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Z A P I S N I K  

sa 8. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 16. lipnja 2014.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/14-01/03, Urbroj: 2137/24-14-1, od 06. 
lipnja 2014. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19.05 sati, pozdravio 
nazočne i predložio prozivku nazočnih. 
        
 
          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     
a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                     1. Đuro Kirin (opravdano) 
2. Gabrijela Gašparov Vedriš                                  2. Miroslav Tudić 
3. Mladen Horvat 
4. Ivan Mikša 
5. Vladimir Pintarić 
6. Ankica Plečić (do 20.30 sati) 
7. Branko Rođak 
8. Renata Štefec 
9. Radmila Švarba  
 

 
b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 
2. Josip Tončić, pročelnik JUO 
3. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika  
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 
 
         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ članova od 
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.  
 
 
         Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
        
 
         S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je 
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova 
„ZA“ Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 
 

Gabrijela Gašparov Vedriš: je čula, da je bilo nedoličnog ponašanja na igralištu između 
grupe mladih i J.Kovač, na što joj se u kraćoj raspravi odgovara - da je ta osoba jednostavno 
takva, da i inače dolazi na javna okupljanja, a na drugima je moralna odgovornost za svoje 
ponašanje.  
Vladimir Pintarić: Postavlja pitanje mosta u Limbušu. Tko je zadužen za njega i kako riješiti 
problem mosta? 
Ivan Derežić: Hrvatske vode su konstatirale ono što smo mi već znali, da su truli potpornji. 
Obećali su tijekom ljeta u suradnji s „BISTRA“ d.o.o. iz Đurđevca i Općinom Podravske 
Sesvete izvršiti sanaciju. „Hrvatske šume“ d.o.o.,  kažu da njima taj prijelaz ne treba. Općina 
kao što smo to već rekli može dati sredstva za materijal, ali netko iz struke treba reći plan 
sanacije. Možemo službeno ispred Općine zatražiti pismeno očitovanje „Hrvatskih voda“ 
d.o.o. 
Vladimir Pintarić: Postavlja pitanje u vezi farme svinja u „Rastini“. O čemu se tu zapravo 
radi? Da li Općina Podravske Sesvete - ima kakav interes? 
Branko Rođak: Odgovara da je na Vijeću već bilo govora o toj farmi, nitko nije postavio 
nikakvo pitanje, a i sada kad je bio javni uvid i rasprava nitko se od mještana nije pojavio.  
Josip Tončić: Uvid u materijale bio je omogućen 30 dana, na oglasnoj ploči i na internetu 
bile su obavijesti, nitko niti je došao - niti išta pitao do sada. 
Stjepan Vlašić: Što to znači za nas kao Općinu, na primjer za zagađenje zraka? 
Ivan Derežić: Iz dokumentacije je vidljivo da je struka izračunala da je sve u redu. Mi kao 
Općina naravno da podržavamo svaki Projekt koji je u našem interesu i interesu mještana. 
Dok se radila prva farma investitor je bio oslobođen komunalnog doprinosa, no sad je 
investitor sa područja druge općine i ne možemo u tom slučaju ići na oslobođenje od plaćanja, 
a i nemamo nikakva saznanja koliko bi se ljudi zaposlilo. Investitor uopće ne komunicira s 
nama, a i pitanje je kad će biti riješena sva dokumentacija za izgradnju, to je sad tek početak. 
Branko Rođak: Investitor ima planove za brend „Sesvečka svinja“. Upozorio sam investitora 
zašto ne komunicira s predstavnicima naše Općine. On kaže da ima velike planove, 
kooperaciju sa mještanima kroz otkup stočne hrane i drugo. Sugerirao sam mu da firmu 
preregistrira na našu Općinu. 
Vladimir Pintarić: Što je s rupama na cestama? 
Ivan Derežić: Ugovor je sklopljen s „CESTE“ d.o.o. za sanaciju, ali oni trenutno prvo rade za 
ŽUC. Upozorit ćemo da krenu u sanaciju i kod nas. 
                                   
          S obzirom da više nije bilo nikakvih diskusija predsjednik je završio sa Aktualnim satom u 
18.20 sati. 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak predlaže nadopunu dnevnog reda, i to: 
Točka 6.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika na 
području Općine Podravske Sesvete, a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu. 
 
         Prijedlog dnevnog reda dat je u sazivu za sjednicu, te je provedeno glasovanje.  
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve nadopune, nakon provedenog glasovanja utvrđeno je 
da je Dnevni red jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 
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DNEVNI RED: 
 

1. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Podravske Sesvete. 
2. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja i odlaganja 

mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podravske 
Sesvete. 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 
na području Općine Podravske Sesvete u 2013., 2014. i 2015. godini. 

4. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Podravske Sesvete. 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014.g. za razdoblje od 01.03. do 
31.03.2014., 01.04. do 30.04.2014. i za razdoblje od 01.05. do 31.05.2014. godine. 

6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika na 
području Općine Podravske Sesvete. 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za ožujak, travanj i svibanj 2014. godine. 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminalitetu, javnog reda i mira i druge 
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za siječanj, 
veljaču, ožujak i travanj 2014. godinu.  

9. R a z l i č i t o. 
 

Točka 1. 
Donošenje Odluke o komunalnom redu na području  

Općine Podravske Sesvete  
*************************************************** 

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, odluku detaljnije obrazlaže pročelnik JUO 
Josip Tončić, i ističe da Općinsko vijeće regulira komunalni red. Sada je prioritet organizirati 
odvoz smeća jer Općina nema legalno odlagalište. Građani plaćaju sakupljanje i odvoz smeća, 
a Općina zbrinjavanje i to se plaća po toni. 
 
         Otvorena je rasprava. 
 
         Branko Rođak predlaže nadopunu članka 14. sa stavkom da se gnojnica mora odvoziti 
500 metara od kuća. 
         Općinski načelnik moli da se kroz informiranje mještana pomogne komunalnom redaru 
u obavljanju njegovog posla i provedbe ove Odluke. 
         Renata Štefec upozorava na ponašanje u parkovima po noći jer se uništava cvijeće, 
pločice u paviljonu, galami se…. 
         Općinski načelnik navodi da je u razgovoru s policijom rečeno da je i u drugim 
sredinama tako, i da se do dolaska policije okupljeni…, a to su pretežno mladi - oni 
jednostavno razbježe. 
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave niti pitanja, predsjednik Vijeća proveo je 
glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ sa dopunom 
članka 14. donesena Odluka o komunalnom redu Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno 
i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 2. 
Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 

 i odlaganja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada  
na području Općine Podravske Sesvete  

                  ********************************************************** 
           Nakon kraće uvodne riječi, općinski načelnik Ivan Derežić navodi da Općina ima 1% 

udjela u „KOMUNALIJAMA“ Đurđevac, te se temeljem toga predlaže sklapanje ugovora s 
njima za uslugu zbrinjavanja otpada na reciklažno dvorište na području Grada Đurđevca. 
Općina bi plaćala 650,00 kuna po toni otpada. 

 
           Otvorena je rasprava, a u njoj je istaknuto da se čini da je ta cijena previsoka. Općinski 

načelnik ističe da će se otpad morati razvrstavati, a vidjet ćemo koliko će otpada biti kad se 
krene s odvozom.   

 
         S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave niti pitanja, predsjednik Vijeća proveo je 
glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena  
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja i odlaganja mješovitog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
 
           Članica Općinskog vijeća Ankica Plečić, se ispričava i napušta sjednicu u 20.30 sati. 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o potpori poljoprivredi 

 i ruralnom razvoju na području Općine Podravske Sesvete 
u 2013., 2014. i 2015. godini 

         *************************************************************** 
        Nakon uvodne riječi predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, obrazlaže ovu 
Izmjenu Odluke koju je potrebno donijeti kako bi se u obračunu potpore mogli uzimati 
najnoviji i najtočniji podaci, a to su podaci koji su se koristili i za državne poticaje u 2014. 
godini.  
 
        Otvorena je rasprava. 
 
         U kraćoj raspravi Vladimir Pintarić, ističe da je rok za predaju zahtjeva trebao biti duži i 
da neki nisu zadovoljni što se uzimaju podaci iz 2014. godine.  
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je sa 5 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesena 
Odluka o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Podravske Sesvete u 
2013., 2014. i 2015. godini, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 4. 
Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 

u vlasništvu Općine Podravske Sesvete 
**************************************************** 

        Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, pročelnik JUO Josip Tončić, obrazlaže potrebu 
donošenja ove odluke te ističe da ju je trebalo uskladiti sa novim zakonskim propisima koje 
propisuje novi Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora iz 2011. godine. 
 
        Otvorena je rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o davanju 
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni 
dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

 
 

                                                   Točka 5. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe proračuna Općine Podravske Sesvete  
za 2014.g. za razdoblje od 01.03. do 31.03.2014.g., 01.04. do 30.04.2014.g. 

 i za razdoblje od 01.05. do 31.05.2014. godine 
***************************************************************         

         Općinski načelnik ponosi izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe te ističe da 
u navedenom periodu korištenja sredstava nije bilo. 
 
         Otvorena je rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je sa 5 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen 
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe proračuna 
Općine Podravske Sesvete za 2014.g. za razdoblje od 01.03. do 31.03.2014.g., 01.04. do 
30.04.2014.g. i za razdoblje od 01.05. do 31.05.2014. godine, koji je ujedno i sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 

 
 

Točka 6. 
Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika 

 na području Općine Podravske Sesvete  
********************************************************************* 

         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 
 
         Pročelnik  JUO Josip Tončić, ističe potrebu donošenja ovog Zaključka jer  je Općina 
odlaskom dr. Zdeličana, ostala bez mrtvozornika te se treba imenovati novi. 
 
           S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika na području Općine Podravske Sesvete, 
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 



6 
 

 
Točka 7. 

Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za ožujak, travanj i svibanj 2014. godine 

******************************************************************* 
         Navedena izvješća bila su dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 
         
         Rasprave nije bilo. Izvješća su jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena. 
 
 

Točka 8. 
Razmatranje  i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira 
i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 

za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine. 
****************************************************************** 

         Navedena izvješća bila su dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 
 
        Rasprave nije bilo. Izvješća su jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ prihvaćena. 
 
 

Točka 9. 
R a z l i č i t o 

**************** 
 

         Općinski načelnik obavještava nazočne da je samo jedna osoba iskoristila sredstva 
namijenjena za sufinanciranje iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Zahtjevi se podnose 
do rujna ove godine. 
 
        S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima na 
odazivu i završava sjednicu u 20.40 sati. 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 
 
         Jasminka Miloš                                                                              Branko Rođak 
 
 


