ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 29. srpnja 2014.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke

Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/14-01/04, Urbroj: 2137/24-14-1, od 22.
srpnja 2014. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19,10 sati, pozdravio
nazočne i predložio prozivku nazočnih.
Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Gabrijela Gašparov Vedriš
3. Mladen Horvat
4. Ivan Mikša
5. Ankica Plečić
6. Branko Rođak
7. Renata Štefec
8. Radmila Švarba

Sjednici nisu nazočni:
1. Đuro Kirin
2. Vladimir Pintarić
3. Miroslav Tudić

b) ostali nazočni:
1. Ivan Derežić, općinski načelnik
2. Josip Tončić, pročelnik JUO
3. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar

Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 8 /osam/ članova od
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.
Prihvaćanje Zapisnika sa 8. 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 8 glasova
„ZA“ Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen.
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AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, napominje da smo već svi vrlo dobro upoznati sa
problemom oko naručivanja pacijenata u Zdravstvenoj ambulanti Podravske Sesvete nakon
što je došla nova doktorica. Ljudi jako ogorčeni jer se bez obzira na naručivanje čeka dugo na
red za pregled – te s toga predlaže da donesemo zaključak kako bi obavili razgovor sa
doktoricom i pokušali naći zajedničko obostrano zadovoljavajuće rješenje.
Općinski načelnik Ivan Derežić, kaže da se nećemo miješati u bit samog zdravstva – i da
ima informaciju da se od sutra više neće upisivati pacijenti, već će sve ići po „starom
principu“.
Očigledno je bilo problema, ali mi smo malo mjesto, ima različitih bolesti, različitih
pacijenata (redovnih/kroničnih/hitnih), i to je bilo ne moguće provesti u praksi - da se
pacijenti upisuju za prijem kod doktorice. Dolazilo je do velikih gužvi i dugog čekanja za
pregled.
Vijećnica Radmila Švarba, ujedno i medicinska sestra u zdravstvenoj ambulanti –
također je potvrdila da se od sutra više neće upisivati pacijenti, već će ići po redoslijedu kako
tko dođe u ambulantu.
Inače, da je doktorica jako pedantna i da dobro liječi…., ali imamo puno različitih pacijenata
kroničnih/hitnih, s toga je dolazilo do velikih gužvi pri čekanju.
Vijećnica Ankica Plečić, također je napomenula da se i u ostalim mjestima upisuju
pacijenti za pregled kod liječnika opće prakse, ali očito tu kod nas nije uspjelo.
Na kraju ovih diskusija predsjednik konstatira - pošto je ukinuto zapisivanje/naručivanje
pacijenata, onda nema potrebe donositi „usmeno predloženi zaključak“.
Općinski načelnik obavijestio je nazočne - da je na temelju njihovog pitanja sa prošle sjednice
Općinskog vijeća, poslao pismenu obavijest Hrvatskim vodama“,Vodnogospodarskoj ispostavi
„Bistra“ Đurđevac, u svezi popravka mosta „Limbuš“, i zatražio njihovo pismeno očitovanje.
Svjesni smo da će to biti ne moguće „osposobiti“ navedeni most, koji je u zemljišnoj knjizi
evidentiran na imenu vlasnika Republike Hrvatske – Javno vodno dobro pod upravljanjem
„Hrvatskih voda“. Izgradnja novog mosta po svim zakonskim standardima iznosila bi oko cca
milijun i pol kuna, a to je ne moguće realizirati.
No, mi smo pismenu obavijest dostavili i ujedno zatražili hitnost postupanja u rješavanju ovog
problema pa ćemo vidjeti - da li će nam uopće i odgovoriti.

S obzirom da više nije bilo nikakvih diskusija predsjednik je završio sa Aktualnim satom u
19,30 sati.

S obzirom da nije bilo nikakve nadopune, nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da
je Dnevni red jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi:

2

DNEVNI RED:
1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske
Sesvete za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
2. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Podravske Sesvete za 2014. godinu.
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika
za djecu Područne škole Podravske Sesvete od I. do VIII. razreda za školsku
2014/2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora za održavanje nerazvrstanih
cesta u Općini Podravske Sesvete tijekom 2014. godine, sa PZ „DIVOTA“.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za lipanj 2014. godine.
6. R a z l i č i t o.
Točka 1.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
***************************************************************************
Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, zatim je rekao - da je pismeno
Izvješće o radu općinskog načelnika i Evidencija o sklopljenim ugovorima dostavljena vijećnicima
prije same sjednice, te je zamolio općinskog načelnika za dodatno obrazloženje.
Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočne je upoznao sa zakonskom obvezom podnošenja
Izvješća o radu općinskog načelnika kojeg je dužan podnijeti svakih 6 /šest/ mjeseci.
Ukratko se osvrnuo na spomenuto Izvješće, a posebice na točku 1. U području financija: inicirao
se i nadzirao rad vezan za financijsko poslovanje Općine, iz razloga što nismo prihodovali tri
mjeseca naknadu za istraživanje i eksploataciju plina, jer je Vlada RH bila donijela Uredbu o
kvartalnoj uplati.
U ta tri mjeseca uspjeli smo poslovati bez likvidnosti i zaduživanja. Tijekom mjeseca lipnja Vlada
RH je bila donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju
ugljikovodika, gdje će se ponovo obračunavati renta najmanje mjesečno i dospijevati petnaestog
dana narednog mjeseca – koja je stupila na snagu 01. srpnja 2014. godine.
Prije tjedan dana uplaćena nam je renta za prethodna tri mjeseca, ali u umanjenom iznosu od
otprilike 25% u odnosu na prijašnje obračune.
Puno „interesantnija“ je Evidencija sklopljenih ugovora koja je u prilogu ovog Izvješća, gdje su
evidentirani svi sklopljeni ugovori tijekom ovog izvještajnog razdoblja, iz kojih je vidljivo:
- predmet ugovora,
- vrsta nabave,
- iznos sklopljenog ugovora,
- ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor,
- te datum sklapanja i izvršenja ugovora.
Općinski načelnik predlaže nazočnima da se uključe u diskusiju za moguće detaljnije
objašnjenje, s obzirom da nazočni imaju navedena pismena.
Otvorena rasprava.
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S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen Zaključak o
usvajanju Izvješća općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2014. godine, koji je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu
***************************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, napomenuo je da su vijećnici u sazivu sa
materijalima primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2014.
godine, a zatim je riječ dao općinskom načelniku.
Općinski načelnik Ivan Derežić, ističe da je već pri podnošenju Izvješća o radu za prvo
polugodište o.g. posebno naglasio „Područje financija“, tako da su kod ovog Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna vrlo vidljive brojke „Izvršenja“,i indeks je svega 14,18% - u
odnosu na planirano.
Kao što je već rečeno, renta je uplaćena sa tri mjeseca zakašnjenja, i to se odmah odrazilo na
plan. Ali da je i bila uplaćena – indeks se ne bi povisio više od 20%, s obzirom na umanjenu
rentu. No, tu su još planirana i sredstva od „EU fondova“ – za izgradnju Dječjeg vrtića i
sredstva „Hrvatskih voda“ – za pročistač, iz tog razloga je plan za 2014.g. planiran u iznosu
od 17.195.000,00 kuna, a to je prilično velika brojka.
Osvrnuo se i na pojedine stavke rekavši da su to knjižne brojke na koje ne možemo utjecati –
jer to je stvarno financijsko stanje.
U ovom razdoblju bilo je veoma bitno da smo uspjeli pozitivno poslovati…, bez zaduženja i
likvidnosti.

Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije po navedenom izvješću, predsjednik
je proveo glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽANA“, donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske
Sesvete za 2014. godinu, koji je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 3.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika
za djecu Područne škole Podravske Sesvete od I. do VIII. razreda
za školsku 2014/2015. godinu
***********************************************************************
Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je zamolio pročelnika
JUO Josipa Tončić, da nas upozna sa donošenjem predložene Odluke koja je ujedno bila
dostavljena vijećnicima u sazivu sa materijalom.
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Pročelnik Josip Tončić, detaljno je upoznao nazočne sa nabavom školskih udžbenika za
djecu Područne škole Podravske Sesvete. Financijska sredstva za nabavu školskih udžbenika
planirana su Proračunom Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu. Općinski načelnik Ivan
Derežić je pozvao četiri ponuditelja da dostave pisane ponude za nabavu školskih udžbenika
za djecu Područne škole Podravske Sesvete od I. do VIII. razreda - i dostavio im pisani tender
za izradu ponuda s popisom potrebnih udžbenika. Do roka za dostavu ponuda pristigle su tri
ponude, i to:
1. „Narodne novine“ d.d. Zagreb, Savski Gaj XIII put broj 6, čija vrijednost ponude s
uračunatim PDV-om iznosi 162.247,05 kuna.
2. „Školska knjiga“ d.d. Zagreb, Masarykova 28, čija vrijednost ponude s uračunatim
PDV-om iznosi 155.486,25 kuna.
3. K.Ž.M.-PROM d.o.o. Novo Virje, Crnec 60, čija vrijednost ponude s uračunatim
PDV-om iznosi 149.685,00 kuna.
Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću da se donese Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude ponuđača K.Ž.M.-PROM d.o.o. iz Novog Virja, te da se sa izabranim
dobavljačem sklopi Ugovor o nabavi školskih udžbenika.
Otvorena rasprava.
Općinski načelnik Ivan Derežić, izjavljuje da je ponuđač trgovačkog društva K.Ž.M. –
PROM d.o.o. iz Novog Virja, rekao – ako će njegova ponuda biti najpovoljnija da će tada u
njegovoj prodavaonici, učenicima od I. do VIII. razreda Područne škole iz Podravskih Sesveta
omogućiti kupnju školskog pribora umanjenu za 10% na jediničnu cijenu svakog artikla.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova
„ZA“ donesena ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika za
djecu Područne škole Podravske Sesvete od I. do VIII. razreda za školsku 2014/2015.
godinu, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
U sklopu ove točke općinski načelnik Ivan Derežić, upoznao je nazočne sa obavljenim
razgovorima od strane predstavnika Područne škole Podravske Sesvete, da bi bilo potrebno
kupiti i informatičku opremu koja je potrebna nastavnicima pri predavanju, a odnosi se na
priložene CD uz pojedine udžbenike. Imamo četiri učionice za koje bi bilo potrebno da svaka
ima svoj projektor i laptop. To ćemo naknadno rješavati jer ovog momenta nemamo popis što
im je potrebno….. jer su sada na godišnjim odmorima, a iskazali su zainteresiranost opremanja
učionica sa navedenom informatičkom opremom.
Nazočni su se osvrnuli na „preuzimanje/vraćanje“ udžbenika,…. te je nakon
zajedničkog diskutiranja predloženo da se sa Osnovnom školom Kloštar Podravski sklopi
Ugovor o donaciji udžbenika, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena je ODLUKA o donaciji školskih udžbenika za
djecu od I. do VIII. razreda u školskoj 2014/2015. godini Osnovnoj školi Kloštar Podravski,
Područnoj školi Podravske Sesvete,koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
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Točka 4.
Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta
u Općini Podravske Sesvete tijekom 2014. godine, sa PZ „DIVOTA“
*************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća Branka Rođak, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Josip Tončić, upoznaje nazočne da je PZ „Divota“, naš višegodišnji izvođač
usluga na održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva sa radnim strojevima /greder i
utovarivač/. Procjenjena vrijednost održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na
području Općine Podravske Sesvete tijekom 2014. godine, prelazi iznos od 70.000,00 kuna,
te se prema odredbama „Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti za
potrebe Općine Podravske Sesvete“, treba sklopiti Godišnji ugovor do iznosa 200.000,00
kuna bez obračunatog PDV-a. Prije sklapanja navedenog Ugovora Općinsko vijeća mora
ovlastiti općinskog načelnika da može sklopiti takav ugovor.
Prijedlog odluke vijećnicima je bio dostavljen u materijalima sa sazivom, te predsjednik
Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije predsjednik je proveo glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o sklapanju
Godišnjeg ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih putova na području Općine
Podravske Sesvete tijekom 2014. godine, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 5.
Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za lipanj 2014. godine
*******************************************************************
Navedeno izvješće bilo je dostavljeno nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu,
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ prihvaćeno.
Točka 6.
Različito
****************
Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznao je nazočne o provedbi organiziranja „Mlade
mise“, koja je bila održana 20.07.2014.g. od strane našeg mladomisnika Marijana Kovačić, a
pri organizaciji su sudjelovali svi naši namještenici Komunalnog pogona Općine Podravske
Sesvete. Radilo se i pripremalo cijeli taj prethodni tjedan, i ujedno pohvaljuje njihov rad jer su
lijepo uredili centar mjesta i šire….
Ujedno obavještava da imamo problema u naselju sa jednom grupom mladih koji nam često
rade „nered“ po mjestu (razna oštećenja po parkovima i dr.)…., nažalost i ovog vikenda došlo
je do oštećenja na skeli „Mekiš“ za oko cca 4.000,00 kuna. Pozvana je i policija koja je ubrzo
i pronašla počinitelje, a to je navodno grupa od četiri dečka.
Od policije ćemo dobiti i službeni zapisnik sa imenima i prezimenima počinitelja, danas je u
Općini bio roditelj od jednog počinitelja koji je „voljan“ podmiriti dio troškova….
Molio bi vaše mišljenje - na koji način da riješimo ovaj nastali problem sa počiniteljima.
Mi tu djecu sufinanciramo u pogledu prijevoza do srednjoškolskih centara, a jednom od njih
uz prijevoz još sufinanciramo i školovanje za deficitarno zanimanje. Ovo je prošlo već sve
mjere i ne možemo se više oglušiti na njihovo takvo ponašanje.
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U diskusiju su se uključili vijećnici Ankica Plečić, Renata Štefec, Gabrijela Gašparov,
Ivan Mikša i ostali koji su mišljenja, da ta djeca jednom moraju osjetiti „troškove“
uništavanja stvari, jer se izgleda drukčije ne može. Obavezno pozvati roditelje na nagodbu ili
u suprotnom podnijeti krivičnu prijavu.
Pročelnik JUO Josip Tončić, napomenuo da je skela osposobljena za plovidbu i prije
nekoliko tjedana bio inspekcijski nadzor iste, i od strane inspektora iz Ministarstva prometa i
veza – smo pohvaljeni, da na daleko nitko nema tako održavanu i osposobljenu skelu, te da
smo za primjer svima onima koji imaju takvu vrstu plovila.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak sa ostalim nazočnima predlaže da se pozove izvođač
radova koji nam redovno održava skelu, da napravi procjenu troškova nastale štete – te da se
temeljem toga sa počiniteljima pokuša riješiti nagodbom. U slučaju ne podmirenja - da
slijedi kaznena prijava.
Nakon svih diskusija vijećnici su jednoglasni da se sa roditeljima djece/počinitelja, koji
su prouzročili štetu na skeli „Mekiš“, napravi pisani Sporazum o naplati naknade štete.
Pročelnik Josip Tončić, obavijestio je nazočne da smo Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Odjelu za zaštitu prirode, Zagreb, dostavili pismenu zamolbu za
sufinanciranje nabavke komunalne opreme za područje Općine Podravske Sesvete, temeljem
Ponude za nabavu kanti u iznosu od 202.262,50 kuna.
Kad dobijemo pismeni odgovor, tada ćemo moći ići u daljnju proceduru nabave potrebnih
kanti, koševa i kontenjera, kako bi Općina mogla organizirati način zbrinjavanja otpada.
S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima na
odazivu i završava sjednicu u 20.35 sati.

ZAPISNIČAR:
Branka Milinović

PREDSJEDNIK:

Branko Rođak
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