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Z A P I S N I K 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

28. ožujka 2018.  

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/04, Urbroj: 2137/24-18-1, od 22. 

ožujka 2018. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 18.05 sati, 

pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

 

 

        

            Sjednici su nazočni:                                                   

a) članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Marko Derežić 

2. Vlado Halusek                                                             

3. Silvana Kolar   

4. Zlatko Miloš                                                                                    

5. Dražen Nađ 

6. Josip Rep 

7. Branko Rođak 

8. Ivan Šerbeđija 

9. Darko Štefanić 

10. Renata Štefec 

11. Vladimir Tudić 

 

b) ostali nazočni: 

1. Krunoslav Bratanović, općinski načelnik 

2. Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika 

3. Boris Poljanac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 11  članova Općinskog 

vijeća od ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano 

odlučivati.  

 

 

         Prihvaćanje Zapisnika sa 7.  sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

 

         Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

         S obzirom da  nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice provedeno je glasovanje, a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete jednoglasno prihvaćen sa 11 glasova „ZA“. 
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         Prihvaćanje Zapisnika sa 8.  sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

 

         Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

           S obzirom da  nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 8. sjednice provedeno je glasovanje, a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete jednoglasno prihvaćen  sa 11 glasova „ZA“. 

 

        

 

                                            A K T U A L N I      S A T 

 

Vlado Halusek: Natječaj za udruge je dosta kompliciran, ljudi neće shvatiti kako popuniti i 

ima kontradiktornih stavaka na primjer oko dvojnog financiranja. Da li nije moglo biti 

jednostavnije? 

Mladen Sitek: Bio je organiziran seminar na temu natječaja. 

Krunoslav Bratanović: Ne može se više raditi kao prije, nije moglo biti jednostavnije. 

Vlado Halusek: I prije se morao pisati program bilo je razrađeno po stavkama, ne može se 

reči da ništa nije trebalo. 

Marko Derežić: Ne treba se vrijeđati što je prije bilo. 

Boris Poljanac: Naše stručne službe će pomoći u pripremi dokumentacije. 

Dražen Nađ: U Planu prijma za 2018. godinu planiran je pročelnik  i to je riješeno ali što je s 

voditeljm poslova namještenika? 

Mladen Sitek: Odgovor će biti na sljedećoj sjednici jer to pitanje još nije razjašnjeno. 

Vlado Halusek: Tko je voditelj komunalnog pogona, tko vodi komunalne poslove? 

Mladen Sitek: Odgovor će biti na idućoj sjednici do kada će biti riješena ta pitanja. 

Marko Derežić: Da li se ide u nabavku kanti za otpad, da li ne mogu biti vreće? 

Mladen Sitek: Za sada je iskazan samo interes za kante. Mladen Tudić je radio na tom 

predmetu, a kante bi bile vlasništvo općine jer ako bi se promjenio koncesionar kante bi nam 

ostale. 

Dražen Nađ: Što je poduzeto vezano za dječju igraonicu? 

Mladen Sitek: Pero Derežić radi projekat  i procjena je da između 6. i 9. mjeseca kreću 

natječaji preko LAG-a, a na jesen bi mogli ići i građevinski radovi. 

Josip Rep: Da li je nađeno kakvo rješenje za „Staru školu“? 

Mladen Sitek: Bit će razmatrano na idućim sjednicama. 

Vladimir Tudić: Kada će krenuti most Limbuš? 

Krunoslav Bratanović: Na  pitanje postavljeno na takav način nema odgovora. 

Dražen Nađ: Da li su prikupljene ponude za nova stabla uz novu stazu i koji je način i rok 

realizacije? 

Mladen Sitek: U izradi je idejno rješenje i troškovnik, po fazama će se raditi. Zamišljeno je 

da lijevo bude zelena barijera, a desno parking i da se do iduće školske godine to završi. 

Marko Derežić: To je još uvijek gradilište i zbog sigurnosti djece u školi trebala bi biti neka 

barijera. Što je sa subvencioniranjem djece u dječjim vrtićima? 

Mladen Sitek: Treba se vidjeti koliko je djece voženo u susjedne vrtiće dok je išlo 

sufinanciranje. 

Vladimir Tudić: U kojoj je fazi vrtić? 

Mladen Sitek: Došla je odluka o prihvaćanju od Agencije za plaćanja, odobreno je 6,2 

milijuna kuna. 

Vladimir Tudić: Koliko bi trebalo biti zaposlenika u vrtiću? 

Mladen Sitek: 9. Bit će tamatska sjednica na temu vrtića gdje će biti  projekt biti prezentiran. 
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Dražen Nađ: Nema povratne informacije o pravilniku o pravima službenika Jedinstvenog 

upravnog odjela? 

Mladen Sitek: U pripremi je. 

Boris Poljanac: Izradit će se nova sistematizacija, a pravilnik će biti prezentiran. 

 

 

      S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave predsjednik Vijeća Vlado 

Halusek završava sa Aktualnim satom u 18.45 sati. 

 

 

 

      Prijedlog dnevnog reda dat je na glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća 

konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ predloženi dnevni red prihvaćen i glasi: 
 

DNEVNI RED: 

 
 

1. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2017. godine s prijedlogom zaključka  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu  

3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

7. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini, s prijedlogom zaključka 

8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

10. Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

11. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  

14. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera, mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, te mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka  
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15. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 

Sesvete za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine s prijedlogom zaključka 

16. Prijedlog Odluke o sklapanju godišnjih ugovora o nabavi roba, usluga i radova 

jednostavne nabave s dobavljačima za potrebe Općine Podravske Sesvete u 2018. 

godini 

17. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom 

Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo 

Virje, Podravske Sesvete i Virje  

18. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Podravske Sesvete  

19. Izvješće Policijske uprave Koprivničko-križevačke Postaje granične policije 

Koprivnica o stanju sigurnosti za mjesec veljaču 2018. godine 

20. Razno 

 

                                                               Točka 1. 

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od  

              1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine s prijedlogom zaključka 

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

       

         Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Nakon kraće rasprave predsjednik provodi glasovanje, te nakon glasovanja 

konstatira da sa 4 glasa „ZA“, 2 glasa „PROTIV“  i 5 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijet 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje od  1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. 

 

 

                                                             Točka 2. 

     Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu  

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

 

       Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

       Nakon kraće rasprave u kojoj je vijećnik Dražen Nađ konstatirao da je premalo utrošeno 

na seminare i edukaciju, predsjednik provodi glasovanje a nakon glasovanja  konstatira da je  

sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“  donijet Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu, koji je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

 

                                                             Točka 3. 

  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

                   Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

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

        Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                           Točka 4. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine   

Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

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

 

       Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

       Nakon kraće rasprave u kojoj je bilo izrečeno nezadovoljstvo što nije poslan prijedlog da 

naša škola uđe u eksperimentalni program reforme na temelju čega bi učenici mogli biti 

besplatno opremljeni školskom i informatičkom opremom te udžbenicima, provedeno je 

glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da  je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ 

donijet Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom 

školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 5. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka       

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

          Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

          Nakon kraće rasprave u koju su se uključili Dražen Nađ i Vlado Halusek,  provedeno je 

glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ 

donijet Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 6. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

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

        Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini, s prijedlogom zaključka 

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

        Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

        Nakon kraće rasprave u koju se uključio Dražen Nađ s pitanjem da li nismo mogli dati 

uskrsnicu starijim osobama kao u nekim općinama i odgovora zamjenika općinskog načelnika 

da je uskrsnica isplaćena samo djelatnicima,  provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                            Točka 8. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

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

 

         Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 9. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

 

                                                            Točka 10. 

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz 

postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 11. 

Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                             Točka 12. 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa utroška vodnog doprinosa na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                             Točka 13. 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                             Točka 14. 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera, mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, te mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini s prijedlogom zaključka 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera, mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina, te mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                             Točka 15. 

Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 

Sesvete za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

        S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju  

Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine  koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika 
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                                                             Točka 16. 

Prijedlog Odluke o sklapanju godišnjih ugovora o nabavi roba, usluga i radova 

jednostavne nabave s dobavljačima za potrebe Općine Podravske Sesvete 

                                                u 2018. godini 

**************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

         Nakon kraće rasprave u koju su se uključili Vlado Halusek, Mladen Sitek, Marko 

Derežić i Vladimir Tudić , a vezano uz održavanje lokalnih vodovoda te potrebe da se u 

odluku stavi i HEP, provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je 

6 glasova „ZA“  i 5 glasova „SUZDRŽANI“ donijeta  Odluka o sklapanju godišnjih ugovora 

o nabavi roba, usluga i radova jednostavne nabave s dobavljačima za potrebe Općine 

Podravske Sesvete koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                             Točka 17. 

Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s 

Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, 

Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje 

**************************************************************** 
          Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

          Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek predlaže da se u točki 2. izbriše stavak 2. u 

kojem se utvrđuje sufinanciranje jer to bi se trebalo utvrditi posebnim sporazumom što je i 

prihvaćeno. 

           S obzirom da više nije bilo rasprave, provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  donijeta  Odluka o zajedničkom 

obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama 

Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje 

koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                             Točka 18. 

     Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Podravske Sesvete  

          **************************************************************** 
          Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

          Predsjednik vijeća Vlado Halusek daje opširne izmjene prijedloga po člancima 

Pravilnika, a koje se najviše odnose na to da se stipendije daju i redovnim i izvanrednim 

studentima, a ne samo redovnim kako je predloženo ovim Pravilnikom. 

           Pročelnik upozorava da je takve opširne amandmane potrebno dostaviti pismeno svim 

članovima vijeća, jer ovim izmjenama, ako se usvoje,  praktički ostaje Pravilnik koji je bio i 

prije. 

          Vijećnica Renata Štefec u 20.10 sati predlaže stanku od 15 minuta što je i prihvaćeno. 

          Sjednica se nastavlja u 20.30 sati. 

          Nakon kraće rasprave predlagatelj općinski načelnik povlači prijedlog Pravilnika o 

stipendiranju studenata s područja Općine Podravske Sesvete. 
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                                                             Točka 19. 

Izvješće Policijske uprave Koprivničko-križevačke Postaje granične policije 

Koprivnica o stanju sigurnosti za mjesec veljaču 2018. godine 

          **************************************************************** 
          Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

          S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ prihvačeno Izvješće Policijske 

uprave Koprivničko-križevačke Postaje granične policije Koprivnica o stanju sigurnosti 

za mjesec veljaču 2018. godine  koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 20. 

                                                                    Razno 

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

 

         Zamjenik općinskog načelnika upoznaje članove vijeća da su došle dvije zamolbe i to od 

grada Kostajnice za pomoć za štetu koja nastala prilikom nedavnih klizišta i od grada 

Benkovca za pomoć hrvatskom branitelju gospodinu Kutiji za izgradnju kuće. 

         Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno zaključili da trenutno ne možemo udovoljiti 

tim zahtjevima. 

          Predsjednik Vlado Halusek pita zbog čega se nije potpisao ugovor s Radio Đurđevcom, 

na što mu je zamjenik općinskog načelnika odgovorio da je ugovor sklopljen s Radio 

Pitomačom i da se tamo može oglašavati. 

           Zamjenik općinskog načelnika poziva vijećnike na postavu i posvetu križa na ulasku u 

Podravske Sesvete na Pridvorju. 

           Također obavještava da će se provesti javna nabava za uređenje ceste oko crkve, a 

projekat vodi Tetida iz Varaždina. 

            Vijećnik Vladimir Tudić pita o broju zaposlenih u budućem vrtiću. 

            Zamjenik općinskog načelnika odgovara da će biti 6 teta, administrator, kuharica i 

čistačica. 

            Vijećnik Dražen Nađ pita što je s naplatom kanalizacije, na što mu zamjenik načelnika 

odgovara da će se to rješavati dok pročelnik uđe u tu problematiku. 

            Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek pita zašto predsjednik vijeća nije išao na 

Dane općine u Kloštar Podravski na što mu predsjednik odgovara da je bio spriječen jer je 

morao neodgodivo ići poslovno u Zagreb. 

 

   S obzirom da više  bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek zatvara 

sjednicu u 21.10 sati. 

 
 ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 

 

   Jasminka Miloš                                                                           dr.sc. Vlado Halusek, prof. 


