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Dragi mještani, izvjestio bih Vas o dosadaš-
njem radu Općine Podravske Sesvete, trenut-
nim radovima kao i budućim planovima.

Kao prvo, podsjetio bih Vas na događaje u 
ne tako davnoj prošlosti koje smo popratili, kao 
što ćete vidjeti, u našem listu i posebnim član-
kom sa slikama iz tih “burnih” dana.

Dakle, nastanak Općine Podravske Sesvete 
mnogi pamte po masovnome prosvjedu prije 
28. travnja 1999., na kojemu sam kao predsjed-
nik organizacijskog odbora za prosvjede i sam 
sudjelovao i ponio veliki teret na svojim leđima 
oko svih aktivnosti vezanih za formiranje Opći-
ne Podravske Sesvete.

Izvještaj načelnika Ivana Derežića

Grupa entuzijasta 1993. godine potiče inicija-
tivu o osnivanju samostalne općine Podravske 
Sesvete.

Osnovno što je trebalo učiniti je to da sve što 
je kroz godine odlazilo iz Podravskih Sesveta 
treba vratiti ponovo u Podravske Sesvete, a to 
je bila Općina, gospodarski objekti (zadružni), 
škola..., a prije svega i dostojanstvo stanovnika 
Podravskih Sesveta kako ih stanovnici susjed-
nih naselja i gradova nebi posprdno zvali svo-
jom „kolonijom“ - kao što je to bio čest slučaj 
do tada. U sastavu općine Đurđevac, Podrav-
ske Sesvete su bile od 1957. godine pa sve do 
formiranja novonastalih općina poslije Domo-

vinskog rata i novoga geo-političkog ustrojstva 
1992. kada pripadaju Kloštru Podravskom. Sa 
svim većim objektima u mjestu gospodarila je 
Poljoprivredna zadruga Kalinovac, što je tre-
balo promijeniti. Osim toga osnovna škola je 
pripadala (i još uvijek pripada - nažalost) školi 
u Kloštru Podravskom iako Podravske Sesve-
te imaju odlične preduvjete i uvjete koji su po-
trebni da bi imale samostalnu Osnovnu školu. 
Doduše, pravno i formalno je riješen status se-
svečke škole, no potrebna je samo provedba 
odluke županije te potvrde ministarstva, što se 

očekuje početkom 2010. godine.
Osnovni cilj još od 1993. godine bio je stva-

Što je prethodilo 1999. godini?
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ranje Općine i skretanje materijalnih sredstava, 
koja su odlazila iz Podravskih Sesveta natrag 
u Podravske Sesvete. U ovu grupu entuzijasta 
koji su prvi pokrenuli navedenu inicijativu 
treba spomenuti Ivana Derežića, prvog i sa-
dašnjeg načelnika Općine, Mladena Tudića, 
Marijana Miloša, pokojnog Stjepana Posav-
ca, Vladu Haluseka, Branka Rođaka, Branku 
Milinović. Bez svih njih, kao i svih onih koji 
nisu ovdje spomenuti, 1999. godine ostvareni 
cilj ne bi bio izveden.

Treba napomenuti da nije svima na područ-

ju današnje općine osamostaljivanje Podrav-
skih Sesveta bilo realno. Mnogi su se ismijavali 
na inicijativu navedenih, jer su mislili da je to 
nemoguće izvesti. Ustvari, mnogi nisu bili za-
interesirani trošiti svoje vrijeme, automobile, 
pa često i novčana sredstva kako bi doprinjeli 
ostvarenju ovog cilja.

Veliki inat, upornost i vjera određenog dije-
la Sesvečana (bezbroj sastanaka, osmišljavanja 
strategije, odlazaka u Koprivnicu, Zagreb...) 
urodilo je rezultatom i Visoki Hrvatski Držav-
ni Sabor Republike Hrvatske u listopadu 1997. 



4

Glasilo općine Podravske SesveteIz općine

izglasao je samostalnost općine Podravske Se-
svete.

Uslijedila je dvogodišnja administrativno-
pravna borba Sesvečana, da bi konačno u jesen 
1999. godine bila nanovo ustrojena vlast i po-
čelo skretanje proračuna u pravom smjeru, od-
nosno kako bi sredstva koja pripadaju Podrav-
skim Sesvetama koristili samo mještani općine 
Podravske Sesvete, a ne druge općine i gradovi.

Stvaranjem općine u proteklih deset godina 
dolazi do velikog preokreta općeg življenja na 
ovom području. Gotovo svaki stanovnik opći-
ne kroz određene i brojne programe ima odre-

đenu pomoć i korist, a što je rezultat - upravo 
osnivanje Općine. OVAKAV SLUČAJ POSTOJI 
JOŠ U SAMO NEKOLIKO OPĆINA I GRADO-
VA U HRVATSKOJ. Prema nekim istraživanji-
ma Podravske Sesvete imaju najširu paletu po-
moći stanovništvu u cijeloj državi – Republici 
Hrvatskoj. 

(M. Tudić – B. Begović)
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Razlog: Hrvatski je sabor još potkraj 1997. 
proglasio Podravske Sesvete općinom, izdvo-
jenom iz sastava Općine Kloštar Podravski, ali 
Sesvećani su morali pričekati još godinu i pol 
kako bi ovim buntom, zapravo plebiscitarnim 
iskazom nezadovoljstva „podsjetili“ državu da 
raspiše izbore. I dočekali. 

Trud im nije bio uzaludan jer renta koja se 
dobiva za iskorištavanje plina, napokon im je 
pravično pripala, a rezultati njena korištenja su 
vidljivi. Osobito je to vidljivo u poboljšanome 
zajedničkom standardu žitelja sva tri općinska 

naselja: Podravskih Sesveta, Draganaca i Meki-
ša. Budući da su Sesvećani uveli plin još 1994. 
godine, na red su došla ulaganja u kapitalne 
mreže i objekte što će stubokom promijeniti na-
bolje život u svakome tamošnjem domaćinstvu. 
Riječ je o vodi i kanalizaciji, a paralelno s time 

ulagani su znatni napori za poboljšanje uvjeta i 
svakodnevna života, ali i privređivanja.

Vodovodni sustav opskrbe pučanstva zdra-
vom pitkom vodom, koji kako vrijeme odmiče, 
sve više svjedoči o njegovoj prioritetnoj potrebi. 
To smo pravodobno shvatili u Općini i donijeli 
višegodišnji plan izgradnje vodovoda. Dosad 
je izgrađeno 10 kilometara magistralnog cjevo-

voda na području Općine, čime je omogućena 
gradnja opskrbnog ili sekundarnog vodovoda 
u naseljima. Mještani Draganaca prvi su se mo-
gli - kompletno – priključiti na vodovodni su-
stav, a žitelji naselja Mekiš moći će se priključiti 
ove godine. Podravske Sesvete ostat će za iz-

gradnju vodovoda zadnje i to zato što se u ovo-
me naselju upravo gradi kanalizacija. 

Stručnjaci kažu da se vodovod i kanalizacija 
ne mogu položiti u isti rov odjednom. Stoga će 
se prvo položiti kanalizacijske cijevi i pričekati 
godinu dana da se zemlja slegne i tek onda isti 
rov otkopati i položiti još ukupno 10 kilometara 
opskrbnog vodovodnog cjevovoda. Ove godi-
ne predviđamo položiti tri kilometra uličnog 
vodovoda u Mekišu, a ostatak od sedam kilo-
metara opskrbnog vodovoda u Sesvetama bit 
će završen 2011.

Kanalizaciju ćemo završiti već slijedeće, 
2010. godine. Za taj je projekt, planom trogo-
dišnje izgradnje još lani izdvojeno 3,5 milijuna 
kuna iz općinskog proračuna, taj iznos odgova-
ra približno trećini od 10,8 milijuna kuna ovoga 
dosad najvećeg infrastrukturnog ulaganja na 
području Općine.

Usput: Sesvečani praktički nemaju problema 
s neuređenim prometnicama. Da nije bilo po-
sljednjih godina ovog nasilnog prekopavanja, 
ceste bi bile u vrlo dobrome stanju. Ali sve dok 
se izvode navedeni radovi, ceste se neće po-

Zavidan napredak u nekoliko 
posljednjih godina

Razvoj po mjeri svojih žitelja

Za dvije godine - vodovod i kanalizacija
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pravljati, jer bilo bi nerazborito nakon poprava-
ka opet ih raskopavati kad, primjerice, nakon 
kanalizacije i slijeganja zemljišta bude opet ra-
skopavanja zbog polaganja vodovodnih cijevi.

Za gradnju uređaja za pročišćavanje otpad-
nih voda već imamo idejno rješenje i lokacijsku 
dozvolu, a upravo je završen i natječaj za izra-
du glavnog projekta. Do kraja godine očekuje-
mo ishođenje građevinske dozvole, a gradnju 
uređaja planiramo već iduće godine; završetak 

gradnje uređaja uslijedit će nakon završetka 
kanalizacijskog sustava. Novac za gradnju pro-
čistača namaknut ćemo iz Fonda za regionalni 
razvoj, jer riječ je o preskupom projektu za fi-
nancijske mogućnosti Općine Podravske Sesve-
te.

Katastarska izmjera izvršena je prije godinu 
dana, otkad vrijedi i novo ustanovljena zemljiš-

na knjiga, a praktične koristi od katastarske 
izmjere su više nego dobre. Jedan od primjera 
ogleda se na pripremi gradnje prve poduzet-

ničke zone. Na planiranome području otkupi-
li smo 30-ak parcela šikare ili akacijske šume, 
ukupne površine 10-ak hektara. 

Bez provedene izmjere gotovo nemoguće 

bismo mogli kupiti to zemljište, jer bi bilo vrlo 
teško doznati vlasnike tih parcela.

Pored ostaloga, prednosti katastarske izmje-
re korisne su i za ostavinske rasprave, zatim 
moguće potpuno izbjegnuće ili na minimum 
svođenje eventualnih sporova u pitanjima ze-
mljišnoga vlasništva – zato što danas geodeti 
kad izlaze na teren nose sobom uređaj GPS koji 
odmah pokaže granice pojedinih zemljišnih 
parcela. Koristi se, zatim, ogledaju i u praćenju 
prometa nekretnina (kupnja-prodaja) te satelit-
skoj kontroli zasijanosti površina prijavljenim 
kulturama (radi učinkovitije isplate poljopri-
vrednih potpora, čime je i bitno olakšan posao 
inspektorima na terenu); olakšano je točno na-
laženje postavljenih komunalija radi njihova 
popravka ili zanavljanja, kao i učinkovitijeg 
prostornog planiranja, osobito buduće izmjene 
plana: upravo smo u procesu izmjena i dopuna 
Prostornoga plana Općine Podravske Sesvete 
(građevinsko područje).

Nema toga što Općina u poljoprivredi ne 
subvencionira.

To je povrat novca za osiguranje usjeva, koje 
je stoga za poljoprivrednike praktički besplatno 
(Općina vraća 50% besplatne police, Županija 
daje 25% osigurnine i još 25%!), zatim besplatne 
veterinarske usluge, kreditiranje proljetne sje-
tve (poljoprivrednici mogu koristiti beskamat-
na sredstva, a sav trošak obrade kredita i kama-

ta bit će plaćen iz proračuna), a tu je i zajednički 
silokombajn.  Taj stroj je kupila Općina, a njime 
upravlja  Stočarsko-ratarsko-mehanizacijska 
udruga. Stroj je vrlo koristan, a može služiti i za 
poljodjelske potrebe korisnika i izvan područja 
sesvečke općine. To je vrlo korisna općinska in-
vesticija jer ovakvog uređaja nema ne samo na 
području ove nego niti okolnih općina.

Umnogome ulažemo u poduzetništvo, među 
ostalim i povratom tri posto kamata poduzet-

Imamo idejno rješenje i lokacijsku 
dozvolu za gradnju uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda

Katastarska izmjera je izvršena

Nema toga što Općina u poljoprivredi ne 
subvencionira

Tisuću eura nepovratne pomoći i za 
svakog novo zaposlenog
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nicima. Doprinosimo i novome zapošljavanju 
na području Općine. Od 2008. uvedena je nova 
mjera: svi poduzetnici, registrirani na području 
Općine, koji povećaju broj zaposlenih, dobiva-
ju tisuću eura nepovratne pomoći i za svakog 
novo zaposlenog je povrat svih poreznih dava-
nja na plaći i iz plaća. Za ovu najavljenu mjeru 
prijavilo se dvanaest poduzetnika za točno 23 
novozaposlena radnika, što je gotovo deset po-
sto od ukupnoga broja zaposlenih koji rade u 
40-ak tvrtki na području sesvečke općine. Treba 
pritom naglasiti da poduzetnici trebaju zado-
voljiti stroge kriterije i pričekati na protek od-
govarajućeg vremenskog razdoblja u kojemu 
ne smije doći do otpuštanja radnika i u kojemu 
moraju biti isplaćena obvezna davanja. Prijav-
ljenima koji su zadovoljili uvjete uskoro kreću 
prve isplate.

Treba naglasiti da nam je važno zaposliti što 
više, osobito mladih ljudi, svaki onaj koji se ov-
dje zaposlio, tu je osnovao i obitelj i tu i ostaje. 
Jer čemu inače sva ta ulaganja ako ne zbog ljudi 
koji žive ovdje! A da bismo im olakšali opsta-
nak, pomoći ćemo im i rješavanjem stambenog 
pitanja. Na području Općine, naime, imamo 
200-tinjak „praznih“ kuća, od kojih je znatan 
dio prikladan za uporabu.

Demografska slika u Općini Podravske Se-
svete posljednjih je godina relativno stabilna, a 
prošle godine kvantitativno čak i popravljena; 
trenutno ovdje obitava približno 1779 stanovni-
ka. Glede stimulacijske, pronatalitetne politike, 
treba istaknuti da je Općina Podravske Sesvete 
među rijetkima koja je za svako novorođenče 
dosad izdvajala po 2.000,00 kuna pomoći. Se-
svećani idu i korak dalje kako bi zadržali ali i 
privukli nove stanovnike, posebice mlade.

Već od ove godine u primjeni je dopunjeni 
sustav, još stimulativnijim novčanim mjerama. 
Naime, za svako prvorođeno dijete obitelj će iz 
Općinskog proračuna dobiti 4.000,00 kuna. Isti 

iznos vrijedi i za drugo dijete u istoj obitelji i 
to dvokratno, dakle u dvije slijedeće uzastopne 

godine, a slično je i za treće dijete: 4.000,00 kuna 
dodjeljuje se obiteljima u slijedeće tri uzastopne 
godine.

Kao bitnu pomoć mnogim roditeljima pred-
viđamo i gradnju dječjeg vrtića. Ove godine 

osiguravamo novac za projekte i krajem godi-
ne započet ćemo gradnju koju ćemo završiti u 
slijedeće dvije godine. Za gradnju vrtića pret-
postavka je stabilan broj djece, na što nas ned-
vojbeno upućuju podatci o broju učeničke po-
pulacije.

Osmogodišnja škola u Podravskim Sesve-
tama još uvijek radi kao Područna škola u sa-
stavu Osnovne škole Kloštar Podravski. Iako 
je postupak izdvajanja pokrenut još prije više 
godina, sesvetska škola još nije dobila status sa-
mostalne osnovne škole. Županija je svoj posao 

obavila izglasavajući odluku o osamostaljenju 
škole i sad je na redu Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa da o tome konačno odlu-
či. Prema zadnjim informacijama Ministarstvo 
je uvjetovalo osamostaljenje Škole utanačenjem 
nove županijske mreže osnovnih škola, što vje-
rojatno neće biti problem. Međutim prepreka je 
– vrijeme. 

Naime, bliže se lokalni izbori, a s njima i 
rokovi formiranja novoga saziva vlasti koje će 
profunkcionirati početkom jeseni. I kad Župa-
nija usvoji zahtijevani dokument pa ga prihvati 
i Ministarstvo, konačna odluka o osamostalje-
nju ne može se očekivati prije nove 2010. godi-
ne, jer se ovakve odluke poklapaju s početkom 
proračunske godine.

Novi društveni dom u Dragancima već obi-
lato služi za raznovrsna okupljanja – od običnih 
veselica do svatovskih svečanosti i političkih 
skupova, a odvojene prostorije mjesto su rada 
mjesnih udruga i Mjesnog odbora Draganci, 
za ukupno 120 žitelja ovoga naselja. Prilikom 
otvaranja, savjetovao sam mještanima Dragan-

Za svako prvorođeno dijete obitelj će iz 
Općinskog proračuna dobiti 4.000,00 kuna

Dječji vrtić u gradnji

Samostalna Osnovna škola 
početkom 2010
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ca neka ga što više koriste kako se ne bi pretvo-
rio u starački dom i oni su me poslušali.

Ne zbog svojevrsne ravnoteže, izgradnje no-
voga društvenog doma u Dragancima, nego 
zbog puke potrebe, prići ćemo rekonstrukciji 
istovrsnog doma u Mekišu. Još ove godine dom 
ćemo malo proširiti i to tako da ćemo na već 

postojećoj betoniranoj i natkrivenoj podlozi iz-
graditi kuhinju, zatvoriti je s vanjskih strana, a 

na nosivome zidu iz unutrašnjosti doma probiti 
otvor za spojna vrata. K tome, uredit ćemo gri-
janje i uvesti vodu. U ovu investiciju ulazimo 
zbog činjenice da je dom vrlo „prometan“, oso-
bito u jesensko-zimskim mjesecima u domu se 
praktički svakoga vikenda nešto događa – od 
sastanaka i druženja više udruga pa do krstitki 
za približno 80-tak osoba.

Nakon trideset pet godina bilo je potrebno 
potpuno preurediti poslovnu zgradu u sredi-
štu Podravskih Sesveta, što smo i završili. U toj 

zgradi su prostorije općinske vlasti, zdravstve-
na ambulanta i poštanski ured. Preostaje još 

urediti prizemni prostor za knjižnicu, za koju 
smo u fazi prikupljanja ponuda za namještaj. 
Nadamo se da ćemo urediti, useliti i otvoriti 
knjižnicu već ove jeseni.

Još bi se vratio na Poduzetničku zonu. Još 
prošle godine započeli smo otkup zemljišta za 
prvu od planirane dvije poduzetničke zone, u 
predjelu Peski. Dosad smo otkupili već desetak 
hektara, a plan nam je otkupiti barem još toliko. 
Radi se o nizu malih parcela, mahom pjeskovi-

Još malo pa ispunjena Poslovna zgrada u 
Sesvetama

Rekonstrukciji doma u Mekišu
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ta zemljišta. Naime, svjesno nismo željeli plani-
rati smještaj zone na štetu kvalitetno i akutno 
nedostajućeg poljoprivrednog zemljišta. 

Na samome početku buduće zone, graničnoj 
točki općina Podravske Sesvete, Kloštar Po-
dravski i Kalinovac, nalazi se jedna stara, trošna 
kućica. Kao simbol staroga i novoga, tradicije i 
suvremenosti na ovome prostoru poduzetničke 
zone, kućicu ćemo renovirati i pretvoriti u et-
no-kućicu, pridodati joj starinski koš za kuku-
ruz te obnoviti raspelo i ponovo podići ogradu 
oko njega, onako kako je to prije izgledalo. 

Od ove godine Općina je omogućila svim 
mještanima besplatan priključak na kanaliza-
cijsku mrežu (kod kojih je to trenutno moguće).

Treba napomenuti i da Općina aktivno prati 
udruge i društva koji djeluju na našem područ-
ju, a to su:

DVD Mekiš, DVD Podravske Sesvete,
Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice,
Kulturno-prosvjetna udruga Mladost,
Lovačka grupa strijelaca,
Lovačka udruga Jelen, LU Srnjak,
NK Drava, NK Mladost,
Pjevačko društvo „Blaž Lenger“,
Stočarsko, ratarsko, mehanizacijska udruga,
Školski športski klub,
Športski konjički klub,
Športski ribolovni klub Kečiga,
Udruga  mladih Draganci,
Udruga korisnika bežičnih 
sustava Podravske Sesvete,
Udruga mladih Podravske Sesvete,
Udruga povrtlara i voćara,
Udruga proizvođača povrća i 
voća KC-KŽ županije,
Udruga umirovljenika Općine,
Udruga žena Podravske Sesvete,
UDVDR Podravske Sesvete,
Ženski nogometni klub Podravske Sesvete.
U nastavku Sesvečkih novina vidjet ćete sli-

ke s nekih manifestacija održanih na području 
naše Općine, slike naših udruga, podatke op-
ćinskog proračuna, općinske liste za nadolaze-
će izbore kao i križaljku.

Vaš načelnik,
Ivan Derežić
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PODACI OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA PERIOD OD 1999.  DO 2009. GODINE

KAPITALNE INVESTICIJE

Kanalizacija

Magistralni i ulični vodovod

Katastarska izmjera

Poslovna zgrada (krovište, fasada, stolarija, vanjsko i unutarnje uređenje)

Izgradnja, asfaltiranje i održavanje cesta i parkirališta

Društveni dom Draganci  (rušenje starog doma, izgradnja, te vanjsko i unutarnje uređenje novog doma)

Skela Mekiš (izgradnja skele, prilazni put – donacija iz Državnog proračuna 654.779,00)

Vodovod u Mekišu

Zemljište za poslovnu zonu i ostala zemljišta

Društveni domovi

Oprema komunalnog pogona i poslovne zgrade

Uređenje, održavanje groblja, križ, spomen ploča

SVEUKUPNO: 23.039.500,00 kn

NEKRETNINE 

Zgrada stare zadruge

Nekretnine „Kladje“

Nekretnine „Švarbino“

Nekretnine kod groblja

SVEUKUPNO: 578.000,00 kn

SOCIJALNA SKRB

Socijalne potpore i druge socijalne pomoći 

Božićnice i uskrsnice

Jednokratne naknade

Pomoći za požarom stradale

Darovi Sv. Nikola

Porodiljne naknade

SVEUKUPNO : 1.920.200,00 kn

PREDŠKOLSKI ODGOJ I IZDACI ZA OBRAZOVANJE

Smještaj djece u vrtić, rad Male škole (oprema, prijevoz djece, prehrana)

Izdaci za Područnu školu (školske knjige, prehrana, izleti, ljetovanja oprema, nagrade učenicima i mentori-
ma, 10 komada računala, oprema za kuhinju, razglas i projektor, kopirni aparat i drugo)

Knjige za knjižnicu

Centralno grijanje u školi

Prijevoz učenika srednjih škola

Bespovratne stipendije

SVEUKUPNO: 6.085.700,00 kn
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ULAGANJA U POLJOPRIVREDU 

Poljski putevi

Osjemenjivanje goveda i krmača

Pregled mesa na trihinelu

Subvencije kamate 3% na poljoprivredne kredite

Financiranje kamate za kredite za proljetnu sjetvu

Sufinanciranje osiguranja usjeva

SVEUKUPNO: 5.265.200,00 kn

ULAGANJA U PODUZETNIŠTVO

Subvencija kamata 3% na poduzetničke kredite

Poticaj za zapošljavanje nezaposlenih osoba

SVEUKUPNO: 947.700,00 kn

TEKUĆA I INVESTICIJSKA ODRŽAVANJA

Deratizacija

Javna rasvjeta (el.energija i nova rasvjetna tijela)

Održavanje smetlišta, parkova i drugih javnih površina

Održavanje uličnih vodovoda

Obnova raspela

Tekuća i investicijska održavanja opreme i objekata na području Općine

SVEUKUPNO: 7.091.400,00 kn

UDRUGE

Kapitalne donacije:

DVD Podravske Sesvete (vatrogasno vozilo, sirena)

Silokombajn

Izgradnja župnog objekta

Uređenje Lovačkog doma

Prikolica za prijevoz konja

Opremanje ordinacije

Tekuće donacije udrugama, društvima i klubovima

SVEUKUPNO: 5.568.100,00 kn

REDOVITI MATERIJALNI TROŠKOVI: 4.885.200,00 kn

OSTVARENJE PRORAČUNA 2000.-2008.: 55.381.000,00 kn
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RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
Za područje Općine Podravske Sesvete određuju se biračka mjesta za izbor članova Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete:

Izbori 2009.

Oznaka i adresa biračkog mjesta-biralište Naziv mjesta, ulice, zaselka, sela

Biračko mjesto broj 1 - Podravske Sesvete 
Knjižnica i čitaonica

Trg Josipa bana Jelačića, Ulica Eugena Tomića, Ulica Petra 
Preradovića, Ulica Dubovnik, Ulica JJ Strossmayera, Ulica 

Ivana Mažuranića, Ulica Mihovila Pavleka Miškine

Biračko mjesto  broj 2 - Podravske Sesvete 
Ured komunalnog pogona

Trg kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Ivana Gun-
dulića, Ulica Razlev, Ulica Braće Radić, Trg Vladimira Nazora, 

Ulica Đure Basaričeka, Ulica Antuna Mihanovića, Dravska 
ulica

Biračko mjesto broj 3 - Mekiš 
Društveni dom Mekiš

Mekiš

Biračko mjesto broj 4 - Draganci 
Društveni dom Draganci

Draganci

KANDIDACIJSKU LISTU 
za izbor članica/članova Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete

Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati - 
HNS, Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Nositelj liste: Antun Bratanović

Kandidati:
1. Gabrijela Gašparov Vedriš, P. Preradovića 57 
2. Vladimir Pintarić, Lj. Gaja 19 
3. Stanislav Kerečeni, Dravska 29 
4. Željko Mihoković, Dravska 55 
5. Nada Šantić, Mekiš 38 
6. Ivan Šantić, E. Tomića 68 
7. Ivan Posavec, Trg K. Tomislava 10 
8. Ivan Šerbeđija, M.P. Miškine 64 
9. Dražen Cugovčan, M.P. Miškine 50 
10. Stjepan Zvonar, E. Tomića 86

KANDIDACIJSKU LISTU 
za izbor članica/članova Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Nositelj liste: Ivan Derežić

Kandidati:
1. Stjepan Vlašić, Mekiš 17 
2. Đuro Kirin, A. Mihanovića 29 
3. Vladimir Tudić, E. Tonića 14 
4. Branko Rođak, Trg K. Tomislava 25 
5. Ivan Mikša, E. Tomića 49 
6. Ankica Plečić, P. Preradovića 50 
7. Josip Fičko, A. Mihanovića 5 
8. Radmila Švarba, B. radića 37 
9. Mladen Horvat, Draganci 42 
10. Darko Dergez, JJ Strosmajera 43

ZBIRNU LISTU 
pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog 

načelnika Općine Podravske Sesvete

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Kandidat: Ivan Derežić
Zamjenik kandidata: Stjepan Vlašić

2. Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati 
- HNS, Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Kandidat: Mladen Sitek
Zamjenik kandidata: Vladimir Kovačić

ZBIRNU LISTU 
pravovaljanih kandidatura za izbor 
članica/članova Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Nositelj liste: Ivan Derežić

2. Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati - 
HNS, Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Nositelj liste: Antun Bratanović
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