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Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

30. svibnja 2018.  

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/05, Urbroj: 2137/24-18-1, od 25. 

svibnja 2018. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 21.10 sati, 

pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

 

 

        

            Sjednici su nazočni:                                                    Sjednici nisu nazočni:                                          

a) članovi Općinskog vijeća:                                                         

                                                                                      1.Silvana Kolar, opravdano 

1. Marko Derežić 

2. Vlado Halusek                                                             

3. Zlatko Miloš                                                                                    

4. Dražen Nađ 

5. Josip Rep 

6. Branko Rođak 

7. Ivan Šerbeđija 

8. Darko Štefanić 

9. Renata Štefec 

10. Vladimir Tudić 

 

b) ostali nazočni: 

1. Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika 

2. Boris Poljanac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

3. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 10  članova Općinskog 

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

odlučivati.  

                                             A K T U A L N I   S A T 

 

Dražen Nađ: Da li je prije javne nabave za dječji vrtić potrebno odobrenje općinskog vijeća 

na nabavu? 

Mladen Sitek: Bivši sastav vijeća donio je potrebnu odluku. 

Vlado Halusek: Ovo je do sada jedan od najvećih projekata u općini kojeg je Ivan Derežić 

pokrenuo i doveo do potpisivanja ugovora. 

Branko Rođak: Bili smo dio toga i bio je to dug proces. Molio bih općinskog načelnika da 

informacije  o svojim privatnim stvarima ne šalje e-mailom jer me to ne zanima. 

Marko Derežić: U koju je kategoriju sada općina svrstana? 



2 

 

Mladen Sitek: Od 8 katgorija mi smo u 3. što znači da imamo pravo na 80% sufinanciranja a 

20%  su vlastita sredstva. Do 2020. godine imat ćemo puno projekata i pozivam vas da 

budemo složni oko kapitalnih investicija. Do sada nije bilo suglasja na nivou. Prati nas 

negativan glas, propustili smo uređenje javne rasvjete. Što će biti ako ćemo rušiti sve projekte. 

Dražen Nađ: Treba uložiti više truda i da vlast bolje upozna članove vijeća oko projekata a 

ne da bude bez obrazloženja i odgovora. Molim da se nađe rješenje za staru školu koja je već 

bila tema na sjednici, jer je opasna za susjede. 

Mladen Sitek: Treba se prvo odlučiti da li staru školu rušiti ili je obnoviti. 

Dražen Nađ: Predlažem da se razmisli o projektu kulturnog centra sa multimedijalnim 

sadržajima, ima puno vrijednih stvari koje ljudi čuvaju kod kuće. 

Vlado Halusek: Ne može se okrivljavati vijeće za loš glas o nama jer što se tiče javne 

rasvjete na svako naše pitanje odgovor načelnika bio je „tu piše“. Da li je uopće netko 

pogledao taj projekat da li odgovara stvarnom stanju? 

Mladen Sitek: Bio je napravljen energetski pregled, napravljen je projekat i kakva bi još 

kontrola trebala biti? 

Branko Rođak: Prema informaciji Hrvoja Šokca on je dao neke informacije oko ponude za 

rasvjetna tijela i za održavanje javne rasvjete. Koje su to informacije?  

Mladen Sitek: Nismo dobili nikakvu pisanu ponudu. 

 

S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave predsjednik završava s Aktualnim satom u 

21.35 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda dat je na glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira 

da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ predloženi Dnevni red prihvaćen i glasi:  

 

                                                    D N E V N I  R E D 

 

 
1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podravske 

Sesvete  

2. Usvajanje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

3. Donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete 

4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete 

5. Donošenje Plana o izmjenama Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Podravske Sesvete 

 

 
Točka 1. 

Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  

Općine Podravske Sesvete 

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

    Član Općinskog vijeća Dražen Nađ podnio  je pisane amandmane na prijedlog Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podravske Sesvete po kojima se u prijedlogu 

ove odluke brišu članci 1., 3., 4., 5., 6. i 7. vezanih za mjesnu samoupravu te predlaže da ta 

materija ostane uređena kao i do sada. 
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  Zamjenik općinskog načelnika prihvaća amandmane. 

  S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon glasovanja 

konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijeta Statutarna odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

Točka 2 . 

Usvajanje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

Predlagatelj  povlači prijedlog te se o njemu ne glasuje. 

 

Točka 3 . 

Donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete 

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

 

  Predsjednik vijeća otvara raspravu, te traži obrazloženje izmjene radnih mjesta i gdje je 

sistematizacija, nema navedenih razina radnih mjesta prema zakonu i koji poslovi pokrivaju 

ova radna mjesta. 

  Pročelnik Boris Poljanac odgovara da sistematizaciju donosi općinski načelnik i da općinsko 

vijeće raspravlja i odlučuje samo o koeficijentima. 

  Branko Rođak predlaže da se ova točka odgodi za iduću sjednicu i da se vidi opis radnih 

mjesta i koji su to poslovi. 

  Vijećnik Dražen Nađ navodi da ako je vijeće moglo dobiti pravilnik o pravima i obvezama 

službenika i namještenika zašto ne bi mogli dobiti i pravilnik o unutarnjem redu da se vidi 

koji su uvjeti za koje radno mjesto. 

  Zamjenik općinskog načelnika odgovara da je radno mjesto višeg stručnog suradnika za 

investicije i javnu nabavu upražnjeno jer nam te poslove za sada vodi Draft, ali upražnjeno 

mjesto može se iskoristiti za stručno osposobljavanje. Referentu za financije i računovodstvo 

su dodane i investicije. Adiministrativni referenti određena  su dva radna mjesta. Za 

komunalnog redara određena je srednja stručna sprema. 

 Vijećnik Dražen Nađ pita da li je komunalni redar službenik, na što mu pročelnik odgovara 

da je komunalni redar službenik, a voditelj namještenika, namještenik. 

  Predsjednik vijeća pita tko će onda obavljati poslove više i visoke stručne spreme, na što mu 

zamjenik općinskog načelnika odgovara da će to raditi pročelnik jer je to radio i do sada,  

  Zamjenik općinskog načelnika ističe da je prošlo šest mjeseci od skidanja plaće zaposlenima 

te da će se nakon usvajanja ove odluke osnovica plaće podići na 3.553,00 kune. 

   Vijećnik Branko Rođak navodi da bi trebalo biti solidarnosti za ljude koji su pred 

mirovinom i da im se ne bi sada trebali skidati koeficijenti, a i spremačica bi trebala imati 

koeficijent barem 1,2 ali i da se vidi koje još poslove može obavljati. 

   Predsjednik vijeća zaključuje da treba rangirati radna mjesta. 

  S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da sa 5 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ 

nije donijeta  Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete. 
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Točka 4 . 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete 

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

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon glasovanja 

konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijeta Odluka o izmjenama Odluke o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području 

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

 

Točka 5 . 

Donošenje Plana o izmjenama Plana gospodarenja otpadom  

na području Općine Podravske Sesvete 

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

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon glasovanja 

konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijet Plan o izmjenama Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Podravske koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća završava sjednicu u 22.05 sati. 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik : 

Jasminka Miloš                                                                            dr.sc. Vlado Halusek, prof. 

 


