
1 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

16. srpnja  2018.  

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/07, Urbroj: 2137/24-18-1, od 11. 

srpnja 2018. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 20.05 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.  

 

         Prihvaćanje Zapisnika sa 10.  sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

 

         Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

         S obzirom da  nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 10. sjednice provedeno je glasovanje, a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Podravske Sesvete jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova „ZA“. 
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          Prihvaćanje Zapisnika sa 11.  sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

 

         Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

         S obzirom da  nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 11. sjednice provedeno je glasovanje, a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Podravske Sesvete jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova „ZA“. 

 

 

 

                                              A K T U A L N I   S A T 

 

Marko Derežić: U kojoj su fazi dječji vrtić i škola? 

Mladen Sitek: Što se tiče vrtića potpisan je ugovor o sufinanciranju, tvrtka DRAFT će 

provesti javnu nabavu za koju očekujemo da će se završiti do početka 9. mjeseca, a do 15. 9. 

moramo još donijeti potrebne odluke. 

Što se tiče škole imamo idejno rješenje za rekonstrukciju škole i za izgradnju dvorane, cca 21 

milijun kuna i prilikom posjete gospodina Ljubića izprezentirali smo mu taj projekat ali 

rečeno nam je da je to veliki iznos za županiju i njegov je savjet bio da sami idemo u 

izgradnju. Mi nismo toga stajališta jer je županija osnivač i u financiranju bi trebali 

sudjelovati Županija  i nadležno Ministarstvo. Mi možemo sudjelovati u izradi projektne 

dokumentacije ali sama izgradnja bi opteretila proračun jer sad nam dolazi vrtić ali ako duže 

vrijeme ne bude riješen taj problem morat ćemo nešto poduzeti. 

Marko Derežić: Dvorana bi opteretila proračun, a što je s vatrogasnim domom, da li on neće 

opteretiti proračun? 

Mladen Sitek: Vatrogasni dom će biti tema kasnije u dnevnom redu. 

Dražen Nađ: Bilo je rečeno da će javni natječaj za vrtić voditi Tetida, a sad da to bude Draft. 

Mladen Sitek: Nakon prikupljanja ponuda Draft je bio najjeftiniji, a projekat će voditi Tetida. 

Zlatko Miloš: Što je s prijevozom učenika u srednje škole? 

Mladen Sitek: O tome će se razmatrati prilikom predlaganja proračuna za iduću godinu ili u 

rebalansu za ovu godinu. 

Branko Rođak: Tko šalje pozive za sjednice jer je bilo svega kod sazivanja ove sjednice? 

Boris Poljanac: U popratnom dopisu je sve objašnjeno. 

Branko Rođak: Predlaže da se sjednica saziva 10 dana prije. 

Vlado Halusek: 3.7. sam bio obaviješten da dođem 4.7. potpisati saziv i uzeti materijale i 

zbog čega oni nisu bili gotovi kad sam došao? Nakon toga dobio sam poruku tek u pola četiri 

da su materijali gotovi. 

Mladen Sitek: Predsjednik je došao sa svojim sazivom sjednice, a mi smo inzistirali sa 

dnevnim redom za koji su bili pripremljeni materijali. Predsjednik si je uzeo pauzu da 

razmotri materijale što po Poslovniku nije bilo potrebno. 

Vlado Halusek: Materijali nisu poslani po Poslovniku jer ja imam pravo  dobiti materijale 15 

dana prije sjednice i onda odlučujem o sazivu. 

Boris Poljanec: Zakon propisuje krajnje rokove za sazivanje sjednice ali one se sazivaju 

prema potrebi da se poštivaju radni procesi i rokovi. 

Vlado Halusek: Tko je donio odluku da se spriječi sazivanje 13. sjednice, a pet točki sam 

odbio jer nisam dobio materijale u roku 15 dana. Sazvali ste sjednicu na povjesni dan kad je 

bila utakmica i u dogovoru s većinom vijećnika na dnevom redu bile bi toče koje su bile hitne 

za donošenje da se sjednica završi do utakmice. Danas je isto tako povjesni dan za Hrvatsku i 

opet je sjednica. Zašte se sjednice sazivaju baš na te dane? Tko je spriječio da predsjednik 

predloži dnevni red? Tko odlučuje koje točke idu u dnevni red, a koje ne idu? 
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Boris Poljanac: Dnevni red utvrđuje se između predsjednika i načelnika. Predsjednik daje na 

raspravu  i glasovanje utvrđeni dnevni red. 

Vlado Halusek: Traži pisani odgovor koje točke predsjednik ne smije staviti u dnevni red, 

kome se mora opravdati izostanak sa sjednice jer za petak mi se nitko nije ispričao, a rekli ste 

da tri vijećnika ne mogu doći. 

Branko Rođak: Tražio sam na prošlim sjednicama pisane odgovore koje do danas nisam 

dobio. Koji je rok za odgovor? 

Boris Poljanac: Uobičajeno je 60 dana. 

Vlao Halusek: Po Poslovniku Općinskog vijeća rok je 30 dana. 

Marko Derežić: Ako želim pisani odgovor da li je dovoljno pitati na vijeću ili trebam poslati 

pitanje pismeno? 

Mladen Sitek: dovoljno je da uđe u zapisnik, a zapisničar neka mi ubuduće dostavi popis 

pitanja vijećnika na koja se moramo očitovati pismeno. 

 

 

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

20.40 sati. 

 

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

da vijećnici Josip Rep i Darko Štefanić nisu bili prisutni na glasovanju i da je jednoglasno sa 8 

glasova „ZA“ predloženi Dnevni red prihvaćen  i glasi:  

 

                                                    D N E V N I  R E D 

 
1. Razmatranje idejnog rješenja uređenja dijela Ulice kralja Tomislava (uređenje okoliša, 

pristupne ceste i parkirališta) i utvrđivanje projektnog zadatka 

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u – „Idejni projekt 

poučno-edukativne pješačko-biciklističke staze „Z onkraj Drave“, L=4,00 km“ iz 

mjere 8.5.2. 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Polivalentni objekt 

društvene namjene površine 1800 m
2
 na čkbr. 80. k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg 

kralja Tomislava Podravske Sesvete iz mjere 7.4.1. (vatrogasno-društveni dom)  

4. Rasprava o utvrđivanju projektnog zadatka uređenja Strossmayerove ulice u 

Podravskim Sesvetama 

5. Informacija o prihvaćanju koncepta formiranja trgovačkog društva za provedbu 

Planova gospodarenja otpadom i ostalih komunalnih djelatnosti za više jedinica 

lokalne samouprave  

6. Donošenje Odluke  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izradu idejnog i glavnog 

projekta za Polivalentni objekt društvene namjene površine 1800 m
2 

na čkbr. 80 k.o. 

Podravske Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete“ 

7. Rasprava o daljnjem uporabnom statusu stočne vage u Podravskim Sesvetama (Trg 

kralja Tomislava) 

8. Informacija o prijedlogu financiranja kupnje radnih bilježnica za učenike osnovne 

škole u Podravskim Sesvetama  

9. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec 

travanj i svibanj 2018. godine 
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10. Razno 

 

             Vijećnici Josip Rep i Darko Štefanić su se vratili i prisustvuju daljnjem radu sjednice. 
         

Točka 1. 

Razmatranje idejnog rješenja uređenja dijela Ulice kralja Tomislava (uređenje  

     okoliša, pristupne ceste i parkirališta) i utvrđivanje projektnog zadatka 

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

     

      Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

      Zamjenik općinskog načelnika navodi da je prema idejnom prijedlogu na lijevoj strani od 

škole  predviđena zelena površina, živica i drvored, a na desnoj strani predviđeno je 

ucjevljenje, kosi parking s jednosmjernim ulazom, a izlaz bi bio kod igraonice, što nam je 

ujedno i rješenje za parking koji će služiti za dječju igraonicu. Za to nam ne treba građevinska 

dozvola, a početkom iduće godine ovaj projekat bi aplicirali na natječaj. 

      Na pitanje vijećnika Marka Derežića da li je ispred škole županijska cesta, zamjenik 

načelnika mu odgovara da je to lokalna cesta i općina ju je dužna održavati. 

       U raspravu se uključio vijećnik Branko Rođak i predlaže da parking ne  bude kosi nego 

okomiti jer se dobije više parkirnih mjesta, a da cesta iza igrališta i gola nije dobro rješenje jer 

tu prolaze djeca dok idu na igralište. Predlaže da umjesto asfalta budu tlakavci. 

       U raspravi vijećnik Dražen Nađ pita koja će drva biti zasađena, te predlaže pješačku zonu 

između igrališta i škole, na što mu zamjenik načelnika odgovara da će vjerojatno biti niže 

raslinje ali to će biti predmet rasprave i podržava prijedlog izmjene idejnog projekta za 

pješačku zonu. 

       Predsjednik vijeća navodi da bi se trebala pitati i pedagoška struka ne samo građevinska 

jer su se promijenili pedagoški standardi što zamjenik načelnika podržava. 

       Vijećnik Branko Rođak ponovno predlaže da se povisi parking i da bude okomit, na što 

mu zamjenik načelnika odgovara da je to neprihvatljivo pogotovo iz sigurnosnih razloga jer bi 

se na cestu trebalo izlaziti unatrag. 

       Pročelnik pojašnjava da vijeće prvo glasuje za prijedlog vijećnika Branka Rođaka. 

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

glasovanja konstatira da sa 1 glasom „ZA“ 3 glasa „SUZDRŽANI“ i 6 glasova „PROTIV“ 

nije donesen prijedlog vijećnika Branka Rođaka. 

      Predsjednik vijeća provodi glasovanje za prijedlog idejnog rješenja predlagatelja 

općinskog načelnika uz prihvaćene izmjene, a nakon glasovanja konstatira da je sa 9 glasova 

„ZA“ i 1 glasom  „PROTIV“ prihvaćeno idejno rješenje uređenja dijela Ulice kralja 

Tomislava (uređenje  okoliša, pristupne ceste i parkirališta). 

 

 

Točka 2 . 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u – „Idejni projekt 

                                poučno-edukativne pješačko-biciklističke staze 

                                   „Z onkraj Drave“, L=4,00 km“ iz mjere 8.5.2. 

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

 

       Predsjednik otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesena Odluka o davanju 
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suglasnosti za provedbu ulaganja u – „Idejni projekt poučno-edukativne pješačko-

biciklističke staze „Z onkraj Drave“, L=4,00 km“ iz mjere 8.5.2 koja je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 3 . 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Polivalentni objekt 

društvene namjene površine 1800 m
2
 na čkbr. 80. k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg 

kralja Tomislava Podravske Sesvete iz mjere 7.4.1. (vatrogasno-društveni dom)  

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

 

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  Vijećnik Dražen Nađ predlaže da se ipak pričeka s ovim projektom da se ne optereti 

proračun, tu je sada početak izgradnje vrtića i predlaže rekonstrukciju postojećeg vatrogasnog 

doma. 

    Zamjenik načelnika pojašnjava da postojeći vatrogasni dom više nije adekvatan i po 

poziciji i kapacitetu, razgovarao je sa vatrogasnom strukom i njihovo mišljenje je također da 

bi se trebao izgraditi novi objekat. 

   U projektu bi bila predviđena i konferencijska dvorana, te  prostorije za komunalni pogon, 

na katu bi bile prostorije za udruge i prostorije za sastanke. Prostora ima i za parking i za 

vatrogasne vježbe. Ovu odluku bi morali donijeti jer je natječaj otvoren do 14.9. ove godine i 

zadnji je čas da to iskoristimo. Ovaj projekat bi bio oko 5 milijuna kuna i ako ga propustimo 

više nećemo imati šansu da ga apliciramo. Što se tiče kasnijeg održavanja neće biti velikih 

troškova, više sada trošimo za grijanje u starom domu. 

   U raspravu se uključuje predsjednik vijeća koji navodi da imamo najlošiju školu u županiji i 

ona je prioritet na što mu zamjenik načelnika odgovara da je županija osnivač škole i da bi 

prvenstveno oni morali financirati kao i ministarstvo i stajališta je da se nije trebalo raditi 

novo krovište nego da se trebalo izboriti da to naprave oni čija je to dužnost. 

   Vijećnik Dražen Nađ navodi da imamo dosta neiskorištenih objekata poput onog u Mekišu. 

    Vijećnik Branko Rođak navodi da nam vatrogasni dom treba ali isto tako moramo spriječiti 

da nam djeca idu u školu u Kloštar, na što mu zamjenik načelnika odgovara da treba tražiti 

sredstva za školu od županije i ministarstva, te na njih vršiti pritisak. 

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

glasovanja konstatira da sa 5 glasova „ZA“ i 5 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijeta  Odluka 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Polivalentni objekt društvene namjene površine 

1800 m
2
 na čkbr. 80. k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete iz 

mjere 7.4.1. (vatrogasno-društveni dom). 

 

Točka 4 . 

                Rasprava o utvrđivanju projektnog zadatka uređenja Strossmayerove  

                                         ulice u Podravskim Sesvetama 

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

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  Zamjenik načelnika obrazlaže prijedlog uređenja te navodi da bi se cesta asfaltirala bez 

rubnjaka, te da bi bio zasađen drvored i izgrađena staza, a projekt bi aplicirali na mjeru 7.2. 

U raspravu  se uključuje vijećnik Dražen Nađ koji predlaže i pješačku stazu ako ima za to 

mogućnosti, te Branko Rođak koji predlaže da se obave razgovori i s mještanima iz te ulice, te 

da je dobra opcija da nema rubnjaka koji su se pokazali kao problem u Kalinovcu. 



6 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ prihvaćen projektni zadatak 

uređenja Štrosmajerove ulice u Podravskim Sesvetama. 

 

Točka 5 . 

Informacija o prihvaćanju koncepta formiranja trgovačkog društva za provedbu 

                                        Planova gospodarenja otpadom i  

                ostalih komunalnih djelatnosti za više jedinica lokalne samouprave  

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

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  Zamjenik načelnika pojašnjava da se moramo očitovati na pismo namjere. 

  Pročelnik se nadovezuje te navodi da prema Planu gospodarenja otpadom sve sjeverne 

županije obuhvaća odlagalište Piškornica. 

   Zamjenik načelnika navodi da bi pored odvoza otpada bila obuhvaćena i zimska služba, te 

održavanje javnih površina, a za četveročlanu obitelj odvoz otpada zajedno s zbrinjavanjem 

iznosio bi 42,00 kune, a oko 17,00 kuna za samačka domaćinstva. Temeljni kapital iznosi 

40.000,00 kuna. 

    Vijećnik Marko Derežić postavlja pitanje da li ćemo imati kakvih obveza prema 

Komunalijama ako raskinemo s njima i što će biti s građevinskim otpadom kojeg sad možemo 

besplatno sami odvoziti u Đurđevac. 

      Zamjenik načelnika odgovara da smo na prošlom vijeću donijeli odluku gdje više nismo 

vezani uz Komunalije a još ćemo detaljnije cjenike i kompletne informacije dobiti nakon 

našeg očitovanja. 

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

konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijet Zaključak o prihvaćanju koncepta 

formiranja trgovačkog društva za provedbu Planova gospodarenja otpadom i                 

ostalih komunalnih djelatnosti za više jedinica lokalne samouprave Plan o izmjenama Plana 

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

ovog Zapisnika. 

Točka 6 . 

 Donošenje Odluke  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izradu idejnog i glavnog 

projekta za Polivalentni objekt društvene namjene površine 1800 m
2 

na čkbr. 80 k.o. 

                  Podravske Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete“ 

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

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  Predsjednik vijeća pita ima li smisla glasovati o ovoj točki jer nije prihvaćena Odluka o 

davanju suglasnosti za isti objekt. 

  Zamjenik načelnika odgovara da može ići ova Odluka jer dok dođu druge aplikacije imat 

ćemo gotov projekt. 

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

glasovanja konstatira da sa 5 glasova „ZA“ i 5 glasova „SUZDRŽANI“ nije donesena Odluka  

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izradu idejnog i glavnog projekta za Polivalentni 

objekt društvene namjene površine 1800 m
2 

na čkbr. 80 k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg 

kralja Tomislava Podravske Sesvete“. 

Točka 7 . 

 Rasprava o daljnjem uporabnom statusu stočne vage u Podravskim Sesvetama 

                                                     (Trg kralja Tomislava) 

           ********************************************************** 
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  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  Zamjenik načelnika navodi da je postojeća stočna vaga u dosta lošem stanju te da treba 

zauzeti stajalište da li nam je ta vaga potrebna ili bi bila dovoljna vaga gdje se važe repa. S 

obzirom da ta vaga nije dobra za vaganje manje kilaže mišljenja je da treba zadržati ovu vagu 

te zatražiti troškovnik rekonstrukcije što su svi članovi vijeća jednoglasno podržali.  

 

Točka 8 . 

Informacija o prijedlogu financiranja kupnje radnih bilježnica za učenike osnovne škole 

                                                         u Podravskim Sesvetama  

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

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  U  raspravu su se uključili vijećnik Dražen Nađ koji predlaže da se ubuduće potpore 

sufinanciraju, te vijećnica Renata Štefec koja podržava da se u ovom slučaju radne bilježnice 

u cijelosti financiraju. Članovi vijeća jednoglasno su podržali prijedlog da se sredstava za 

financiranje radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Područne škole Podravske 

Sesvete osiguraju u rebalansu proračuna za 2018. godinu. 

  S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje te konstatira da je 

sa 10 glasova „ZA“ donijeta Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike 

Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole Podravske Sesvete, koja je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 9 . 

Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 

                                 za mjesec travanj i svibanj 2018. godine 

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

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

konstatira da su jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvojena Izvješća o stanju kriminaliteta, 

javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac  

za mjesec travanj i svibanj 2018. godine  koja  su ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

Točka 10 . 

                                                                     Razno 

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

   Zamjenik načelnika postavlja pitanje vijećniku Zlatku Milošu s obzirom da se nije uključio 

u raspravu kod donošenja te odluke, zbog čega nije podržao projekat Vatrogasnog doma, a 

rekao je da će ga podržati, na što predsjednik vijeća upozorava da se vijećnici ne mogu 

prozivati za način glasovanja.  

   Vijećnik Zlatko Miloš odgovara da to sve lijepo izgleda ali se boji  kao i neki drugi da  bi to 

općinu moglo „pokopati“ što je i rekao zamjeniku načelnika prilikom njihovog razgovora. 

 

S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća završava sjednicu u 22.50 

sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik : 

Jasminka Miloš                                                                            dr.sc. Vlado Halusek, prof. 

 


