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Z A P I S N I K 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

26. rujna  2018.  

i 2. listopada 2018.  

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/10, Urbroj: 2137/24-18-9, od 19. 

rujna 2018. godine, te započinje u 20.20 sati. 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 20.20 sati, 

pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

      

            Sjednici su nazočni:                                                    Sjednici nisu 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. Marijan Blažok, predstavnik tvrtke Piškornica d.o.o. 

5. Petar Derežić, stručni suradnik, građevinski vještak 

6. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

7. Petar Cugovčan, predsjednik Vatrogasne zajednice Podravske Sesvete 

8. Damir Drvenkar, predsjednik DVD-a Podravske Sesvete  

9. Hrvoje Šokec, predsjednik NK Drava Podravske Sesvete 

 

         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.  

 

          Prije početka redovnog rada sjednice jednoglasno je odlučeno da će zbog opsežnog 

dnevnog reda svoje izlaganje iznijeti gospodin Marijan Blažok predstavnik tvrtke Piškornica 

vezano uz osnivanje trgovačkog društva Drava-Kom, te gospodin Petar Derežić vezano uz 

spajanje kanalizacijske mreže na Podravske Sesvete.  
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          Nakon predstavljanja Marijan Blažok prezentira problematiku gospodarenja otpadom, 

te navodi da postoje tri subjekta koji su vezani uz gospodarenje otpadom i to: Piškornica 

d.o.o., Piškornica-sanacijsko odlagalište Koprivnički Ivanec, te Piškornica- sanacije koja nije 

u funkciji. 

           Nakon osnivanja Regionalnog centra koji će iz 4 županije sakupljati otpad ugasit će se 

Piškornica -sanacijsko odlagalište, a ukoliko ne dođe do realizacije Regionalnog centra morat 

će se iznaći drugo rješenje za sakupljanje i zbrinjavanje otpada za što je rok pet godina. 

Lokalna samouprava snosi odgovornost za ovu komunalnu djelatnost te do 2023. godine 

moraju biti riješeni uvjeti razvrstavanja otpada. 

           Mogućnost rješavanja ove problematike je davanje u koncesiju što nije najbolje 

rješenje za lokalnu samoupravu ili osnivanje nove tvrtke koja bi bila u većinskom vlasništvu 

lokalnih samouprava, te sve odluke donosi lokalna samouprava. 

           U slučaju osnivanja tvrtke, jedinice lokalne samouprave imaju obvezu uplate 

osnivačkog uloga u iznosu 40.000,00 kuna, nabavu posuda za građane, poštivanje načela 

zajedničkog nastupa, održavanje standarda (elektronska evidencija) i eventualno nabava druge 

potrebne opreme. 

           Drugih obveza jedinica lokalne samouprave nema jer će prihodi biti dovoljni za 

poslovanje. 

            Rok za primjenu Uredbe je 1.11.2018. godine što je uskoro te se moraju donijeti 

planovi i cjenici. 

           Prijedlog cjenika sadrži fiksni i varijabilni dio koji se obračunava prema broju 

podizanja kanti. Na cijenu utječe i izjava koju korisnik potpisuje da li će biorazgradivi otpad 

kompostirati ili ne. 

          Prijedlog cjenika za one koji kompostiraju: fiksna je cijena 36,61 s PDV-om, za jedan 

odvoz cijena se povećava za 2,32 kune i iznosi 38,93, cijena za dva odvoza je 41,25. 

Obračunava se odvoz samo miješanog komunalnog otpada. Za domaćinstva koja ne 

kompostiraju fiksna cijena je 40,68, s jednim odvozom 44,75, a s dva odvoza 48,82 kune. 

Veličinu kanti propisuje jedinica lokalne samouprave, a ove predložene cijene nisu fiksne. 

          Udruživanjem jedinica lokalnih samouprava znatno se smanjuju troškovi za svaku 

općinu. 

         Na pitanje zamjenika načelnika što je sa naknadom za zbrinjavanje otpada, Marijan 

Blažok odgovara da za sada takva zakonska odredba nije na snazi. 

          Na pitanje vijećnika Dražena Nađa što ako općine svaka izrazi drugo mišljenje oko 

udjela u vlasništvu, Marijan Blažok odgovara da je sve stvar dogovora. Do sada je od 13 

jedinica koje su iskazale interes šest jedinica donijelo ovu odluku ovu odluku (Peteranec, 

Hlebine, Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Gola). 

Optimum je osam jedinica lokalne samouprave. 

Izlaganje i rasprava završena je u 21.05 sati, a nakon zahvale gospodin Marijan Blažok 

napušta sjednicu. 

 

Gospodin Petar Derežić započinje izlaganje vezano uz spajanje kanalizacije iz Kloštra 

Podravskom na kanalizacijsku mrežu Podravske Sesvete, te ističe da je došlo do promjena u 

projektiranju te je od strane Općine Podravske Sesvete potrebna potvrda Glavnog projekta na 

te izmjene. Od zadnjih razgovora imamo saznanja da su Komunalije zatražile i dobile 

mišljenje od projektanta da naša kanalizacija zadovoljava uvjete za priključenje  sa našom 

mješovitom odvodnjom ali nigdje nije prikazan krajnji uljev u pročistač. Naveli su da 

prepumpna stanica u Tomićevoj ulici ne zadovoljava i da ju treba pojačati s pumpama i 

pojačati tlačni vod u crpnu stanicu. Planira se i proširenje pročistača ali kako smo već 

zaključili naš prostorni plan ne predviđa priključak odvodnje iz drugih jedinica niti povećanje 

kapaciteta pročistača, te smo o tome svemu već ranije zauzeli stajalište. 
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Na pitanje predsjednika vijeća da li ćemo morati platiti kakve penale ili kazne ako to ne 

prihvatimo pročelnik odgovara da u sporazumu nigdje nema kaznenih odredbi. 

 

Izlaganje i rasprava je završena je u 21.25 sati te nakon zahvale gospodin Petar Derežić 

napušta sjednicu. 

 

Prihvaćanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

 

 Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

         S obzirom da  nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 12. sjednice provedeno je glasovanje, a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog 

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

 

Prihvaćanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

 

 Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

         S obzirom da  nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 13. sjednice provedeno je glasovanje, a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog 

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

 

 

Prihvaćanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

 

 Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

         Vijećnik Branko Rođak traži da se u točki „3. Razno“ napiše:  „Zamjenik načelnika 

navodi da će tražiti izvješće od Branka Rođaka gdje je silokombajn, gdje je sve silokombajn 

radio i koliko je zaradio.“ 

         S obzirom da više nije bilo primjedbi, osim da se u zapisnicima točno piše tko je na 

sjednicama prisutan, provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća 

konstatira da je ispravljeni Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske 

Sesvete jednoglasno prihvaćen sa 11 glasova „ZA“. 

 

                                                    A K T U A L N I   S A T 

 

Aktualni sat započinje u 21.30 sati. 

 

Vlado Halusek: S obzirom da je javno objavljeno da će se naša škola osamostaliti do 1. 

rujna, tko osjeća odgovornost što to nije napravljeno i da li treba načelniku novi rok ili da ja 

preuzmem taj posao? 

Krunoslav Bratanović: Novi rok je 1. rujan 2023. a ako ti možeš prije onda ti preuzmi. 

Vlado Halusek: Mogu do 1 rujna 2020. 

Krunoslav Bratanović: Onda preuzmi. 

Vlado Halusek: Krenut ću u postupak osnivanje škole. 

Vlado Halusek: Zašto nema Zapisnika sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća na internetskim 

stranicama? 

Mladen Sitek: Provjerit ćemo o čemu se radi i objaviti te zapisnike. 

Dražen Nađ: Tko je radio izvješća koja su objavljena na službenim stranicama  i zašto nije 

napisano tko podnosi ta izvješća te da se zbog javnosti rada ubuduće na to obrati pažnja.  
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Dražen Nađ: Upozorava na povredu Poslovnika po članku 12., 13. i 15. na 9. sjednici 

Općinskog vijeća vezano uz radno mjesto-voditelj namještenika, na što mu zamjenik 

načelnika odgovara da će odgovor dobiti u odgovarajućem roku. 

Dražen Nađ: Što je sa izradom projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste za što smo dali 

suglasnost? 

Mladen Sitek: Aplicirali smo na natječaj ali nije odobreno. 

Zlatko Miloš: Dobio sam upite zašto se korištenje društvenih domova naplaćuje našim 

mještanima čiji su preci domove u prošlosti gradili? 

Boris Poljanac: Mora se postupati prema odlukama. 

Vladimir Tudić: Da li tko plaća općinsko zemljište koje se obrađuje? 

Boris Poljanac: Za desetak dana bit će gotova strategija upravljanja nekretninama u kojoj će 

biti definiran način raspolaganja zemljištem. 

Silvana Kolar: Da li se može javna rasvjeta paliti ranije? 

Hrvoje Šokec: Pali se točno u 5 sati, a može se podesiti i ranije. 

Vladimir Tudić: Što je sa zemljištem koje je dano Državnom hidrometeorološkom zavodu? 

Mladen Sitek: Oni obilaze razne lokacije po Hrvatskoj i bit ćemo obavješteni kad će započeti 

radove kod nas. 

Vladimir Tudić: Zašto djeca koja treniraju na igralištu moraju plaćati 50,00 kuna za trenera? 

Mladen Sitek: To nije u nadležnosti općine nego kluba. 

Dražen Nađ: Prošle godine smanjene su plaće službenicima i namještenicima i naknade 

vijećnicima. Djelatnicima su dijelom vraćene i zašto načelnik i zamjenik načelnika nisu 

iskazali interes za štednju na svojim naknadama? 

Jasminka Miloš: U 2018. godini načelniku je isplaćeno samo onoliko koliko je u proračunu, 

ali s obzirom da se odluka o naknadi nije mijenjala mora se isplatiti prema važećoj odluci. 

Krunoslav Bratanović: Za Mladena Siteka ste znali da će od 1.1. 2018. raditi profesionalno, 

a ja sam htio smanjiti sebi koeficijent ali ste rekli da to ne može tako, da nije po zakonu. 

Branko Rođak: Postavlja pitanje općinskom načelniku zašto upada u riječ, ne odgovara na 

pitanja i ne daje pismene  odgovore na postavljenja pitanja. 

Krunoslav Bratanović: Odgovara da nema vremena. 

Općinski načelnik napušta sjednicu u 22.00 sati, a predsjednik vijeća određuje stanku na 15 

minuta. 

 

Sjednica se nastavlja u 22.20 sati, a prisutni su svi članovi vijeća, općinski načelnik i 

zamjenik općinskog načelnika. 

 

Boris Poljanac: Nema propisane odgovornosti za načelnika što ne daje odgovore u roku 30 

dana. 

Branko Rođak: Gospodin Ivica iz Latvije me je kontaktirao i pitao što smo odlučili o 

suradnji naših poljoprivrednika i njih jer nude našim poljoprivrednicima sadnju pivskog 

ječma. Odgovor od načelnika nisam dobio. 

Branko Rođak: Da li nismo mogli općinsko zemljište dati na natječaj? 

Boris Poljanac: Kad se donese strategija upravljanja nekretninama vijeće će donijeti odluke o 

cijenama i za zemljište i za društvene domove. 

Darko Štefanić: Traži informaciju kome se u zadnjih deset godina zemlja davala i za koliko 

je općina oštećena. 

Mladen Sitek: Bili smo dugotrajno bez pročelnika pa nije napravljena strategija. 

 

S obzirom da više nije bilo pitanja Aktualni sat je završen u 22.35 sati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeće  navodi da je od strane općinskog načelnika zaprimio nadopunu 

dnevnog reda sa točkama: 
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1. Rasprava i usvajanje Aneksa I. Ugovora o partnerstvu u projektu „Priprema projektnog 

prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodokomunalne 

infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske 

Sesvete. 

2. Usvajanje Zaključka o odbijanju Potvrde na Glavni projekt za izmjenu i dopunu potvrde 

glavnog projekta za fekalnu kanalizaciju naselja Kloštar Podravski, Budančevica i Prugovac 

V2-7378/GP-04 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje da li će se navedene točke staviti kao 

nadopuna Dnevnog reda, te nakon glasovanja konstatira da sa 5 glasova „ZA“ i 6 glasova 

„SUZDRŽANI“ nije usvojeno da se točka 1. Rasprava i usvajanje Aneksa I. Ugovora o 

partnerstvu u projektu „Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem 

cjelovitog rješavanja vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, 

Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete uvrsti u Dnevni red,  

te da sa 5 glasova „ZA“ i 6 glasova „SUZDRŽANI“ nije usvojeno da se točka 2. Usvajanje 

Zaključka o odbijanju Potvrde na Glavni projekt za izmjenu i dopunu potvrde glavnog 

projekta za fekalnu kanalizaciju naselja Kloštar Podravski, Budančevica i Prugovac V2-

7378/GP-04  uvrsti u Dnevni red. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća navodi da je Lista grupe birača predložila nadopunu Dnevnog 

reda s točkama: 

 

1. Zaključak o informaciji o prijedlogu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola u 

školskoj godini 2018./2019. 

2. Zaključak o informaciji o prijedlogu pokretanja postupka za izgradnju solarne plantaže 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje da li će se navedene točke staviti kao 

nadopuna Dnevnog reda, te nakon glasovanja konstatira da je: 

 

- sa 7 glasova „ZA“ (nitko nije glasovao „PROTIV“ niti „SUZDRŽANI“) usvojeno da se 

točka 1. Zaključak o informaciji o prijedlogu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola 

u školskoj godini 2018./2019. uvrsti u Dnevni red, 

 

- sa  7 glasova „ZA“ (nitko nije glasovao „PROTIV“ niti „SUZDRŽANI“) usvojeno da se 

točka 2. Zaključak o informaciji o prijedlogu pokretanja postupka za izgradnju solarne 

plantaže uvrsti u Dnevni red, 

 

- sa 7 glasova „ZA“ (nitko nije glasovao „PROTIV“ niti „SUZDRŽANI“) usvojeno da se 

točka 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa uvrsti u 

Dnevni red. 

 

 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog Liste grupe birača da se točka 6. „Zaključak o 

prihvaćanju priloga „Opis projekta“ iz mjere 7.4.1. kao sastavni dio Odluke o davanju 

suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Polivalentni objekt društvene namjene“ u ulici 

Trg kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama“ briše iz Dnevnog reda uz obrazloženje da je 
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taj projekat već prihvaćen na 14. sjednici i da Općinsko vijeće više o tome nema što 

raspravljati, a projekat je već apliciran na natječaj. 

Vijećnik Vladimir Tudić navodi da je prilikom rasprave kod donošenja odluke bilo rečeno da 

prilog ne treba i da će biti napravljen kad bude projekat gotov, a sad je već i apliciran pa nema 

smisla glasovati o tome. 

Općinski načelnik ističe da se upravo zato i pripremala sjednica vijeća za 12.9.,  dakle prije 

apliciranja na natječaj. Zamjenik načelnika se nadovezuje i ističe da je bila pripremljena sva 

dokumentacija za tu sjednicu vijeća i koja je trebala biti održana prije apliciranja projekta na 

natječaj tako da se ispoštuju rokovi. Jedna od mogućnosti bila je da se i ponovno donese nova 

odluka s prilogom ali sjednica nije održana. 

 

Predsjednik vijeća daje dodatno obrazloženje da se ova točka briše iz razloga što je  u Odluci 

koja je izglasana bilo navedeno da je površina objekta 1.800 m
2 

i da se govorilo o vrijednosti 

5 milijuna kuna, a sada je površina 1.100 m
2 

a vrijednost je 8 milijuna kuna. 

 

Zamjenik načelnika ističe da su to bile procjene i da je stoga pisalo cca, te da je ta odluka bila 

potrebna zbog pripreme rebalansa i potvrde da li uopće idemo u taj projekt ili ne. 

 

S obzirom da više nije bilo rasprave nakon provedenog glasovanja predsjednik vijeća 

konstatira  da je sa 6 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ usvojeno da se točka 6. „Zaključak 

o prihvaćanju priloga „Opis projekta“ iz mjere 7.4.1. kao sastavni dio Odluke o davanju 

suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Polivalentni objekt društvene namjene“ u ulici 

Trg kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama“  briše iz Dnevnog reda.  

 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog vijećnika Dražena Nađa da točka 7. Dnevnog reda Odluka 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Natkrivene montažne tribine u 

Podravskim Sesvetama na Trgu kralja Tomislava“ postane točka 1., a točka 9. Dnevnog reda 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva za zbrinjavanje otpada Drava-Kom d.o.o. postane 

točka 2. 

 

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Dnevni red jednoglasno prihvaćen 

sa 7 glasova „ZA“ i glasi: 

 

                                                    D N E V N I    R E D 

 

 

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Natkrivene montažne 

     tribine u Podravskim Sesvetama na Trgu kralja Tomislava“ 

2. Odluka o osnivanju trgovačkog društva za zbrinjavanje otpada Drava-Kom d.o.o.   

3. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje siječanj – 

lipanj 2018.  

4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje 1. 

siječnja - 30. lipnja 2018. godine  

5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu te izmjene 

Plana razvojnih programa  

6. Program o izmjenama Programa javnih potreba 

a) u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2018. 

b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske 

Sesvete u 2018.  

7. Plan o izmjeni i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Podravske Sesvete u 2018.  
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8. Odluka o načinu uporabe i zaštiti grba Općine Podravske Sesvete  

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. ožujka 

do 31. srpnja 2018.  

10. Zaključak o informaciji o prijedlogu stipendiranja studenata s područja Općine 

Podravske Sesvete za 2018./2019. godinu  

11. Zaključak o informaciji o prijedlogu odobrenja paketa u iznosu od 100 kn za Božić 

svim mještanima starijim od 65 godina kao i mlađim mještanima koji primaju 

socijalnu naknadu 

12. Izvješće o stanju sigurnosti Postaje granične policije za svibanj 2018.  

13. Izvješće o stanju sigurnosti Postaje granične policije za lipanj 2018. 

14. Izvješće o stanju sigurnosti Postaje granične policije za srpanj 2018.  

15. Izvješće o stanju sigurnosti Postaje granične policije za kolovoz 2018.  

16. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 

području Policijske postaje Đurđevac za svibanj 2018.  

17. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i 

imenovanja Općinskog Vijeća Općine Podravske Sesvete 

18. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i 

financije Općinskog Vijeća Općine Podravske Sesvete 

19. Zaključak o informaciji o prijedlogu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola u 

školskoj godini 2018./2019 

20. Zaključak o informaciji o prijedlogu pokretanja postupka za izgradnju solarne plantaže 

21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 

22. Razno                 

 

 

Točka 1. 

       Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Natkrivene 

           montažne  tribine u Podravskim Sesvetama na Trgu kralja Tomislava“ 

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

   Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

   Vijećnik Dražen Nađ navodi da je u obrazloženju prijedloga ove odluke navedeno da je to 

zamjena na dječju igraonicu te traži dodatno pojašnjenje, a vijećnik Branko Rođak također je 

protiv toga da se projekt dječje igraonice zamjenjuje s tribinama pa ako će biti potrebno da 

idemo u projekt dječje igraonice makar i vlastitim sredstvima. 

    Zamjenik načelnika odgovara da je dječja igraonica i dalje u planu projekat gotov samo će 

ići na drugu mjeru. 

     Predsjednik vijeća pita koja je cijena s objekta, a zamjenik načelnika odgovara da da je naš 

trošak samo izrada projekta 22.000,00 kuna, a iznos u proračunu je okvirni jer nismo znali da 

li će ići jedan „boks“ ili dva. 

     

Nakon rasprave oko javnosti rada sjednice vijeća predsjednik vijeća u 23.00 sati određuje 

pauzu od 15 minuta. 

 

Vijećnik Dražen Nađ napušta sjednicu u 23.15 sati. 

Vijećnica Silvana Kolar nije se vratila s pauze. 

Sjednica se nastavlja u 23.15 sati. 

 

 Predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 

glasova „ZA“ donijeta Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
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„Natkrivene montažne  tribine u Podravskim Sesvetama na Trgu kralja Tomislava“, koja je 

ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Vijećnici Branko Rođak, Marko Derežić i Vladimir Tudić napuštaju sjednicu u 23.25 sati. 

 

Predsjednik vijeća prekida rad sjednice u 23.25 sati, te nastavak određuje za 2. listopada u 

19.00 sati. 

 

Nastavak 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 2. listopada 2018. 

godine u 19.10 sati u prostoriji Općine Podravske Sesvete - velika vijećnica za sastanke. 

 

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.  

 

Ostali nazočni: Krunoslav Bratanović, općinski načelnik 

                         Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika 

                         Boris Poljanac, pročelnik JUO 

                         Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar, 

                         Predstavnici DVD-a Podravske Sesvete i  

                         zainteresirani mještani Podravskih Sesveta 

 

Nakon uvodne riječi i riječi pozdrava upućenih svim prisutnima na sjednici, predsjednik 

Općinskog vijeća konstatira da je Točka 1. Dnevnog reda usvojena, te da se prelazi na Točku 

2. Dnevnog reda. 

 

                                                            Točka 2. 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva za zbrinjavanje otpada Drava-Kom d.o.o.   

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

    Nakon uvodne riječi predsjednik Općinskog vijeća traži od općinskog načelnika da ispred 

Komunalija iznese dodatno pojašnjenje ove točke. 

     Općinski načelnik ne iznosi dodatna pojašnjenja, a predsjednik vijeća navodi da je on sam 

obavio razgovor u Komunalijama tako da čuje i od njih pojašnjena oko ove teme. Navodi da 

osnivanjem ovog društva moramo uplatiti 40.000 kuna uloga, da je cijena 41,00 kunu za dva 

odvoza mjesečno i da je opcija samo jedna kanta. Ugovor s Komunalijama ističe 2019. 

godine, a oni sada kupuju vagu i vagat će samo zelenu kantu i naplaćivati po količini. Ako 

osnujemo ovu novu tvrtku kao suvlasnici mi ćemo morati kupovati strojeve i kako se bude 

zakon mijenjao morat ćemo se prilagođavati i kupovati još dodatnu opremu. 

     Zamjenik načelnika odgovara da je gospodin Blažok sve detaljno obrazložio i da nije točno 

da će biti samo dva odvoza. Bit će još i 4 odvoza biootpada i 1 odvoz plastike i papira, a u 

dugoročnom je planu da se ide na masu. 

     Predsjednik vijeća navodi da je gospodin Blažok istaknuo da je odvoz po masi preskup. 

     Vijećnik Dražen Nađ navodi da će se otpad morati vagati te iznosi problem načina 

raspolaganja udjelom u društvu, bit će vjerojatno potrebna dokapitalizacija društva, za sada 

ovaj sustav funkcionira i on neće podržati osnivanje društva. 

   Vijećnik Marko Derežić napominje da svi govore o fizičkim osobama, a što se tiče pravnih 

oni će imati veći trošak. 

    Zamjenik načelnika navodi da sve općine moraju imati ujednačeno sakupljanje, trenutno 

plaćamo 63,00 kune. U Komunalijama su ostali samo Kalinovac i Podravske Sesvete, ostale 

općine su u Piškornici, a ako i uđemo u ovo novo društvo uvijek možemo i raskinuti ugovor. 
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    Vijećnik Marko Derežić ističe da je do sada bio besplatno odlaganje krupnog otpada u 

Đurđevcu, a što će biti sada, da li će morati voziti u Koprivnički Ivanec, na što mu zamjenik 

načelnika odgovara da će biti organizirana mobilna dvorišta. 

     Vijećnica Silvana Kolar navodi da ćemo za dva odvoza plaćati 41 kunu, dok sada plaćamo 

63 kune za četiri odvoza. 

     Na pitanje zamjenika načelnika koje je upućeno pročelniku tko zastupa općinu, pročelnik 

odgovara da općinu zastupa općinski načelnik, a da se sada raspravlja o nečemu što nije 

predmet ove točke, a to je poslovna politika društva koje još nije niti osnovano. 

     Predsjednik vijeća predlaže da se pričeka s donošenjem ove odluke ne iz razloga što je on 

za Komunalije nego dok se ne dobiju točne informacije iz Komunalija. 

     Zamjenik načelnika odgovara da nam čekanje ne ide u prilog jer je rok za osnivanje 

društva 1.11.2018. godine i ne možemo čekati s odlukom. 

      Na pitanje vijećnika Dražena Nađa da li je općinski načelnik stava da je ovo jeftinija 

varijanta, zamjenik načelnika odgovara da jeste. Vijećnik Dražen Nađ ističe da je promijenio 

mišljenje te da će biti za ovu Odluku. 

 

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

glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ donijeta Odluka o 

osnivanju trgovačkog društva za zbrinjavanje otpada Drava-Kom d.o.o., koja je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 3. 

                 Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje 

                                                      siječanj – lipanj 2018.  

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

 

   Nakon uvodne riječi predsjednik vijeća navodi da su materijali primljeni te daje primjedbu 

da ako je rok bio 15.9. za prihvaćanje zašto izvješće nije bilo na prethodnim sjednicama s 

obzirom da je na izvješću naveden datum izrade u mjesecu srpnju. 

    Vijećnik Branko Rođak ističe da će biti suzdržan jer se u izvješću navodi da je „općinski 

načelnik  upravljao nekretninama i pokretninama  u vlasništvu općine“ a on smatra da to nije 

točno. 

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

glasovanja konstatira da sa 4 glasa „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i  6 glasova „SUZDRŽANI“  

nije usvojeno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje siječanj – lipanj 2018.  

 

 

                                                                 Točka 4. 

             Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 

                                razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2018. godine   

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

 

       Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijet  Polugodišnji Izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2018. 

godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                                 Točka 5. 

             Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu 

                                          te izmjene Plana razvojnih programa  

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

     Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

     Na pitanje zamjenika načelnika do kada se mogu davati amandmani na proračun, pročelnik 

odgovara da se mogu davati sve do odlučivanja ali da je poslana obavijest predsjedniku vijeća 

da se amandmani dostave prije radi očitovanja općinskog načelnika o njima. 

      Predsjednik vijeća daje općinskom načelniku na prihvaćanje dva amandmana 

predlagatelja Dražena Nađa i jedan amandman predlagatelja Vlade Haluseka. 

       

      Predsjednik Općinskog vijeća u 20.07 sati određuje pauzu od 15. minuta. 

 

      Sjednica se nastavlja u 20.30 sati. 

 

     Općinski načelnik se očituje da ne prihvaća amandmane. 

 

      Vijećnik Dražen Nađ obrazlaže Amandman I. te navodi da bi se ovime Rashodi za usluge 

na poziciji 323 smanjili za 75.000,00 kuna, a povećala bi se pozicija 372-Naknade građanima 

i kućanstvima iz proračuna za financiranje kupnje radnih bilježnica za učenike područne škole 

Podravske Sesvete u iznosu od 35.000,00 kuna, te za dar u naravi starijim osobama od 65 

godina s područja Općine Podravske Sesvete povodom Božićnih blagdana za 40.000,00 kuna. 

       Na pitanje računovodstvenog referenta Jasminke Miloš s kojeg razdjela proračuna se 

umanjuje pozicija 323, vijećnik Dražen Nađ odgovara da je to Jedinstveni upravni odjel. 

 

        Nakon provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je za 7 

glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ usvojen Amandman I. predlagatelja Dražena Nađa. 

 

        Vijećnik Dražen Nađ obrazlaže Amandman II. koji je vezan uz prethodni i kojim se 

samo rade korekcije u Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi u skladu s usvojenim 

prethodnim Amandmanom. 

 

        Nakon provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je za 7 

glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ usvojen Amandman II. predlagatelja Dražena Nađa. 

 

       Predlagatelj Amandmana na Proračun Vlado Halusek  navodi da se njime Aktivnost 

A100002-općinski načelnik smanjuje za 30.000,00 kuna, a povećava se Aktivnost A330001 u 

istom iznosu za donaciju RKT župi Podravske Sesvete. 

 

        Nakon provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je za 6 

glasova „ZA“ i 5 glasa „SUZDRŽANI“ usvojen Amandman  predlagatelja Vlade Haluseka. 

 

       Za amandman predlagatelja općinskog načelnika kojim se pozicija 381- Tekuće donacije 

za RKT župu Svih svetih u Podravskim Sesvetama povećava za 25.000,00 kuna, a smanjuje 

se pozicija 322- Rashodi za materijal i energiju (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 

održavanje) se ne glasuje i on postaje sastavni dio Proračuna.  

 

        U daljnjoj raspravi vijećnik Dražen Nađ traži obrazloženje načina financiranja mosta 

Kopanjek, na što mu zamjenik načelnika odgovara da će 50% financirati Hrvatske vode, 50% 

Općina ali da će od naših 50% prema saznanjima iz županije oni financirati pola, a imamo 

opciju i Hrvatske šume s kojima moramo pregovarati. 
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        Vijećnik Marko Derežić ističe da je prijašnjih godina bilo izrečena procjena od strane 

pojedinih osoba da se most može napraviti za 50.000 kuna, a sad vidimo da je to iznos od 

750.000 kuna. 

        Općinski načelnik prihvaća proračun sa usvojenim amandmanima. 

        S obzirom da više nije bilo rasprave oko izmjena i dopuna Proračuna predsjednik vijeća 

provodi glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da su sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa 

„SUZDRŽANI“ donijete Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. 

godinu te izmjene Plana razvojnih programa, koje su ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 6. 

                      Program o izmjenama Programa javnih potreba 

a) u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2018. 

         b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

             na području Općine Podravske Sesvete u 2018.  

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

         

           Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu pojedinačno po Programima. 

 

a) Program o izmjenama Programa u osnovnom školstvu na području Općine 

Podravske Sesvete u 2018. godini 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno s 11 glasova „ZA“ donijet Program o izmjenama 

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u  

2018. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

b) Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. 

godini 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno s 11 glasova „ZA“ donijet Program o izmjenama i 

dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Podravske Sesvete u 2018. godini,  koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 7. 

Plan o izmjeni i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu u kojoj navodi da je potrebno ovaj Plan 

uskladiti s Izmjenama i dopunama Proračuna, te će se glasovati za takav usklađeni Plan. 

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

glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“  donijet Plan o 

izmjeni i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske 

Sesvete u 2018. godini,  koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                                 Točka 8. 

Odluka o načinu uporabe i zaštiti grba Općine Podravske Sesvete 

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

 

    Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno  sa 11 glasova „ZA“ donijeta Odluka o načinu 

uporabe i zaštiti grba Općine Podravske Sesvete,  koja je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 9. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe od  

                                1. ožujka do 31. srpnja 2018. godine 

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

 

    Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

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

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

Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. ožujka do 31. srpnja 2018. godine  
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 10. 

Zaključak o informaciji o prijedlogu stipendiranja studenata s područja Općine  

                                    Podravske  Sesvete za 2018./2019. godinu  

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

 

      Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu te navodi da je stav nezavisnih vijećnika da 

se nastavi sa stipendiranjem studenata i ove akademske godine te traži odgovor da li će se 

raspisati natječaj za stipendije za 2018./2019. godinu. 

      Pročelnik ističe da je općinski načelnik ovlašten za raspisivanje natječaja, a zamjenik 

načelnika se nadovezuje da će se zauzeti stav oko stipendija i očitovati kod prijedloga 

proračuna za iduću godinu. 

       

                                                                 Točka 11. 

Zaključak o informaciji o prijedlogu odobrenja paketa u iznosu od 100 kn za Božić 

svim mještanima starijim od 65 godina 

kao i mlađim mještanima koji primaju socijalnu naknadu 

 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu te navodi da su se prihvaćanjem 

amandmana i prihvaćanjem Izmjena i dopuna Proračuna osigurala sredstva za ovu namjenu te 

je stav nezavisnih vijećnika da općinski načelnik poduzme aktivnosti da se provede ova 

odluka. 

            Općinski načelnik predlaže da se ne isplati božićnica sada nego da se za tri godine za 

prvi maj 2021. godine isplati po 300,00 kuna. 
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                                                                 Točka 12. 

Izvješće o stanju sigurnosti Postaje granične policije za svibanj 2018. godine 

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

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se ova točka Dnevnog reda spoji sa točkama 13., 14. 

15. i 16. te da se glasuje skupno za sve točke. 

 

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

glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ usvojena Izvješća o stanju 

sigurnosti Postaje granične policije za  svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2018 godine, te  

Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 

području Policijske postaje Đurđevac za svibanj 2018. godine koja su ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

 

 

                                               Točka 17. 

     Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i 

                   imenovanja Općinskog Vijeća Općine Podravske Sesvete 

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

 

     Vijećnik Vladimir Tudić obrazlaže potrebu donošenja ovog Rješenja te navodi da je u 

Odboru Tomislav Bratanović koji radi u Općini Podravske Sesvete, te iz tog razloga ne može 

biti član Odbora.  

      Predlaže donošenje novog Rješenja te za Predsjednika Odbora za izbor i imenovanja 

Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete predlaže Silvanu Kolar, a za članove Branka 

Rođaka i Marka Derežića. 

      S obzirom da nije bilo drugih prijedloga predsjednik vijeća provodi glasovanje i konstatira 

da je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ donijeto Rješenje o imenovanju 

predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog Vijeća Općine 

Podravske Sesvete, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                               Točka 18. 

      Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i 

                         financije Općinskog Vijeća Općine Podravske Sesvete 

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

 

    Predsjednik Općinskog vijeća obrazlaže potrebu donošenja ovog Rješenja, te navodi da je 

isti razlog kao i kod prethodne točke, dakle zbog člana Tomislava Bratanovića koji radi u 

Općini. 

    Predlaže donošenje novog Rješenja,  te za predsjednika Odbora za proračun i financije 

Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete predlaže Dražena Nađa, a za članove Zlatka 

Miloša i Vladimira Tudića. 

     

      S obzirom da nije bilo drugih prijedloga predsjednik vijeća provodi glasovanje i konstatira 

da je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ donijeto Rješenje o imenovanju 

predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog Vijeća Općine 

Podravske Sesvete, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                               Točka 19. 

  Zaključak o informaciji o prijedlogu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola u 

                                              školskoj godini 2018./2019. 

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

 

      Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu te navodi da su u proračunu osigurana 

sredstva za prijevoz učenika srednjih škola ali do sada nije ništa utrošeno, te traži od 

općinskog načelnika da poduzme aktivnosti da se prijevoz srednjoškolcima isplati. 

 

                                               Točka 20. 

Zaključak o informaciji o prijedlogu pokretanja postupka za izgradnju solarne plantaže 

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

 

   Predsjednik vijeća otvara raspravu i navodi da je već ranije dao prijedlog za ovaj projekt ali 

da nema pomaka. Projekti vrtića, domova i drugi o kojima donosimo odluke ne vraćaju 

uložena sredstva, a općina ima neiskorištenih poljoprivrednih površina, i ovaj projekat 

omogućava povrat sredstava, a  kasnije i  prihode općini. Predlaže da se ovlasti općinski 

načelnik za prikupljanje podataka o montaži solarne plantaže. 

   Zamjenik načelnika odgovara da će se takav projekt planirati shodno planovima rada i kada 

bude prostora u proračunu. 

 

                                               Točka 21. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 

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

 

     Predsjednik vijeća otvara raspravu te navodi da je donošenje ove odluke usklađenje s 

donesenim amandmanom i proračunom. 

     Općinski načelnik ističe da ukoliko se izglasa ova odluka da će sljedeći dan dati izjavu da 

će dužnost načelnika obavljati profesionalno, a da će svoju prvu plaću donirati udruzi Fletni 

dijak, na što mu Vlado Halusek odgovara da udruga Fletni dijak radi volonterski i da njima to 

ne treba. 

     Vijećnik Vladimir Tudić navodi da se priča da vijeće nije htjelo smanjiti naknadu 

načelniku ali da se tada i donijela takva odluka, po riječima pročelnika ona bi bila nezakonita.  

     Pročelnik Boris Poljanac upozorava članove vijeća da se ovom odlukom donosi opći akt 

koji se u pravilu donosi za neodređeni broj slučajeva ali u ovom slučaju ova odluka ide za 

pojedinačni slučaj i to baš imenom i prezimenom. Ako se ova odluka donese ona podliježe 

ocjeni zakonitosti kod Ureda državne uprave i Ministarstva uprave. Zakonom je određena 

gornja granica naknade, ali mora postojati i donja granica jer općinski načelnik ima i kaznenu 

i materijalnu odgovornost, a ovom odlukom njegova naknada bi bila manja od vijećničke 

naknade.  

       

Predsjednik vijeća određuje pauzu do 21.45 sati. 

 

Sjednica se nastavlja u 21.42 sati 

 

      Vijećnik Branko Rođak ističe da ako se iznos u proračunu sa 75.000 kuna smanjio na 

35.000 kuna mogla se tome prilagoditi i odluka da se naknada uklopi u taj iznos jer je 

načelnik svoje ovlasti prenio na zamjenika načelnika. 

 

    S obzirom da više nije bilo rasprave  predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon 
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glasovanja konstatira da sa 3 glasa „ZA“ i 8 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijeta  Odluka o 

izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji 

dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

                                               Točka 22. 

                                                 Razno 

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

   Vijećnik Branko Rođak pita na koji će se način sprovesti financiranje radnih bilježnica, na 

što mu zamjenik načelnika odgovora da će to utvrditi Jedinstveni upravni odjel. 

   Vijećnik Brano Rođak pita što je s dječjom igraonicom i kada će proraditi. 

   Zamjenik načelnika odgovara da će biti planirana u proračunu za iduću godinu, projektna 

dokumentacija  je gotova,  a trenutno se čeka građevinska dozvola. 

   Zamjenik načelnika podsjeća da je na počeku ove sjednice bila dana nadopuna dnevnog 

reda sa točkama 1. Rasprava i usvajanje Aneksa I. Ugovora o partnerstvu u projektu 

„Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja 

vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje 

i Podravske Sesvete.  I 2. Usvajanje Zaključka o odbijanju Potvrde na Glavni projekt za 

izmjenu i dopunu potvrde glavnog projekta za fekalnu kanalizaciju naselja Kloštar Podravski, 

Budančevica i Prugovac V2-7378/GP-04 koje su skinute s dnevnog reda. 

Zamjenik načelnika nadalje navodi da je Sporazum o partnerstvu 2014. godine potpisao 

tadašnji općinski načelnik Ivan Derežić, a Općinsko vijeće u tadašnjem sazivu nije imalo 

saznanja o tome. Znači još uvijek smo u tom sporazumu jer nije raskinut, a sada je pred nama 

i Aneks tom sporazumu i zahtjev za potvrdu na izmjene glavnog projekta. S obzirom da niti 

prijašnje vijeće niti sadašnje nije zauzelo stav,  stav općinskog  načelnika je da bez zaključka 

Općinskog vijeća odbije potvrdu glavnog projekta i da ne potpisuje Aneks. 

 Također navodi da će Komunalije pokušati ići na izvlaštenje za pročistač. 

  Vijećnik Dražen Nađ daje prijedlog da se ove točke ponovno stave na dnevni red, a da se 

trebalo više ispregovarati s Komunalijama. 

  Predsjednik vijeća navodi da je prilikom odlučivanja o priključenju kanalizacije bilo je 

rečeno da ako općinski načelnik stoji iza toga da ne prihvaća priključenje da će to vijeće 

podržati i svi su bili protiv ali također predlaže i da se ove točke ponove na idućoj sjednici 

vijeća.   

   Vijećnik Ivan Šerbeđija pita zbog čega je skinuta točka dnevnog reda za Polivalentni 

objekt? 

Predsjednik vijeća mu odgovara da je točka skinuta jer je takva bila odluka većine vijećnika i 

jer je Općinsko vijeće na 14. sjednici 18.7. već dalo suglasnost na ulaganje u Polivalentni 

objekt, objekat je već apliciran na natječaj, te zato što je bilo glasano za objekt površine 1.800 

m2 i cijene 5 milijuna kuna, a sada je u opisu projekta površina 1.100 m2 a cijena je 8 

milijuna kuna. 

  Vijećnik Marko Derežić ističe da je on projekt podržao 18.7. što se navodi i u zapisniku ali 

da on ne želi retroaktivno potpisivati odluke koje nisu napravljene na vrijeme. 

   Zamjenik načelnika ističe da je upravo zato i bila pripremljena sva dokumentacija za 

održavanje sjednice 12.9. da se ispoštuju rokovi ali da sjednica nije sazvana. 

 

S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća zatvara sjednicu u 22.10 

sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik : 

Jasminka Miloš                                                                            dr.sc. Vlado Halusek, prof. 

. 


