
1 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

19. studenoga 2018. godine 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/14, Urbroj: 2137/24-18-1, od 14. 

studenoga 2018. godine. 

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

pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

      

            Sjednici su nazočni:                                                    Sjednici nisu nazočni:                                          

a) članovi Općinskog vijeća:                                                         

                                                                                       

1. Marko Derežić                                                             1. Branko Rođak 

2. Vlado Halusek                                                             2. Ivan Šerbeđija 

3. Silvana Kolar                                                           

4. Zlatko Miloš  

5. Dražen Nađ  

6. Josip Rep do 19.10 sati 

7. Darko Štefanić do 19.10 sati 

8. Renata Štefec 

9. Vladimir Tudić  

 

b) ostali nazočni: 

1. Krunoslav Bratanović, općinski načelnik  

2. Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika 

3. Boris Poljanac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9  članova Općinskog 

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

odlučivati.  

 

Prihvaćanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

 

 Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 Vladimir Tudić traži da se u Točki 11. Zapisnika evidentira izjava općinskog načelnika da 

odbija isplatiti 100,00 kuna božićnice za umirovljenike i socijalne slučajeve, da isplata bude 

za prvi maj 2023. 

Dražen Nađ traži da se ispravi njegovo pitanje na Aktualnom satu na način da piše „Tko je 

radio izvješća koja su objavljena na službenim stranicama….“, umjesto „Tko je radio izvješća 

za Sesvečke novine…“. 

 

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete sa navedenim 

izmjenama je usvojen. 
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                                                    A K T U A L N I   S A T 

 

Aktualni sat započinje u 18.10 sati. 

 

Vladimir Tudić: Da li se može vidjeti ili dobiti  Strategija upravljanja nekretninama jer je 

pročelnik zadnji put rekao  da će biti za deset dana? 

Boris Poljanac: Kad prođe kroz odbore ići će na vijeće. 

Vlado Halusek: Do kada je bio rok za odgovor ponuđačima za dječji vrtić? 

Boris Poljanac: Ponuđačima se ne dostavlja odgovor nego odluka i to u roku 30 dana. 

Vladimir Tudić: Koji je bio postotak sufinanciranja pješačke staze ispred škole? 

Mladen Sitek: Dobit ćeš pisani odgovor. 

Vlado Halusek: Koliki su bili dodatni radovi, struja, vađenje panjeva? 

Mladen Sitek: Dobit ćeš pisani odgovor. 

Vladimir Tudić: Da li je bilo dodatnih troškova za cestu oko crkve? 

Mladen Sitek: Nije. 

Vladimir Tudić: Vidjeli smo da su se mijenjale bandere. Tko je to radio, koliko komada je 

promjenjeno i koliko sve to košta? 

Mladen Sitek: Dobit ćeš pisani odgovor. 

Vladimir Tudić: Kada će započeti sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 

godinu 2018./2019 do pune cijene? 

S obzirom da općinski načelnik nije odgovorio, Vladimir Tudić isto pitanje upućuje 

zamjeniku općinskog načelnika. 

Mladen Sitek: Dobit ćeš pisani odgovor. 

Dražen Nađ: Da li je izdana vodopravna dozvola za pročistač? 

Mladen Sitek: Koliko znam nije. 

Dražen Nađ: Trebalo bi nam se prezentirati na koji način funkcionira pročistač. S obzirom da 

ove godine nismo krenuli s naplatom treba to planirati za 2019. godinu. Pitanje aglomeracije: 

dokle se došlo jer vidim da taj projekt ide i dalje. 

Mladen Sitek: Iz tog projekta izlazimo i zatražili smo raskid sporazuma o partnerstvu. 

Održan je sastanak projektnog tima na kojem su se druge općine složile da Podravske Sesvete 

izađu iz Sporazuma. Oni i dalje „forsiraju“ projekat za spajanje na našu kanalizaciju. 

Dražen Nađ: Da li mi snosimo negativne posljedice? Da li su narušeni interesi sela, da li 

ćemo biti u nepovoljnijem položaju? 

Mladen Sitek: Mi smo vlasnici pročistača. Županija je formirala tim od tri vještaka da se 

napravi Elaborat procjene vrijednosti pročistača  koji je potreban za postupak izvlaštenja. 

Izvlaštenje još nije pokrenuto ali nema ni uporišta za to, a općina mora biti obeštećena ako se 

ne postigne sporazum i ako se ide na izvlaštenje. 

Vlado Halusek: Zašto nismo bili upoznati o izvlaštenju? 

Mladen Sitek: Zašto ste skinuli zadnji put tu točku dnevnog reda gdje smo to tome trebali 

raspravljati? 

Vlado Halusek: Ne može se vijećnike ispitivati kako glasaju. 

Boris Poljanac: Nije još pokrenut postupak izvlaštenja, samo se radi Elaborat procjene. 

Dražen Nađ: Točka je skinuta s dnevnog reda i ništa se ne bi postiglo s tom raspravom, a 

postoje mehanizmi za zaštitu interesa mjesta. 

Darko Štefanić: S obzirom da je ovo Aktualni sat rasprave bi trebale biti pod točkom 

„Razno“.   Na Aktualnom satu se postavljaju pitanja, a ne vode se rasprave. 

Silvana Kolar: Pitanja se postavljaju ali se ne daju  odgovori. 

Predsjednik vijeća izriče Opomenu vijećnici Silvani Kolar jer se uključila u raspravu, a nije se 

javila za riječ. 

Mladen Sitek: Vijeće je imalo priliku staviti te točke na dnevni red, raspravljati i izglasati 

odluke. 
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S obzirom da više nije bilo pitanja Aktualni sat je završen u 18.40 sati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog nadopune Dnevnog reda s točkom „Odluka o 

sazivanju Zbora građana“ uz obrazloženje da je to potrebno radi upoznavanja javnosti s 

izvlaštenjem pročistača, te izgradnjom dječjeg vrtića i vatrogasnog doma. 

Pročelnik upozorava da izvlaštenje još nije pokrenuto i da postoji propisana procedura 

sazivanja zbora građana. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje da li će se navedena točka staviti kao 

nadopuna Dnevnog reda, te nakon glasovanja konstatira da je sa 5 glasova „ZA“ i 4 glasa 

„PROTIV“ usvojeno da se točka „Odluka o sazivanju Zbora građana“ uvrsti u Dnevni red i 

to će biti 12. točka Dnevnog reda.  

Točka „Razno“ postaje točka 13. Dnevnog reda. 

 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje Dnevni red s usvojenom nadopunom i nakon 

provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Dnevni red sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„PROTIV“  usvojen i  glasi: 

                                                    D N E V N I    R E D: 

 

1.  Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o 

     poništenju postupka javne nabave u predmetu nabave „Radovi na rekonstrukciji, 

     dogradnji i opremanju dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama“ 

2.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Montažne tribine“ u 

     Podravskim Sesvetama 

3. Odluka  o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

      u projekt „Natkrivene montažne tribine na sportskom igralištu u Podravskim 

      Sesvetama u ulici Trg kralja Tomislava“  

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podravske 

Sesvete za 2017. godinu  

5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podravske Sesvete za 2017. 

godinu  

6. Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Podravske Sesvete 

7. Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja komunalne naknade 

8. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad i naknadama troškova članovima 

Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete i članovima radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Podravske Sesvete 

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu za razdoblje od 1. kolovoza 

do 31. kolovoza 2018., za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2018. godine i za 

razdoblje od 1. listopada do 31. listopada. 2018. 

10. Informacija o prijedlogu pokretanja postupka za izgradnju ploveće hidroelektrane 

u Općini Podravske Sesvete 

11. Izvješće Policijske uprave Koprivničko-križevačke Postaje granične policije 

Koprivnica o stanju sigurnosti za mjesec listopad 2018. 

12. Odluka o sazivanju Zbora građana 

13. Razno 
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Točka 1. 

          Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke  

 poništenju postupka javne nabave u predmetu nabave „Radovi na rekonstrukciji, 

                   dogradnji i opremanju dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama“ 

************************************************************************ 
   Predsjednik vijeća navodi da se vijeće pri put susreće s poništenjem natječaja i da prvo treba 

vidjeti tekst natječaja, što mi to poništavamo i o kakvom poništenju raspravljamo jer tekst 

natječaja nije bio objavljen na našim internet stranicama. 

   Pročelnik odgovara da je natječaj bio objavljen kako je to propisano zakonom o javnoj 

nabavi i bio je javno objavljen na stranicama EOJN-a i Agencije za plaćanja, a razlog 

poništenja je napisan i obrazložen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda. 

 

   Predsjednik vijeća određuje pauzu od 15 minuta, te traži da mu se dostavi tekst natječaja. 

 

   Sjednica se nastavlja u 19.10. sati. 

   Na sjednicu Općinskog vijeća se nisu vratili članovi Josip Rep i Darko Štefanić. 

 

    Pročelnik čita odredbe Zakona o javnoj nabavi vezano uz  poništenje postupka javne 

nabave. 

    Na pitanje predsjednika vijeća tko je naručitelj, pročelnik odgovora je da je to općina. 

 

    Predsjednik vijeća Vlado Halusek izjavljuje da nije protiv izgradnje dječjeg vrtića i da nije 

za to da se poništi natječaj. 

    Vijećnica Silvana Kolar pita ako se natječaj poništi da li ide novi, na što pročelnik 

odgovara da sve ide ispočetka i upozorava da su ovo ozbiljne odluke koje moraju biti u skladu 

sa zakonom. 

    Predsjednik vijeća pita da li se radovi moraju napraviti točno po tehničkoj dokumentaciji ili 

se može odstupiti, i da li postoji mogućnost da će biti dodatnih radova, jer u dokumentaciji 

nije predviđeno spajanje na kanalizaciju. 

    U raspravu se uključuje vijećnik Marko Derežić koji ističe da iz vlastitog iskustva zna da u 

projektu ne može biti spajanje na kanalizaciju jer pročistač nema dozvolu. 

     Vijećnik Dražen Nađ navodi da je poništenje natječaja samo tehnička stvar, a Vladimir 

Tudić pita do kada je rok da se javna nabava sprovede da ne bi opet bilo da je zadnji rok. 

      Pročelnik odgovara da je rok osam mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju. 

     Predsjednik vijeća pita zbog čega natječaj nije objavljen na našim stranicama da ga čim 

više ljudi vidi, pa bi se možda još netko javio na što mu pročelnik odgovara da zakon 

propisuje gdje se on objavljuje. 

      S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća traži da se glasuje poimence za 

poništavanje natječaja, te konstatira da je: 

 

Vlado Halusek „PROTIV“, 

Renata Štefec „ZA“, 

Silvana Kolar „SUZDRŽANA“, 

Zlatko Miloš „SUZDRŽAN“, 

Vladimir Tudić „SUZDRŽAN“, 

Dražen Nađ „ZA“, 

Marko Derežić „ZA“, 

 

te konstatira da sa 3 glasa „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“ nije donijet 

Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke poništenju 
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postupka javne nabave u predmetu nabave „Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i 

opremanju dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama“. 

 

                                                            Točka 2. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

„Montažne tribine“ u Podravskim Sesvetama 

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

   Predsjednik vijeća otvara raspravu te pita zbog čega smo takvu odluku već donosili, a 

natječaj preko LAG- a je bio poništen. 

   Pročelnik odgovara da je natječaj bio par dana kasnije poništen ali nije bio problem kod nas 

nego je  u LAG-u trebalo usklađenje s natječajem za mjeru 7.4.. 

    Vijećnik Dražen Nađ upozorava da je u opisu projekta naveden pogrešan iznos proračuna, 

na što mu Jasminka Miloš odgovara da bi bilo logičnije da piše „općinskog proračuna za 

2018. godinu“, jer možda u momentu pisanja opisa projekta nisu bile objavljene izmjene 

proračuna. 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donijeta  Odluka o davanju 

suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Montažne tribine“ u Podravskim Sesvetama, 

koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 3. 

Odluka  o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja  u projekt „Natkrivene montažne tribine na sportskom igralištu u 

Podravskim   Sesvetama u ulici Trg kralja Tomislava“ 

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

    

         Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, donijeta Odluka  o stavljanju 

izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  u projekt „Natkrivene 

montažne tribine na sportskom igralištu u Podravskim   Sesvetama u ulici Trg kralja 

Tomislava“, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

 

                                                                 Točka 4. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji  

Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu 

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

 

       Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donijet  Zaključak o usvajanju 

Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu, koji je 

ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                                   Točka 5. 

                     Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podravske Sesvete 

                                                             za 2017. godinu  

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

     Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

     Referentica za računovodstvene poslove navodi da je to odluka iz financijskog dijela kao 

podloga za računovodstvena knjiženja. 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donijeta Odluka o raspodjeli 

rezultata poslovanja Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu, koja je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

                                                                 Točka 6. 

   Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Podravske Sesvete 

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

         

           Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu i pita da li komunalna naknada ne može 

biti manja. 

           Pročelnik navodi da je ova Odluka samo usklađenje sa odredbama novog Zakona o 

komunalnom gospodarstvu. 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno s 7 glasova „ZA“ donijeta Odluka o komunalnoj 

naknadi na području Općine Podravske Sesvete,  koja je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

                                                                 Točka 7. 

Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja komunalne naknade 

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

 

      Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu i pita da li je to dobra odluka u odnosu na 

one ljude koji redovito plaćaju. 

      Vijećnik Vladimir Tudić pita da li  ljudi kojima se otpisuje dug ne mogu ili ne žele platiti. 

      Pročelnik odgovara da u slučaju neplaćanja i nemogućnosti naplate, dugovanje zastarijeva 

i mora se otpisati, a računovodstvena referentica se nadovezuje da je zadnji korak u naplati 

ovrha na računu i imovini ali neki nemaju ni žiro račune niti imovinu tako da je nemoguće 

naplatiti, ali dug nasljeđuju nasljednici imovine. 

       Predsjednik vijeća predlaže,  kad se nekome može dug oprostiti, da onda  za sve bude 

komunalna naknada jednu kunu mjesečno. 

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

glasovanja konstatira da je sa 4 glasa „ZA“,  1 glasom „PROTIV“  i  2 glasa „SUDRŽANI“ 

donijeta Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja komunalne naknade,  koja je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 8. 

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad i naknadama troškova 

članovima  Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete i 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

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

    Vijećnica Renata Štefec daje mišljenje da nema potrebe raspravljati o ovom prijedlogu i 

smatra da je dosadašnja naknada dovoljna u odnosu na rad vijećnika, te da ovaj prijedlog neće 

podržati. 

    Predsjednik vijeća daje amandman na prijedlog odluke na način da se u  članku 1. naknada 

za rad članovima Općinskog vijeća promjeni u iznos „480,00“ kuna, te daje takav prijedlog na 

glasovanje. 

    Nakon glasovanja konstatira da je sa 4 glasa „ZA“,  1 glasom „PROTIV“ i 2 glasa 

„SUDRŽANI“ predloženi amandman usvojen. 

 

    Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke sa usvojenim amandmanom te 

konstatira da je sa 4 glasa „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2 glasa „SUDRŽANI“ donijeta 

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad i naknadama troškova članovima  

Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

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

 

 

Točka 9. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu za razdoblje od 1. kolovoza 

do 31. kolovoza 2018., za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2018. godine i 

za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada. 2018. 

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

 

    Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

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

konstatira da je jednoglasno  sa 7 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju Izvješća o 

korištenju sredstava Proračunske zalihe proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. 

godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2018., za razdoblje od 1. rujna do 30. 

rujna 2018. godine i za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada. 2018. koji je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 10. 

Informacija o prijedlogu pokretanja postupka za izgradnju ploveće 

hidroelektrane u Općini Podravske Sesvete 

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

 

      Predsjednik Općinskog vijeća pojašnjava da su vijećnici dobili  prijedlog idejnog rješenja 

a ovim se projektom  ujedno dobiva i električna energija preko okomitih turbina za 

iskorištavanje vode. To je samo ideja i na svima je odluka da li se u to ide ili ne. 

      Vijećnik Dražen Nađ pita da li je to statičan objekt i da li zaštita okoliša to dozvoljava? 

       Vlado Halusek odgovara da to nije statičan objekt, a iz zaštite okoliša čak potiču i 

financiraju  takve tradicionalne i turističke projekte. Ovaj projekat je u edukacijske i turističke 

namjene, a uložena sredstva se vraćaju za tri godine i općina bi ostvarivala prihod od 

energetskog dijela, a dodatno i od turističkog i edukacijskog dijela.  
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                                                                 Točka 11. 

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

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

 

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

glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ usvojeno Izvješće o stanju 

sigurnosti Postaje granične policije za listopad 2018. godine koje je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                               Točka 12. 

Odluka o sazivanju Zbora građana 

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

 

      Predsjednik vijeća predlaže da se sazove Zbor građana što se može po našem Statutu. 

S obzirom da idu razne informacije, ljudi su slabo informirani, a zbor građana bi bio vezan uz 

dvije točke i to dječji vrtić i vatrogasni dom, da ljudi budu upoznati što će se dogoditi ako sve 

ne prođe kako treba.  

       Pročelnik pita što predsjednik vijeća konkretno predlaže za zbor građana. 

      Vlado Halusek odgovara da će se obrazložiti situacija oko vrtića, objasnit će se da je 

raspisan natječaj, koji se sada poništava, da vijeće nije podržalo poništavanje natječaja, o 

kolikim se novčanim  sredstvima radi, što znače tih devet milijuna kuna za općinu, koliko je 

od toga općinski dio. 

       Pročelnik upozorava da je donošenje ove odluke protuzakonito i da donošenjem 

nezakonitih odluka vijeće može biti sankcionirano raspuštanjem. 

 

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

konstatira da je sa 4 glasa „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donijeta Odluka o sazivanju Zbora 

građana, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Pročelnik napušta sjednicu u 20.15 sati. 

 

                                               Točka 13. 

                                                              Razno 

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

  

      Vijećnik Dražen Nađ predlaže s obzirom da nam dolaze Božićni blagdani da se Odluka o 

Zboru građana povuče ili da se Zbor građana sazove iduće godine. Građani se mogu 

informirati preko Sesvečkih novina, a zbor građana se saziva zbog bitnih stvari i pitanja. Ako 

ima problema Općinsko  vijeće je izabrano za njihovo rješavanje. 

       Vijećnik Vladimir Tudić predlaže da se sjednica Općinskog vijeća za donošenje 

Proračuna održi do 15. prosinca, a ne u vrijeme blagdana. U raspravi je podržano da sjednica 

bude oko 18.12. 

 

    S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća zatvara sjednicu u 20.20 

sati. 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik : 

Jasminka Miloš                                                                            dr.sc. Vlado Halusek, prof. 


