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Z A P I S N I K 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

12. prosinca  2018. godine 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
 

         Sjednica je sazvana putem KLASA: 021-05/18-01/19, URBROJ: 2137/24-18/1 od 4. 

prosinca 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. Vlado Halusek                                                              

2. Silvana Kolar                                                           

3. Zlatko Miloš  

4. Dražen Nađ  

5. Josip Rep  

6. Branko Rođak 

7. Darko Štefanić  

8. Renata Štefec 

9. Vladimir Tudić  

10. Ivan Šerbeđija 

 

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 10  članova Općinskog 

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

odlučivati.  

 

Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

 

 Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 S obzirom da nije bilo rasprave niti primjedbi Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete je jednoglasno prihvaćen. 

 

                                                    A K T U A L N I   S A T 

 

Aktualni sat započinje u 18.10 sati. 

 

Vlado Halusek: Kad će biti realiziran most u Limbušu? 

Treba li kakva pomoć oko registriranja skele Mekiš jer skela ne funkcionira? Ja nudim pomoć 

oko registriranja ako treba. Kakvo je stanje s novim komunalnim poduzećem, da li se ugovor 

s Komunalijama raskida jer se rade planovi za iduću godinu? 
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Predsjednik vijeća navodi da načelnik ne želi odgovoriti na sva tri pitanja. 

Branko Rođak: Da li su radne bilježnice bile sufinancirane ili financirane i na koji način se 

utvrdio iznos po razredima? 

Predsjednik vijeća traži pročelnika za tumačenje što se događa kada načelnik ne želi 

odgovarati na pitanja na što pročelnik odgovara da se ne događa ništa jer to ne piše u 

Poslovniku. 

Branko Rođak: Koliko koštaju radovi koji su se izvodili na prilazu preko puta kuće Milana 

Palaića? 

Mladen Sitek: Na sva pitanja dobit ćete pisani odgovor. 

Branko Rođak: Ako nekome isto treba urediti prilaze ispred kuća da li to moraju pismeno 

tražiti? 

Mladen Sitek: Pitanja se moraju postavljati sukladno Poslovniku. 

Vladimir Tudić: Traži pismeni odgovor da li se i drugi mještani mogu javiti ako im treba 

nešto raditi ispred kuće? 

Vlado Halusek: Postoji li plan čišćenja snijega, kakav je raspored, ispred kojih firmi i kuća se 

čisti a ispred kojih ne? 

Zlatko Miloš: Do sada je čistio Škriljak, da li je netko drugi u planu za ovu zimu? 

Vlado Halusek: Da li je pročelnik dobio opomenu načelnika zbog toga što je napustio prošlu 

sjednicu? 

Boris Poljanac: Pa to su bile dvije minute. 

Dražen Nađ: 

Dražen Nađ: 

Molim pisani odgovor na moje pitanje. 

 

S obzirom da više nije bilo pitanja Aktualni sat je završen u 18.20 sati. 

 

Vijećnik Dražen Nađ daje prijedlog da se briše 22. točka Dnevnog reda „Strategija upravljanja i 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2019. – 2023.“ 

te da se o njoj raspravlja pod točkom Razno, jer smatra da je Nacrt strategije  potrebno doraditi. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća provodi glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da je sa 6 

glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“ usvojeno da se točka „Strategija upravljanja i 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2019. – 

2023.“ briše iz Dnevnog reda. 

 

Predsjednik vijeća predlaže točku  „Razno“ kao 22. točku Dnevnog reda. 

 

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ 

prihvaćen prijedlog da se točka „Razno“ uvrsti u Dnevni red. 

 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje Dnevni red s usvojenom izmjenom i dopunom i nakon 

provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Dnevni red sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„PROTIV“  usvojen i  glasi: 

 

                                                    D N E V N I    R E D: 

 
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Podravske Sesvete, 

2. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Podravske 

Sesvete, 

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu, 
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4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu, 

5. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima, 

6. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima, 

7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada, 

8. Proračun Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, 
9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu, 

10. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2019. 

godini, 

11. Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

12. Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

13. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

14. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja na području 

Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

15. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

16. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

17. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

18. Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

19. Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

20. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

21. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini, 

22. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Podravske Sesvete 

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

 

   Predsjednik vijeća otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Dražen Nađ, te navodi da je  

u pravnom temelju odluke potrebno pisati da je Općinsko vijeće „donijelo“ odluku, a ne da ju 

„donosi“.  Pročelnik odgovara da će se tekst odluke ispraviti. 

 

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

da je sa 9 glasova „ZA“, 1 glasom „SUZDRŽANI“  donijeta Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podravske Sesvete koja je 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                   Točka 2. 
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite 

Općine Podravske Sesvete 

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

   Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

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

9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“ donijeta Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o 

osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                                 Točka 3. 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu   
************************************************************************** 

         

         Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

         U raspravu se uključuje vijećnik Dražen Nađ, te postavlja pitanje što to znači 

„uvježbavanje različitih vježbi“, na što mu odgovara vijećnik i član vatrogasnog društva Ivan 

Šerbeđija da se ne rade samo vatrogasne vježbe nego i vježbe civilne zaštite. 

         U daljnjoj raspravi zaključeno je da treba analizu ispraviti u dijelu gdje piše da DVD 

Mekiš nema nijednog vatrogasca. 

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

glasovanja konstatira da jednoglasno sa 10 glasova „ZA“, donijeta Analiza stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu , koja je ujedno i sastavni 

dio izvornika ovog Zapisnika. 

                                                                 Točka 4. 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu   
************************************************************************** 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

       U raspravi je zaključeno da u Analizi  treba ispraviti broj vatrogasaca DVD-a Mekiš. 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donijeta  Analiza stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu, koja  je ujedno i sastavni 

dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                   Točka 5. 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima   
************************************************************************** 

     Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

     Vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanje da li je Stožer civilne zaštite upoznat s Procjenom 

rizika od velikih nesreća, na što mu pročelnik odgovara da je upoznat. 

      Vijećnik Dražen Nađ predlaže da se nabavi i sanitetska oprema. 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donijet Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim 

učincima,  koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 6. 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2019. 

godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

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

         

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijet Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim 

učincima,  koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                                 Točka 7. 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada 

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

 

      Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

      Vijećnik Dražen Nađ predlaže da se nakon uspostave sustava za zaprimanje obavijesti 

prilaže i fotografija o nepropisno odbaćenom otpadu što je i prihvaćeno. 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donijeta Odluka o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 8. 

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

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

 

    Predsjednik vijeća otvara raspravu te navodi da je općinskom načelniku uputio Amandman 

na proračun kojim predlaže da se Aktivnost Izgradnja Polivalentnog objekta (vatrogasno-

društvenog doma) umanji za 3.000.000,00 kuna a da se ta sredstva rasporede na izgradnju 

solarne plantaže 500.000,00 kuna, izgradnju ploveće elektrane 500.000,00 kuna, opremanje 

poslovnih i komunalnih objekata 300.000,00 kuna za komunalne strojeve, Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi 300.000,00 kuna za Vatrogasnu zajednicu Podravske Sesvete  i za kupnju nekretnine 

na moru 1.400.000,00 kuna. 

     U obrazloženju navodi da Općinsko vijeće nije donijelo odluku za ulaganje u Polivalentni 

objekat u iznosu od 8.500.000,00 kuna nego je bilo rečeno da će cijena biti između 5 i 6 

milijuna kuna i stoga se ova stavka prilagođava odluci koju je donijelo vijeće. Smatra da ovi 

prijedlozi  umjesto proračuna koji se temelji samo na rashodima idu u smjeru investicija koje 

osiguravaju povrat uloženih sredstava. 

   Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek navodi da se ne prihvaća predloženi 

amandman. 

    Pročelnik ističe da ovaj amandman nije u skladu s zakonom, da je jedini ovlašteni 

predlagač proračuna općinski načelnik i da se u proračunu amandmanima mogu raditi 

određene korekcije, ali ne može se mijenjati struktura proračuna. Za sve što se predlaže i 

planira u proračunu mora postojati i određena dokumentacija i izračun troškova. 

     Na pitanje predsjednika vijeća da li mu pročelnik može dati pisanu izjavu da je ovo 

nezakoniti amandman, pročelnik odgovara da je to samo njegovo mišljenje. 

 

    Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog amandmana te konstatira da sa 4 glasa 

„ZA“ 2 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUDRŽANI“ nije prihvaćen amandman predlagatelja 

Vlade Haluseka. 

 

Vijećnik Branko Rođak usmeno daje prvi Amandman na prijedog proračuna na način da se: 

 

Aktivnost A200001 Grafičarske i  tiskarske usluge, uređenje uredskih i poslovnih prostora u 

iznosu 65.000,00 smanji za 20.000,00 kuna, 

da se Aktivnost A330001 Tekuće i kapitalne donacije udrugama, klubovima i društvima izvan 

područja Općine Podravske Sesvete (HGSS) u iznosu 32.000,00 kuna smanji za 15.000,00 

kuna, 
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te da se za ukupni iznos od 35.000,00 kuna poveća Aktivnost A320001 Naknade građanima i 

kućanstvima za osnovno školstvo (javne potrebe i pomoći) koja nakon povećanja iznosi 

100.000,00 kuna. 

 

Zamjenik načelnika navodi da predlagatelj ne prihvaća ovaj amandman. 

 

    Predsjednik vijeća daje na glasovanje prvi prijedlog amandmana vijećnika Branka Rođaka 

te konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUDRŽANI“  amandman prihvaćen. 

 

 

Vijećnik Branko Rođak usmeno daje drugi Amandman na prijedlog proračuna na način da se  

 

Aktivnost A200001 Naknade za dnevnice za službena putovanja, naknade za prijevoz, 

seminari, tečajevi i stručni ispiti u iznosu 61.200,00 kuna smanje za 20.000,00 kuna, 

 

da se oglašavanje na radio-postajama i tisku, objave u tisku, promidžbeni materijal i izrada 

monografije u iznosu od 113.000,00 kuna smanji za 50.000,00 kuna, 

 

te da se za ukupni iznos od 70.000,00 kuna poveća Aktivost A 320001 Božićnica starijim 

mještanima od 65 godina. 

 

Zamjenik načelnika navodi da se predloženi amandman ne prihvaća. 

 

 Predsjednik vijeća daje na glasovanje drugi prijedlog amandmana vijećnika Branka Rođaka 

te konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUDRŽANI“  amandman prihvaćen. 

 

 

Vijećnik Branko Rođak usmeno daje treći Amandman na prijedlog proračuna na način da se: 

 

Aktivnost A200001 otkup ostalih zemljišta i građevinskih objekata, ostala zemljišta i 

građevinski objekti u iznosu od 280.000,00 kuna smanji za 100.000,00 kuna, 

 

te da da se za iznos od 100.000,00 kuna poveća Aktivnost A300001-poticanje i razvoj 

poljoprivredne proizvodnje i stočarstva na održavanju poljskih puteva, vage i subvencije što 

nakon povećanja ukupno iznosi 250.000,00 kuna. 

 

Zamjenik načelnik navodi da se predloženi amandman ne prihvaća. 

 

 Predsjednik vijeća daje na glasovanje treći prijedlog amandmana vijećnika Branka Rođaka te 

konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUDRŽANI“  amandman prihvaćen. 

 

Predsjednik vijeća pita načelnika da li prihvaća proračun s usvojenim amandmanima. 

Zamjenik načelnika odgovara da se proračun prihvaća. 

 

    Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog Proračuna s usvojenim amandmanima, te 

konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUDRŽANI“ donijet Proračun Općine 

Podravske Sesvete za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu koji je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 9. 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu 

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

    Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ donijeta  Odluka o 

izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu  koja je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 10. 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području  

Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

      Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“ donijet  Program 

javnih potreba u predškolskom odgoju na području  Općine Podravske Sesvete u 2019. godini  koji 

je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                                 Točka 11. 
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

 

      Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da sa 4 glasa „ZA“ i 6 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijet  Program 

javnih potreba u osnovnom školstvu na području  Općine Podravske Sesvete u 2019. godini. 

 

                                                   Točka 12. 
Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

 

      Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

      Na pitanje vijećnika Vladimira Tudića zašto u programima nema branitelja, 

računovodstveni referent Jasminka Miloš odgovara da su svi ovi programi propisani 

zakonima, naprimjer javne potrebe u sportu utvrđene su Zakonom u sportu. Zakon o 

hrvatskim braniteljima ne propisuje donošenje programa javnih potreba hrvatskih branitelja, 

ali je udruga branitelja planirana proračunom kao i druge udruge koje nisu obuhvaćene 

programima javnih potreba. 

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

glasovanja konstatira da sa 3 glasa „ZA“ i 7 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijet  Program 

javnih potreba u sportu  na području  Općine Podravske Sesvete u 2019. godini. 

 

                                                     Točka 13. 
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

       Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da  sa 3 glasa „ZA“ i 7 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijet  Program 

javnih potreba u kulturi na području  Općine Podravske Sesvete u 2019. godini. 



8 

 

 

                                               Točka 14. 
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja na 

području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

       Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“  donijet  Program 

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja na području Općine 

Podravske Sesvete u 2019. godini koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                               Točka 15. 
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

       Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANI“  donijet  Plan javnih 

potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini  koji je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                               Točka 16. 
Program građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

 

   Predsjednik vijeća otvara raspravu, te pita koje su to nerazvrstane ceste predviđene u 

programu, da li je to Štrosmajerova ulica, na što mu zamjenik načelnika odgovara da su to 

nerazvstane ceste u koje će biti potrebno ulagati. 

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

glasovanja konstatira da sa 3 glasa „ZA“ i 7 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijet  Program 

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini. 
 

                                                   Točka 17. 
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete  

u 2019. godini 

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

   Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da sa 3 glasa „ZA“ i 7 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijet  Program 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini. 
 
 

                                                   Točka 18. 
Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete  

u 2019. godini 

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

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“  donijet Program 

utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete  u 2019. godini  koji je 

ujedno i sastavnio dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                   Točka 19. 
Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete 

 u 2019. godini 

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

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da sa 3 glasa „ZA“ i 7 glasova „SUZDRŽANI“  nije donijet Program 

utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete  u 2019. godini. 

 

                                                   Točka 20. 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete  

u 2019. godini 

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

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

glasovanja konstatira da sa 2 glasa „ZA“ i 8 glasova „SUZDRŽANI“  nije donijet Program 

utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete  u 2019. godini. 

 

                                                   Točka 21. 
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini 

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

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

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

nije donijet Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini. 

 

                                                   Točka 22. 

                                                        Razno 

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

 

Predsjednik vijeća čita zamolbu Dubravka Drvenkar za financijsku pomoć za promjenu 

krovišta kuće u kojoj živi. Centar za socijalnu skrb bi sufinancirao s 10.000,00 kuna, a općina 

ostatak od 10.950,00 do iznosa predviđenih troškovnikom radova. 

Jednoglasno je odobreno zamolbi na način da se radovi plate direktno izvođaću radova po 

završetku radova i uz dokaz da je i Centar za socijalnu skrb sufinancirao svoj dio. 

Temeljem pisane zamolbe jednoglasno je odobrena dodjela stipendije Danijeli Derežić iz 

Podravskih Sesveta za doktorski studij iznosu 5.000,00 kuna. 

Vijećnik Dražen Nađ traži da se iduće godine prilikom donošenja odluke o zaduživanju 

Općine Podravske Sesvete točno napišu svi uvjeti i način zaduživanja. 

 

S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 19.45 

sati. 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik : 

Jasminka Miloš                                                                            dr.sc. Vlado Halusek, prof. 


