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Z A P I S N I K  

sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana 12. rujna 2016.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/16-01/04, Urbroj: 2137/24-16-1, od 08. 

rujna 2016. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18,10 sati, pozdravio 

nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

        

 

          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     

a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                         1. Ankica Paula Plečić                                                                                 

2. Mladen Horvat                                                         2. Vladimir Pintarić                                                         

3. Đuro Kirin                                                                3. Miroslav Tudić                                                                                              

4. Ivan Mikša                                                       

5. Branko Rođak 

6. Renata Štefec 

7. Radmila Švarba 

 

 

b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 

2. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika 

3. Josip Tončić, pročelnik JUO 

4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 

 

 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 7 /sedam/ članova od 

ukupno 10 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati. 

          

 

         Prihvaćanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

        

 

         Stjepan Vlašić traži ispravak svojeg pitanja  pod Aktualnim satom i to da se u rečenici 

„10-15 kubika“ ispred riječi „kubika“ napiše riječ „tisuća“. Drugih ispravaka nije bilo. Nakon 

toga provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je s 

navedenim ispravkom jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 
 

Đuro Kirin: Tko je zadužen za raslinje po ulici koje smeta uz put? 

Josip Tončić: Komunalni redar izlazi na lice mjesta ali samo na temelju pisanog zahtjeva. 

Ivan Derežić: Općina je dužna održavati javne površine, a vlasnici održavaju sami  ispred 

svojih kuća, sve je propisano Odlukom o komunalnom redu. 

Stjepan Vlašić: Kod nas u Mekišu je problem između šume i ceste, to je općinsko, netko kosi 

netko ne i sve to skupa ružno izgleda, a sa Šumarijom se ne može  dogovoriti oko toga da oni 

vode brigu da raslinje ne prelazi njihove parcele. 

Branko Rođak: Kolika je širina poljskih puteva i koliko se ne smije saditi od puta? 

Traktorima se izlazi na puteve i asfalt i da li komunalni redar mora obilaziti puteve? 

Ivan Derežić: Putevi su formirani po katastarskoj izmjeri, ako treba ova problematika će se 

pripremiti kao točka dnevnog  reda za iduću sjednicu.   

  

 

         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, a niti bilo kakvih pitanja predsjednik 

Vijeća zaključio je Aktualni sat u 18,40 sati. 

 

         Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda i to tako da se dodaje 

točka 9. koja  glasi:“Donošenje Odluke o određivanju područja s prirodnim i ostalim 

ograničenjima“, a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu. 

         

          Nakon provedenog glasovanja Dnevni red sa nadopunom je jednoglasno sa 7 glasova 

„ZA“ prihvaćen, i glasi: 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske 

Sesvete za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 

2. Razmatranje i donošenje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Podravske Sesvete za 2016. godinu. 

3. Razmatranje i donošenje programa o izmjenama Programa javnih potreba na 

području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, i to: 

-u osnovnom školstvu, 

- u području predškolskog odgoja, 

-u kulturi, 

-u kulturi, 

-u socijalnoj skrbi i  

-u sportu. 

4. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. 

godini. 

5. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

6. Razmatranje i donošenje programa o izmjeni programa o namjenskom korištenju 

sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

7. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna proračuna Općine Podravske sesvete za 

2016. godinu. 
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8. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o stipendiranju 

studenata s područja Općine Podravske Sesvete. 

9. Donošenje Odluke o određivanju područja s prirodnim i ostalim posebnim 

ograničenjima na području Općine Podravske Sesvete. 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu za 

razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja 2016. godine, za razdoblje od 01. srpnja do 31. 

srpnja 2016. godine i za razdoblje od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine. 

11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2016. godine. 

12. Različito. 

 

 

Točka 1. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, općinski načelnik je pročitao svoje 

pismeno  Izvješće o radu za I. polugodište 2016. godine, te ističe  da će ono biti  i objavljeno u 

„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

       Općinski načelnik ističe da se ne možemo „pohvaliti“ rezultatima, a razlog je smanjenje 

općinskog  proračuna za dvije trećine i kao načelnik nisam mogao puno napraviti, a nije se 

htjelo ići na dodatno opterećivanje mještana. Ostale su nam stvorene financijske obaveze koje 

moramo rješavati pomalo prema mogućnostima. Nismo imali niti puno sjednica. Napravili 

smo preraspodjelu radnih mjesta, smanjene su plaće i napravljene pripreme za ukidanje nekih 

odluka koje donosi općinski načelnik i Općinsko vijeće. Izvješće za drugo polugodište bude 

još drastičnije zbog ukidanja odluka. Nije bilo puno društvenih aktivnosti, a udruge nisu 

dobile novčana sredstva. Pojedini EU natječaji koji su trebali biti raspisani u proljeće 

raspisani su tek prije par dana. Imali smo pripremljenih projekata ali za sada možemo se javiti 

samo za Dječji vrtić. Zbog proračuna i fiskalne odgovornosti moramo proračun dovesti u red 

tako da možemo kroz neko vrijeme ponovno vraćati odluke koje smo sada bili prisiljeni 

ukidati.  

Sve vas skupa molim za razumijevanje jer nije lako donositi ovakve odluke. 

 

 

         Otvorena je rasprava. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je  sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ doneseno 

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2016. godine, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna 

 Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstvena referentica Jasminka Miloš 

iznijela je obrazloženje prihodovne strane proračuna te ističe da su prihodi i dalje manji u 

odnosu na prijašnje godine, a što se tiče rashoda najmanje su realizirani  planirani rashodi za 

kapitalna ulaganja i udruge. U samom Izvještaju vidljive su sve stavke proračuna. 
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         Otvorena je rasprava. 

 

         Općinski načelnik ističe da su sredstva  DVD-a Podr. Sesvete isplaćena prema posebnim 

propisima, a neke udruge su prestale biti aktivne kao NK „Mladost“ jer kao što je poznato 

sada je aktivan samo jedan nogometni klub NK „DRAVA“. Općina je dužna financirati 

udruge ali samo one koje su nositelji određenih aktivnosti. 

 

         Nakon završene rasprave provedeno je glasovanje, te predsjednik Vijeća konstatira da je 

sa 6 glasova „ZA“  i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godine,  koji je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama Programa javnih potreba  

na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, i to: 

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

        Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se održi zajednička rasprava za sve Programe 

a da glasovanje bude pojedinačno, što je i jednoglasno prihvaćeno. 

        Računovodstveni referent Jasminka Miloš ističe da su Programi usklađeni s Izmjenama 

Proračuna, te ako postoje bilo kakve nejasnoće da se postave pitanja. 

 

        Otvorena je rasprava po niže navedenim programima. 

 

-u osnovnom školstvu: 

        Nije bilo rasprave. 

 

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen PROGRAM o 

izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske 

Sesvete u 2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

-u području predškolskog odgoja: 

        Nije bilo rasprave. 

 

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen PROGRAM o 

izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

-u kulturi: 

           Nije bilo rasprave. 

 

            S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen PROGRAM o 

izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 

2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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-u socijalnoj skrbi: 

         Nije bilo rasprave. 

 

            S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen PROGRAM o 

izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  na području Općine Podravske 

Sesvete u 2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

-u sportu: 

         Nije bilo rasprave. 

 

            S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen PROGRAM o 

izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine Podravske Sesvete u 

2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

      

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 

 

        S obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen  

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 

 

        Zamjenik općinskog načelnika postavlja pitanje do koliko sati radi javna rasvjeta, na što 

mu općinski načelnik odgovara da radi do pola noći te da su i druge općine još davno prije 

počele gasiti rasvjetu po noći, a na kraju godine bude se vidjelo kolika će to biti ušteda.  

 

       Vijećnik Đuro Kirin nadovezuje se sa konstatacijom da pročistač svjetli cijelu noć.  

Općinski načelnik odgovara da je prošao tehnički pregled pročistača i da za sada općina snosi 

sve troškove, a kasnije ćemo troškove plaćati svi mi. 

 

          Nakon završene rasprave po ovoj točki predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen Program 

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju 

sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  

na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstveni referent Jasminka Miloš 

ističe da su sredstva iz ovog Programa bila namijenjena za rekonstrukciju i uređenje djela 

ulice iza župne crkve, ali prema saznanju općinskog načelnika ovaj Projekt neće biti 

financiran iz sredstava EU fondova, a mi to ne možemo sami  financirati, ovim Izmjenama 

programa sredstva se preusmjeruju za druge namjene koje su navedene u Izmjenama 

programa. 

 

         Otvorena je rasprava.     

    

         S obzirom da nije bilo rasparave predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesen Program o izmjeni 

Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini,  koji je 

ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna  

Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu 

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

     Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da su sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesene  

IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. godinu, koje 

su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage  

Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Podravske Sesvete 

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

     Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 

 

     Članica Općinskog vijeća Renata Štefec, ističe da se ukidanjem ove Odluke dira 

najranjivija skupina i da moramo imati neke prioritete ako želimo da nam se djeca dalje 

školuju. Nije sramota reči kad se nema ali to je bila jedna velika pomoć prvenstveno 

roditeljima. Ako se ukine stipendija moraju se i neke druge stvari isto tako ukinuti. 

 

     Općinski načelnik odgovara: da jednostavno nema dovoljno sredstava da se i nadalje daje 

stipendija jer još nismo isplatili i to od trećeg mjeseca niti stipendije  koje smo ugovorno 

obvezni isplatiti, a zbog fiskalne odgovornosti ne mogu se stvarati nove obaveze koje ne 

možemo bar za sada ispuniti. Tu najviše stradaju roditelji ali i djeca. Nekoliko sudenata je 

prekinulo ugovore o stipendiranju i prešli su na državnu stipendiju.  
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Bili smo prisiljeni i „Malu školu“  prepustiti „Osnovnoj škol“,i što znači da će sada biti samo 

jednogodišnja Mala škola što je propisano zakonom. Na redu su i porodiljne naknade, samo 

trebamo odrediti koji će to biti datum za ukidanje. Nadam  se da ćemo sve ove mjere moći 

kroz neko vrijeme ponovno uvoditi ali će sigurno biti drugi kriteriji za dobivanje stipendije.  

 

        Vijećnik Marko Derežić, istiće da možda nije kompetentan za ovo pitanje ali da vjeruje 

da se fakultet ne može upisivati samo zbog toga da se dobije stipendija od 500,00 kuna. 

          

         Općinski načelnik, ističe da smo prijašnjih godina potrošili više od milijun kuna na 

stipendije, a sad  kad tražimo osobu s viskom stručnom spremom za stručno osposobljavanje 

na području Općine Podravske Sesvete - takve osobe nema, i koja je onda svrha tog 

potrošenog ulaganja. 

 

          Nakon završene rasprave po ovoj točki predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donesena Odluka o 

stavljanju van snage Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Podravske 

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

 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o određivanju područja s prirodnim  

i ostalim posebnim ograničenjima na području Općine Podravske Sesvete 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika, zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić daje 

pojašnjenje potrebe donošenja ove Odluke, a to je da bi poljoprivrednici  prema odredbama 

Pravilnika Ministarstva poljoprivredne mogli dobiti veće poticaje.  

Uredbom Europske unije je to omogućeno, i treba pokušati jer su velike šanse da se to i 

ostvari.  

U Pravilniku se navode  uvjeti koje određeno područje mora ispunjavati da bi se ušlo u 

područje s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima, a to su niska temperatura, suša i 

drugi uvjeti koje mi možemo zadovoljiti za ulazak u takva područja. 

 

 

        Otvorena rasprava. 

 

 

       Pročelnik Josip Tončić zaključuje da se treba provjeriti kakav je pravni postupak i koja je 

dokumentacija potrebna. 

 

              

         Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o 

određivanju područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima na području Općine 

Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 10. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu za razdoblje 

od 01. lipnja do 30. lipnja 2016. godine, za razdoblje od 01. srpnja do 31. srpnja 2016. 

godine i za razdoblje od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine 

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

        Nakon predsjednikovog uvodnog izlaganja, općinski načelnik podnio je izvješće o 

korištenju sredstava proračunske zalihe - te ističe da u navedenom periodu korištenja 

sredstava nije bilo. 

      

         Otvorena je rasprava. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 

usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu za razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja 2016. 

godine, za razdoblje od 01. srpnja do 31. srpnja 2016. godine i za razdoblje od 01.kolovoza 

do 31. kolovoza 2016. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 11. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2016. godine 

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

       Navedena izvješća su bila dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 

izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 

         

         Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ prihvaćeno. 

 

 

Točka 12. 

Različito 

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

 

        Pročelnik Josip Tončić upoznaje prisutne da je u Općinu zaprimljena građevinska 

dozvola  za firmu BIOEL REP, te da je temeljem toga izdano rješenje o komunalnom 

doprinosu na koje nije izjavljena žalba i ono je postalo pravomoćno i ovršno. nakon toga smo 

primili zahtjev za oslobođenje od komunalnog doprinosa po tom rješenju, te se ovaj zahtjev 

stavlja na rješavanje ovom Vijeću s obzirom da Jedinstveni upravni odjel  po tome više ne 

može postupati. 

 

        Općinski načelnik navodi da ne bi bilo u redu da se u ovoj situaciji kada ukidamo prava 

djeci, da se samo tako odričemo prihoda. 

 

        Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno odbija ovaj Zahtjev. 

 

        Članica Općinskog vijeća Renata Štefec postavlja pitanje što će biti s onom  površinom 

na početku sela od Kloštra Podravskog, na što joj općinski načelnik odgovara da će se 

obnoviti raspelo,  posaditi raslinje, a po „Prostornom planu“ tu je predviđen zeleni otok. 
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           Općinski načelnik ukratko upoznaje članove Općinskog vijeća s rezultatima 

provedenih izbora na području Općine Podravske Sesvete. 

 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak poziva sve članove da budu prisutni 

svečanoj sjednici povodom Dana općine. 

 

 

 

 

           S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave predsjednik Općinskog vijeća zatvara 

sjednicu u 20.10 sati. 

 

 

 

 

 

 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 

 

           Jasminka Miloš                                                                           Branko Rođak 


