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Z A P I S N I K  

sa 13. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 19. ožujka 2015.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/15-01/01, Urbroj: 2137/24-15-1, od 11. 
ožujka 2015. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19.10 sati, pozdravio 
nazočne i predložio prozivku nazočnih. 
        
 
          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     
a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                         1. Vladimir Pintarić                                    
2. Mladen Horvat                                                         2. Miroslav Tudić 
3. Đuro Kirin                                                                                               
4. Ivan Mikša 
5. Ankica Plečić  
6. Branko Rođak 
7. Renata Štefec 
8. Radmila Švarba 
 

 
b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 
2. Josip Tončić, pročelnik JUO 
3. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 
         Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, daje riječ predsjednici Mandatne komisije 
Ankici Plečić, koja čita Izvještaj o prestanku mandata članici Općinskog vijeća Općine 
Podravske Sesvete Gabrijeli Gašparov Vedriš, kojoj mandat prestaje zbog promjene 
prebivališta. Nakon pročitanog Izvještaja predlaže da se donese Zaključak o prestanku 
mandata članici Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete Gabrijeli Gašparov Vedriš s 
danom 17. prosinca 2014. godine kada je izvršena promjena prebivališta. 

           Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje te konstatira da je 
jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“ donesen Zaključak o prestanku mandata članici 
Općinskog vijeća Općine Podravske, koji je zajedno sa Izvještajem Mandatne komisije 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
         Nakon provedene prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 8 /osam/ 
članova od ukupno 10 (deset) članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može 
pravovaljano odlučivati. 
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         Prihvaćanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
        
         S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je 
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova 
„ZA“ Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
 
 

AKTUALNI  SAT 
           
 
Renata Štefec: Postavlja pitanje da li je dokumentacija za vrtić koju je radila firma 
„CROMING“ predana u Ministarstvo  na vrijeme do kraja godine kako je bilo rečeno? 
Josip Tončić: Dokumentaciju za vrtić nije radila firma „CROMING“ i ona je predana još 
prije godinu i pol - i to na vrijeme. Naš zahtjev je prihvaćen i čeka se suglasnost. 
„CROMING“ je radio dokumentaciju za školu i to je također predano na vrijeme. 
Renata Štefec: Što je s mostom u Limbušu, u kojoj je fazi? Navodno je Josip Rep dao i 
predračun za materijal? 
Ivan Derežić: Po mostu je zabranjen promet, a „Hrvatske vode“ se odupiru - jer više nije u 
njihovoj nadležnosti. Općina je dužna voditi brigu ali nema novaca za novi most. On je na 
granici dviju općina i županija, a Općinu Kloštar Podravski ne zanima obnova navedenog 
mosta. „Hrvatskim šumama“ most ne treba, pa se ni oni neće uključiti. „Hrvatske vode“ ne 
daju izgraditi drveni most. Ideja je da se most sagradi od otpadnog željeza. Dio materijala 
iznosio bi  cca 16.000,00 kuna. Trebaju se izbetonirati upornjaci za što opet treba suglasnost. 
„Hrvatske vode“ će ipak dati skicu i uvjete raspona. Idući tjedan ću ići na razgovor s 
„Hrvatskim vodama“ u vezi te skice i znat će se koliko to sve skupa bude koštalo. Gosp. Rep 
je rekao da nikoga ne pitamo, ali mi to ne možemo tako - jer što da se nekome nešto dogodi? 
Općinski načelnik Ivan Derežić ističe da ima još problema. Kasni se s isplatom poticaja koja 
je trebala biti isplaćena u 2014. godini, renta je drastično smanjena i drugačije se raspodjeljuje 
nego što je to bilo do sada, kanal „Mrtvica“ se razlijeva i treba sanacija,  poljski putevi su 
propali od kiša… 
Ivan Mikša: Ispred Odbora za poljoprivredu ističe da je na njihovom sastanku donesen 
Zaključak da se očiste kanali gdje je problematično  i ako ikako postoji mogućnost da se 
isplate poticaji za 2015. godinu prema Odluci.  
Ivan Derežić: Most je prioritet, zatim kanali i poljski putevi, a sve ovisi o sredstvima. 
Đuro Kirin: Postavlja pitanje u vezi firme za vađenje šodra u Rusinovcu? 
Ivan Derežić. Dok se sanirala obala trebalo je materijala, a javila se firma koja vadi panje i 
ponudili su da saniraju. Nisu dobili dopuštenje od „Hrvatskih voda“ i više se ne javljaju. 
Branko Rođak: Što je s rupom u ulici Braće Radića? 
Ivan Derežić: Ima više takvih rupa, moraju se zvati „Ceste“. 
 
         S obzirom da više nije bilo pitanja aktualni sat je završen u 19.50 sati 
 
      Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak predlaže nadopunu dnevnog reda, i to:  
Točka 2.  Donošenje Odluke o izradi razvojne strategije Općine podravske Sesvete za 
razdoblje 2015.-2020. godine i točka 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa:  javnih potreba u osnovom školstvu na području Općine Podravske 
Sesvete u 2014. godini, javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Podravske Sesvete u 2014. godini,  javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske 
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Sesvete u 2014. godini, plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Podravske Sesvete u 2014. godini, programa  javnih potreba u sportu na području Općine 
Podravske Sesvete u 2014. godini,  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, te u Točki 7. „dopuniti“-Društvo 
„Elektro Šok“d.o.o., Podravske Sesvete , a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu. 
 
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve nadopune, dnevni red je dat na glasovanje, a nakon 
provedenog glasovanja utvrđeno je da je Dnevni red sa nadopunom jednoglasno sa /8/ glasova 
„ZA“ prihvaćen, i glasi: 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske 
Sesvete za II. polugodište 2014. godine. 

2. Donošenje Odluke o izradi razvojne strategije Općine Podravske Sesvete za 
razdoblje 2015.-2020. godine. 

3. Donošnje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa:  
- javnih potreba u osnovom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 

2014. godini, 
 - javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 

2014. godini, 
      - javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, 

- plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 
2014. godini, 

      - programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2014. 
godini, 

- gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Podravske Sesvete u 2014. godini, 

       - održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 
2014. godini. 
          4. Razmatranje i donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja Općine Podravske Sesvete. 
          5. Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju političkih stanaka koje imaju članove 
u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske 
Sesvete izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. 
godinu. 
          6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za 
rad političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova 
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu. 
          7. Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi 
robe, usluga i radova s dobavljačima: 

       - Obrtom Elektrotehnika „Crlenjak“, Pitomača, 
                   - Društvom „Les“ d.o.o. Pitomača, 
                   - Obrtom „Stolarija MS“, Đurđevac, 
                   - Obrtom „Nađ plin-voda“, Podravske Sesete, 
                   - Obrtom Restoran „Royal“, Kloštar Podravski, 
                   - Obrtom „Šipek“, Kloštar Podravski, 
                   - Obrtom „Georg“, Koprivnica, 
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                   - Obrtom Autoprijevoz „Škriljak“, Podravske Sesvete, 
                   - Obrtom Poljoprivredna Zadruga „Divota“, Koprivnica, 
                   - Zajedničkim trgovačko-uslužnim obrtom „Zvončica“, Pitomača, 
                   - Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete, 
                   - Društvom „IBIS“ d.o.o. Virje“, 
                   - Društvom K.Ž.M. – PROM“ d.o.o. Novo Virje, 
                   - Obrtom „TERMODOM“ Pitomača, 
                   - Društvo „ELEKTRO ŠOK“ d.o.o., Podravske Sesvete. 

          8. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini. 
          9. Razmatranje i donošenje Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na 
području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

           10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 
području Općine Podravske Sesvete tijekom 2014. godine. 
           11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu za razdoblje od 01. prosinca do 
31. prosinca 2014. g. 
           12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 
31. siječnja 2015.g. i za razdoblje od 01. veljače do 28. veljače 2015.g. 
           13. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za prosinac 2014. i siječanj 2015. godine. 
           14. R a z l i č i t o. 
 
                                                                      Točka 1. 
              Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske 

Sesvete za II. polugodište 2014. godine 
******************************************************************* 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak daje riječ općinskom načelniku Ivanu 
Derežić. 

           Općinski načelnik Ivan Derežić, podnio je pismeno Izvješće o svom radu za drugo 
polugodište 2014. godine, te ga još i usmeno detaljno obrazložio (Prilog Zapisniku). 

           „Drugo polugodište 2014. godine, obilježilo je smanjivanje prihoda od rente  što se 
odrazilo na sveukupni rad Općine. Neki projekti nisu mogli biti završeni kao što je pročistač. 
Treba još oko 700.000,00 kuna za dovršenje izgradnje i puštanja u rad. Općina je do sada 
osiguravala 10-20% troškova a ostalo su osigurale „Hrvatske vode“. Jedan dio od naših 
troškova (5%)  osigurana su iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije. „Komunalije“ 
nisu na vrijeme prikazale potrebe za pročistač pa „Hrvatske vode“ nisu osigurale sredstva. 
Općina još mora sudjelovati s oko 200.000,00 kuna. Prošle godine pogodili su nas visoki 
vodostaji i poplave od velike količine kiša i proglašena je elementarna nepogoda. Bilo je i 
materijalnih šteta tj. dogodio se odron na rijeci Dravi što je sanirano. I, prošle godine u Općini 
su radili komunalni radnici iz programa javnih radova koji su s radom počeli 01.08.2014. 
godine u trajanju 6 mjeseci. Radilo je 10 osoba, s time da je Općina osigurala 50% plaća, a 
kad smo razgovarali sa Zavodom za zapošljavanje bilo nam je rečeno da oni osiguravaju 
100%, ali zbog tih novih uvjeta nismo htjeli prekidati program. Aplicirali smo prema EU 
fondovima sa školom, dvoranom. Za vrtić se još čeka odgovor. Izgradnja škole i dvorane  
prema projektnoj dokumentaciji iznosi oko 21 milijun kuna. I prošle kao i prethodnih godina 
izvršena je jesenska deratizacija, vodila se briga o javnim potrebama, nabavljene su školske 
knjige za učenike Područne škole, kupljena su nastavna pomagala. Također vodila se briga o 
„Maloj školi“, predškolskom odgoju, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi što je vidljivo u 
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izvješćima javnih potreba. Što se tiče objekata mijenjala su se krovišta na školi, Društvenom 
domu i „Mekiš“- za što nam je sredstva dala Koprivničko-križevačka županija kao kapitalnu 
donaciju što se može tumačiti da nam na taj način ipak vračaju dio sredstva koji im je sada 
povećan od naše rente. Nabavljene su kante i kontejneri za smeće. Prošle godine razvrstani 
smo u 3. skupinu po razvijenosti (više od 75%) te stoga ne možemo računati na veća 
sufinanciranja kao što to mogu druge općine čak do 60%. 

           Održavanje komunalne infrastrukture, parkova i drugih javnih površina uspješno je 
rješavano u suradnji s našim radnicima i radnicima koji su bili na javnim radovima. 

           Od ostalih poslova ističem da i dalje idu stipendije, prijevozi srednjoškolaca, porodiljne 
naknade… 

           Dosta izbivam iz Općine jer su stalno nekakvi sastanci na kojima moram biti prisutan 
makar ponekad i nema efekta, ali moramo biti stalno u toku pogotovo u vezi EU fondova.“ 

 
 

         S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave, nakon provedenog glasovanja 
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen je Zaključak o 
usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 
01. srpnja 2014.g. do 31. prosinca 2014. godine, koji je zajedno sa Izvješćem ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

          
 

Točka 2. 
Donošenje Odluke o izradi razvojne strategije Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje 2015.-2020. godine 
******************************************************************* 

           Nakon uvodne riječi predsjednika Branka Rođaka, općinski načelnik obrazlaže da je ovu 
Odluku potrebno donijeti kako bi se na vrijeme mogli javiti na natječaje po Mjeri 7.1. po 
kojoj se u 100%-tnom iznosu financiraju razvojne i prostorno planske strategije u koju spada i 
Prostorni plan. Bez ove Odluke kasnili bi i na ostale projekte. Općinska razvojna strategija se 
mora donijeti, a postupak će trajati oko 6 mjeseci. Kad bude gotova ona mora biti usklađena 
sa Županijskom razvojnom strategijom i donosi ju Općinsko vijeće. U članku 4. predlaže se 
da općinski načelnik sklapa ugovor sa izrađivačem prema našem Pravilniku, a trenutno se ne 
zna cijena izrade. 

 
           Branko Rođak, predlaže da ako cijena izrade bude veća od 70.000,00 kuna da se oformi 

Odbor za ocjenu ponuda, a pročelnik Josip Tončić se nadovezuje s prijedlogom da se odmah i 
imenuje taj Odbor i da se u skladu s tim  promjeni taj članak Odluke što je i prihvaćeno. 
 

           Kako više nije bilo rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je 
jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesena Odluka o izradi razvojne strategije Općine 
Podravske Sesvete za razdoblje 2015.-2020. godine, koja je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 

  
 
          Predsjednik Branko Rođak predlaže da se u Odbor za ocjenu ponuda imenuju: Ankica 

Plečić za predsjednicu, Branko Rođak za člana i Ivan Mikša za člana, što je jednoglasno sa 8 
glasova „ZA“ prihvaćeno.  
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                                                                      Točka 3. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

i Plana na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini 
******************************************************************* 

        Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, predlaže da rasprava po Programima bude 
zajednička, a glasovanje pojedinačno. 
        Računovodstveni referent Jasminka Miloš, ističe da općinski načelnik mora svake godine 
do kraja ožujka dati izvješća Općinskom vijeću, te su ona stoga dostavljena članovima 
Općinskog vijeća prije sjednice kako bi se o njima moglo na sjednici raspravljati i donositi 
Zaključci. 
 
        Izvješće o izvršenju Programa: 
 
   -Program javnih potreba u osnovom školstvu;  
     
         Otvorena je rasprava. 
 

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske 
Sesvete u 2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
             
 -Program javnih potreba u predškolskom odgoju; 
 
         Otvorena je rasprava. 
 

            S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske 
Sesvete u 2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

   - Program javnih potreba u kulturi;  
 
            Otvorena je rasprava. 

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

konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 
2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi; 
 
           Otvorena je rasprava. 
 
            S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 
2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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- Program javnih potreba u sportu:  
 
           Otvorena je rasprava. 

 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2014. 
godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.   
 
-Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;  
 

           Otvorena je rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen  Zaključak o usvajanju izvješća o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Podravske Sesvete u  2014. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika  ovog Zapisnika.      
   
-Program održavanja komunalne infrastrukture;  
 

           Otvorena je rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen  Zaključak o usvajanju izvješća o 
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Podravske Sesvete u  2014. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika  ovog 
Zapisnika.      
 

Točka 4. 
Razmatranje i donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana  

uređenja Općine Podravske Sesvete 
 

******************************************************************** 
         Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ općinskom načelniku Ivanu Derežiću, koji 
navodi da je Prostorni plan strateška dokumentacija Općine i mora se usklađivati prema 
Zakonu o prostornom uređenju. Za sada još ne bi trebali ići u izmjene ali se javljaju investitori 
koji ne mogu početi sa investicijama dok se Prostorni plan ne promjeni jer nadležne službe u 
Đurđevcu ne dozvole početak gradnje. Mi smo obavjestili sve poduzenike i obrtnike s 
područja Općine da se jave s prijedlozima ako imaju, i za sada, ih se javilo nekoliko njih. Kad 
bude javno izlaganje također će se zainteresirani moći javiti sa svojim prijedlozima izmjena. 
Za financiranje izrade izmjena Prostornog plana također ćemo se javiti na natječaj, a 
procedura bi trebala biti gotova za otprilike 6 mjeseci. Podsjeća da se u izmjene Prostornog 
plana stavi odorizacijska stanica. 
         Pročelnik Josip Tončić, ističe da se u članku 2. Odluke pod nazivom „ostali pristigli 
prijedlozi“ obuhvaćaji svi prijedlozi koji nisu navedeni u istom članku. 
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o II. 
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Podravske koja je ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju političkih stanaka 
koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete 
i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s 

liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu 
**************************************************************** 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, daje riječ pročelniku Josipu Tončiću koji 
ističe da je ova Odluka na razini prošlogodišnje s tim da u nju nije uključena bivša članica 
Općinskog vijeća Gabrijela Gašparov Vedriš, te da Renata Štefec po Zakonu nema pravo na 
uvećanje 10% jer je izabrana sa liste grupe birača. 

 
            Branko Rođak postavlja pitanje što je s vijećnikom Miroslavom Tudić, koji još nije dao 

niti prisegu na što mu pročelnik odgovara da je on član Općinskog vijeća jer za to ima 
potvrdu,  te da ima pravo na financiranje. 

 
         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
financiranju političkih stanaka koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine Podravske 
Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača 
iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu,  koja je ujedno i sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad 

političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete 
 i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete  

izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu 
        
************************************************************************ 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi otvara raspravu.  
 
           Rasprave nije bilo. 
                  

         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 
8 glasova „ZA“  donesena Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad 
političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova 
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2015., koja je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 7. 

Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi robe, 
usluga i radova s dobavljačima 

*************************************************************************** 
           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi daje riječ pročelniku 

Josipu Tončiću.  
          Pročelnik obrazlaže potrebu donošenja ove Odluke, te da se ona donosi kao i prošle 

godine u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 
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           Općinski načelnik se nadovezuje da s nekim dobavljačima neće biti niti realizirano 
200.000,00, možda niti 70.000,00 kuna,  ali neka se Odluka donese za sve da se vidi s kime se 
posluje. 

           Mladen Horvat, upozorava da prošle godine PZ „DIVOTA“ nije dobro izvela radove na 
poljskim putevima i da bi to trebalo sankcionirati. 

 
        S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon 
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o sklapanju 
godišnjeg ugovora o nabavi robe, usluga i radova s dobavljačima:  

       - Obrtom Elektrotehnika „Crlenjak“, Pitomača, 
                   - Društvom „Les“ d.o.o. Pitomača, 
                   - Obrtom „Stolarija MS“, Đurđevac, 
                   - Obrtom „Nađ plin-voda“, Podravske Sesvete, 
                   - Obrtom Restoran „Royal“, Kloštar Podravski, 
                   - Obrtom „Šipek“, Kloštar Podravski, 
                   - Obrtom „Georg“, Koprivnica, 
                   - Obrtom Autoprijevoz „Škriljak“, Podravske Sesvete, 
                   - Obrtom Poljoprivredna Zadruga „Divota“, Koprivnica 
                   - Zajedničkim trgovačko-uslužnim obrtom „Zvončica“, Pitomača, 
                   - Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete, 
                   - Društvom „IBIS“ d.o.o. Virje“, 
                   - Društvom K.Ž.M. – PROM“ d.o.o. Novo Virje, 
                   - Obrtom „TERMODOM“ Pitomača, 
                   - Društvom „ELEKTROŠOK“ Podravske Sesvete, 
koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog  Zapisnika. 
 

Točka 8. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini 
*************************************************************************** 
         Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 
         
         Rasprave nije bilo.  
          
         Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 
jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 
2014. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 9. 
Razmatranje i donošenje Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na 

području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 
******************************************************************** 

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi otvara raspravu. 
         Rasprave nije bilo. 
  
         S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  donesen Program o utrošku sredstava šumskog 
doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 10. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Podravske Sesvete tijekom 2014. godine 

************************************************************************** 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi otvara raspravu. 
 
         Vijećnik Marko Derežić, postavlja pitanje da li će ići kante od 01. travnja ove godine? 
         Općinski načelnik odgovara, da su u izradi novi cjenici u „Komunalijama“, te da će 
možda kante biti u funkciji od 01. svibnja ove godine. 
 
           S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  usvojeno Izvješće o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom na području Općine Podravske Sesvete tijekom 2014. godine 
koje je ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 11. 
Donošenje o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014.g. za razdoblje  
od 01. prosinca do 31. prosinca 2014.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 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 
Sesvete za 2014.g. za razdoblje od 01. prosinca do 31.prosinca.2014. godine, koji je ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 12. 
Donošenje o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015.g. za razdoblje  
od 01. siječnja  do 31. siječnja 2015.godine 
i od 1. veljače do 28. veljače 2015. 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 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 
Podravske Sesvete za 2015.godinu za razdoblje od 01. siječnja  do 31. siječnja 
2015.godine i od 1. veljače do 28. veljače 2015. godine, koji je ujedno i sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 13. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične 
policije Koprivnica za prosinac 2014. godine i za siječanj 2015. godine 

************************************************************** 
           Navedena izvješća bila su dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za 
sjednicu, izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio 
raspravu. 
         
          Rasprave nije bilo. Izvješća su jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojena. 

 
 

Točka 14. 
R a z l i č i t o 

**************** 
          Jasminka Miloš, upozorava na problem sporog interneta na području Podravskih 
Sesveta, a s obzirom da Općina sufinancira rad udruge koja održava i raspolaže s mrežom da 
se kontaktira sa njima i riješi problem jer se sve više u radu koriste internetske usluge.  
Ankica Plečić, se nadovezuje da ona također osobno ima problema sa tom istom internetskom 
vezom  - iako stanuje tu u centru mjesta. 
          Općinski načelnik odgovara da će se dogovoriti sastanak sa predsjednikom udruge da se 
vidi u čemu je problem i da se nađe rješenje. 

 
 

          S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima 
na odazivu i završava sjednicu u 21.25 sati. 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 
 
           Jasminka Miloš                                                                        Branko Rođak 


