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 Z A P I S N I K  

sa 14. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 15. svibnja 2015.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/15-01/02, Urbroj: 2137/24-15-1, od 08. 
svibnja 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. Miroslav Tudić                          
2. Mladen Horvat                                                          
3. Đuro Kirin                                                                                               
4. Ivan Mikša 
5. Vladimir Pintarić 
6. Ankica Plečić  
7. Branko Rođak 
8. Renata Štefec 
9. Radmila Švarba 
 

 
b) ostali nazočni: 

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

 
 
         Nakon provedene prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ 
članova od ukupno 10 /deset/ članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može 
pravovaljano odlučivati. 
 
    
         Prihvaćanje Zapisnika sa 13. 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 9 glasova 
„ZA“ Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 
 

           Vijećmik Vladimir Pintarić postavio je pitanje, do koje se faze došlo u svezi popravka 
mosta „Limbuš-Berek“?       
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić odgovorio mu je na postavljeno pitanje: da je popravak  
upitan iz već ranije iznijetog razloga.....vlasništvo nije općinsko, bez suglasnosti „Hrvatskih 
voda“ ne smijemo ništa raditi.....sami kao Općina ne možemo isfinancirati (o tome ste također 
već upoznati - jer na svakoj sjednici Vijeća o tome na žalost raspravljamo, ali bez ikakvog 
vidljivog rješenja). Vlasnici zemljišta kojima je most potreban donijeli su predračun za 
popravak (čelična konstrukcija bi iznosila cca   26.000,00 kuna + lim i cijevi, i plaćanje prije 
isporuke robe). Na žalost, mi ta sredstva ne mamo, a niti ne smijemo ništa popravljati na 
mostu bez pismene suglasnosti već spomenutih „Hrvatskih voda“. 
Mještani koji prelaze preko navedenog mosta, prelaze na svoju odgovornost. 
 
        Vijećnik Đuro Kirin, osvrnuo se na ovu problematiku.....svjestan činjeničnog stanja 
mosta i njegove potrebe mještanima za prijelaz, ali na žalost s obzirom da ne postoji 
zainteresiranost „Hrvatskih voda“ i „Hrvatskih šuma“ za osposobljavanje istog.....spomenuo 
je svoj osobni angažman oko obrade poljoprivrednog zemljišta u „Rusinovcu“ (njemu kao 
poljoprivredniku bilo je u interesu obrađivati svoju poljoprivrednu imovinu te je uložio svoja 
vlastita sredstva i izgradio „skelu za prijelaz preko rijeke Drave“ - kako bi mogao doći do 
svojeg zemljišta i isto obrađivati), s toga apelira da se vlasnici zemljišta angažiraju sami oko 
popravka mosta, ako smatraju da im je u „interesu“. 
 
        Općinski načelnik spomenuo je da će na žalost biti i problema oko samih vodostaja u 
kanalima „Berek“, „Mrtvica“ i „Rog strug“...... 
 
        Vijećnik Vladimir Pintarić, pita koji je bio omjer raspodjele/uplate poljoprivrednih 
poticaja od strane Općine Podravske Sesvete. 
 
         Općinski načelnik odgovorio je na postavljeno pitanje: poljoprivrednici koji su imali do 
2.000,00 kuna isplaćeno je 100%, a oni koji su imali više od 2.000.00 kuna isplaćeno je 50%. 
Ukupno je isplaćeno oko 200.000,00 kuna, a ostatak od 200.000,00 kuna pokušati ćemo 
isplatiti čim bude prije moguće (svaki mjesec ostavljamo dio sredstava tzv.zalihe, koliko nam 
financijske mogućnosti dozvoljavaju). 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, postavlja pitanje popravka rupa na asfaltu, a posebno 
se osvrće na vrlo derutnu rupu na cesti prema Pitomači u pravcu Ulice Braće Radića. 
 
         Općinski načelnik dao odgovor: ovih dana ista je pokrpana/sanirana od strane naših 
komunalnih radnika (stavili betona...da malo pojačaju/jer se brzo potrgala nakon saniranja 
sa asfaltnom bazom), No, to je sve privremeno...najbolje rješenje bi bilo odrezatio dio asfalta 
te onda iz asfaltirati. 
Gosp. Stjepan Dragica, predstavnik „Cesta“ d.o.o., obećao sanirati rupe...., ali do sada su stigli 
samo pokositi bankine. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, postavlja pitanje općinskom načelniku, a preneseno 
od obitelji Magdić iz Mekiša u svezi rasvjetnog tijela na električnom stupu ispred njihove 
kuće /zašto nije više na stupu,a ranije je bilo/. 
 



3 
 

         Općinski načelnik rekao je predsjedniku Vijeća – da to pitanje mora postaviti voditelju 
Komunalnog pogona jer to je u njegovoj nadležnosti, te mu on na žalost na to pitanje ne može 
odgovoriti. 
 
          Na kraju aktualnog sata općinski načelnik Ivan Derežić obavijestio je nazočne da 
„Hrvatske vode“, budu pojačavale nasip uz rijeku Dravu u pravcu „od Crlenike pa sve do iza 
skele u naselju Brodić prema Ferdinandovcu, i prema Mađarskoj“, na način da će „graditi“ 
šljunčanu cestu širine 4 metra,  pa će od početka idućeg tjedna kamionima dovoziti potreban 
šljunak i isti deponirati na našem području „Pjeskare“.., a i sami radovi da će brzo krenuti. 
 
        Kako više nije bilo pitanja aktualni sat je završen u 19.43 sati. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve nadopune na predloženi dnevni red nakon provedenog 
glasovanja jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Podravske Sesvete za 2014. godinu. 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o preuzimanju na upravljanje 
i održavanje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine 
Podravske Sesvete. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o povjeravanju komunalne 
djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području 
Općine Podravske Sesvete. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Podravske 
Sesvete. 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. 
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju direktora Trgovačkog društva 

DRAFT d.o.o. 
7. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine 

Podravske Sesvete. 
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu za razdoblje od 01. 
ožujka do 31. ožujka 2015.g. i za razdoblje od 01. travnja do 30. travnja 2015.g. 

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za veljaču, ožujak i travanj 2015. godine. 

10. R a z l i č i t o. 
 

                                                                      Točka 1. 
Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu 
*********************************************************** 

        Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, općinski načelnik Ivan Derežić i 
računovodstvena referentica Jasminka Miloš, nazočnima su vrlo detaljno obrazložili Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna – „cifre“ su stvarne i one se ne mogu mijenjati...ovo je stvarno 
financijsko poslovanje tijekom 2014. godine. Gledajući Index izvršenja u odnosu na Plan nije 
tako niti dramatično ovo ostvarenje od 75,33%...., ali odstupanje od paniranog nije veliko iz 
razloga jer smo imali pred kraj godine rebalans Proračuna kojim smo koregirali stvarno 
financijsko stanje. 
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Inače, renta od mineralnih sirovina se znatno smanjila cca -200.000,00 kn manje mjesečno u 
odnosu na prijašnje godine...tako da nam to odmah utječe na sveukupno poslovanje Općine. 
Na žalost, mi na ovu situaciju ne možemo utjecati, Uredbu o raspodjeli sredstava rente 
donijela je Vlada RH. 
Tijekom prošle godine donijeto je na Općinskom vijeću dosta odluka (od sufinanciranja 
školstva, stipendiranja, poticaja u poljoprivredi i dr.), to sve nekako pokušavamo realizirati....,  
ostalo su redovne režije, zatim održavanja objekata, imovine i ostalo. 
I, na kraju izlaganja Jasminka Miloš, računovodstvena referentica zamolila je neka vijećnici 
pitaju - ako im nešto nije jasno, jer ovdje je mjesto da se pita/i dade odgovor na svaku stavku 
Proračuna što je ona uvijek spremna obrazložiti i odgovoriti – kako bi svakom bilo što jasnije. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, također se obraća vijećnicima da postave pitanje oko 
eventualnih nejasnoća...., u Godišnjem izvješću proračuna vrlo je precizno istaknuta svaka 
stavka, o svemu tome smo već raspravljali na prijašnjim sjednicama Vijeća i donosili odluke i 
ostale akte....s toga sada slobodno pitajte/ako nešto nije jasno. 
     
         Otvorena rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave, nakon provedenog glasovanja 
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu, koji je ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

          
Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o preuzimanju na upravljanje i 
održavanje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda Općine Podravske Sesvete 
******************************************************************* 

       Predjsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, daje riječ općinskom načelniku Ivanu 
Derežić. 
 
       Ivan Derežić općinski načelnik, nazočne je opširno i vrlo detaljno upoznao sa ovom 
točkom dnevnog reda. 
Radovi na pročistaću su pri samom završetku/i krajem ovog mjeseca trebalo bi započeti sa 
probnim radom. Da bi mogli pročistač pustiti u probni rad – potrebno je i materijala, a probni 
rad traje i do godinu dana. Ovih dana radimo na kanalizacijskim priključenjima svih 
općinskih i društvenih objekata na glavnu kanalizacijsku mrežu, do danas smo riješili Župni 
ured i Društveni dom u Mekišu. 
Zatim je nazočnima pokušao prikazati kompletnu sliku stvarnog troška održavanja 
kanalizacijske mreže, a to su: 8 kom prepusnih stanica, režije, redovno održavanje...na 
godišnjoj razini to je iznos samo redovnih troškova između 80.000/100.000 kn. 
Inače, investicija kanalizacijska mreža, je prenesena na „Komunalije“d.o.o. Đurđevac, radi 
sufinanciranja radova izgradnje iste od strane „Hrvatskih voda“ koje su na kraju ipak 
sufinancirale sa 90% sredstava, Županija 5%, isto kao i Općina sa 5%. 
O.g. je malo bilo dileme oko još potrebitih 700.000,00 kn za završetak radova na pročistaću 
koja su nam na kraju ipak usmjerili, ali je zbog toga jedna općina na našoj županiji ostala za 
taj iznos zakinuta. 
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        Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o preuzimanju na upravljanje i održavanje 
kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje dostavljen je u materijalima....,“Komunalije“ 
d.o.o. iz  Đurđevca, su nam dostavile Prijedlog ugovora, ali isti je dosta nedorečen...Mi smo 
ovih dana puno radili i radimo oko dorade istog kako bi on bio što kvalitetniji, a opet sve 
sukladno Zakonskim propisima – radi održavanja potpune funkcionalnosti. 
          Moramo imati u vidu da to sve čim prije krene u pogon, jer u tu investiciju uloženo je 
puno sredstava....kad se potpiše Ugovor o preuzimanju  na upravljanje i održavanje 
kanalizacijske mreže i pročistača…,obaveza priključenja kućanstava je negdje oko 1 / jedne/ 
godine. Kako će to „Komunalije“ regulirati – to će biti njihov „problem“. 
 
Naravno, mi apeliramo da se mještani priključuju, a slijedeći su koraci pri priključenju: 
-podnosi se pismeni Zahtjev „Komunalijama“ d.o.o. Đurđevac,/u prilogu/ 
-kopija katastarskog plana 
-izvadak iz zemljišne knjige (može i neslužbena kopija sa interneta) 
-dokumenat stambenog objekta građevna, uporabna/ili bilo koji dokumenat vlasništva. 
 
        Šaht mora raditi ovlaštena osoba, za koje oni imaju i popis....mogu se direktno spojiti 
fekalne, krovne i površinske vode, ali ne i septičke jame. 
Troškovi odvodnje po kućanstvima od strane „Komunalija“ d.o.o.  Đurđevac, iznosi cca 
30,30 kn po članu domaćinstva za one koji nisu priključeni na javnu vodoopskrbnu mrežu. 
Na tu cijenu mi kao Općina ne možemo utjecati, jer visinu cijene donosi Skupština društva – a 
većinski vlasnik je Grad Đurđevac. 
         Kućanstva koja će biti priključena na odvodnju/i javnu vodopskrbu – za ta kućanstva će 
biti cijena 6,06 kn po m3 potrošene vode. 
Primjer: 5m3 po članu potrošnje, ako je manje od 5m3 potrošnja vode – tada zaračunavaju 
paušal.....itd. 
 
Kad to sve usporedimo, opet su cijene negdje na granici jednakosti. 
Oko svega večeras spomenutog: prijenosa, vlasništva, održavanja, cijena, ovlaštenih 
osoba...potrebnih stručnih kadrova i inih obveza, moramo dobro razmisliti prije sklapanja 
ovog Ugovora, s toga predlažem Vijeću da večeras donesemo Predloženu Odluku za 
sklapanje Ugovora, ali kad Ugovor bude definiran on neće biti potpisan dok ne bude pročitan 
pred Vama na sjednici Općinskog vijeća. 
 
 
        Za početak će „Komunalijama“ d.o.o. Đurđevac, biti dovoljna i ova Odluka. 
 
 
        Pri samom načelnikovom izlaganju bilo je obostranih rasprava vijećnika/načelnika koje 
su se odnosile na radni dio i isto mišljenje svih nazočnih za što kvalitetnije, i obostrano 
gledajući povoljnije za našu Općinu/i za naše mještane, te s toga pri otvorenoj raspravi nije 
bilo nikakve diskusije pa je provedeno glasovanje. 
 
 
       Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa  9 glasova 
„ZA“, donesena Odluke o sklapanju Ugovora o preuzimanju na upravljanje i održavanje 
kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Podravske Sesvete , 
koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                                      Točka 3. 
Razmatranje i donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o povjeravanju 

komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada 
na području Općine Podravske Sesvete 

******************************************************************* 
        Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, nazočne je vrlo opširno u svezi 
zbrinjavanja komunalnog otpada upoznao općinski načelnik Ivan Derežić, započevši već 
dobro poznatim riječima „da smo zadnja Općina na našoj Koprivničko-križevačkoj županiji“ 
koja još nema organizirano sakupljanje komunalnog otpada“. Ovako dalje više ne može, 
kazne su veoma visoke i do 250.000,00 kuna...inspekcija nam redovito dolazi, smetlišta nam 
ne maju dozvolu za odlaganje...itd. Kante za zbrinjavanje otpada su nabavljene i 
isporučene...o tome ste upoznati....Fond za zaštitu okoliša je iste sufinancirao.....i moramo 
krenuti u realizaciju donošenja Odluke o sklapanju Ugovora o povjeravanju navedenog 
sakupljnaja otpada. 
Ponudu smo zaprimili od „Komunalije usluge“ d.o.o Đurđevac, gdje su nam pismeno 
dostavili opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti sa priloženim cijenikom usluga. 
Komunalni otpad na području Općine Podravske Sesvete organizirano bi se skupljao putem 
kanti za smeće...Domaćinstvo do 2 člana zaduživalo bi se kantom do 80 litara, dok oni sa 3 
člana i više člana zaduživalo bi se kantom od 120 litara. 
Cijena s PDV-om za kantu 80 litara = 40,95 kuna mjesečno 
Cijena s PDV-om za kantu 120 litara = 67,38 kuna mjesečno 
Domačinstvo s jednim članom imalo bi popust od 50%. 
Bile bi i tipske vreće za komunalni otpad koji ne bi stao u kantu.... 
Također bi bili postavljeni kontejneri „zeleni otoci - plastika, staklo, papir“ za koje bi se 
posebno ugovarala godišnja usluga uz naknadu, za naše područje bilo bi ih potrebno cca 6 
komada/cijena najma i pražnjenja je oko cca 600,00 kuna mjesečno po komadu = ukupno: 
(3.000,00 kn mjesečno). 
Opće uvjete isporuke usluga donosile bi „Komunalne usluge“ d.o.o. Đurđevac. 
Odvoz  sakupljenog otpada vršilo bi se na deponij „Peski“ u Đurđevcu uz pismenu suglasnost 
Grada Đurđevca.  
Općina bi sa Gradom Đurđevac sklopila poseban Ugovor kojim bi bilo uređeno plaćanje 
nanade za zbrinjavanje i odlaganje komunalnog otpada, a koja sukladno odluci Grada 
Đurđevca za Općinu kao suvlasnika “Komunalnih usluga“ d.o.o. Đurđevac iznosi  20% po 
toni zbrinutog otpada. 
Tijekom današnjeg dana došao je predstavnik tvrtke „Prizma“ koja također odvozi i zbrinjava 
komunalni otpad sa kojom imaju sklopljen ugovor i općine sa naše županije njih ukupno 12 
(zadovoljne sa suradnjom, ali i povoljnijom cijenom).  
Predstavnik mi ponudio sasvim druge uvjete koji su povoljniji od „Komunalija usluge“, ali 
sada nemam službenu ponudu...s toga predlažem da večeras ne donosimo predloženu Odluku 
već da sačekamo pismenu ponudu od dotične tvrtke kako bi usporedili koji su bolji uvjeti 
kako za Općinu/tako i za naše mještane. 
          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, zahvalio se općinskom načelniku na ovako opširnom 
obrazloženju i sam predlaže da bi bilo najbolje još malo sačekati i vidjeti koji će uvjeti biti 
prihvatljiviji, a tek onda donijeti odluku. 
 
          Nazočni su suglasni sa mišljenima općinskog načelnika i predsjednika Vijeća te 
jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donose ZAKLJUČAK da se do slijedeće sjednice Općinskog 
vijeća odgađa donošenje  preložene Odluke o sklapanju Ugovora o povjeravanju 
komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području 
Općine Podravske Sesvete. 
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Točka 4. 
Razmatranje i donošenje Odluke o uređenju prometa  

na području Općine Podravske Sesvete 
******************************************************************* 

         Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi zamolio je pročelnika 
Josipa Tončić za obrazloženje donošenja predložene Odluke. 
 
         Pročelnik Josip Tončić, vrlo detaljno upoznaje nazočne sa potrebom donošenja ove 
Odluke, napomenuvši da ovakvu Odluku do sada nismo imali, ali po Zakonu o sigurnosti 
prometa na cestama istu smo obavezni imati. Ja osobno, i komunalni redar Općine Mladen 
Tudić – da li smo si puno truda i napravili ovaj Prijedlog odluke koji je pred vama. Vidite i 
sami da je vrlo opširna/i upisana je svaka cesta i put na području Općine Podravske Sesvete, 
a upotrebljeni su zemljišno-knjižni podaci koje mi kao Općina Podravske Sesvete imamo 
odlično evidentirane nakon nove katastarske izmjere. 
Mislim, da nije potrebno ponovo sve navoditi što se pod uređenjem prometa u smislu ove 
Odluke sve smatra, jer u njoj i sve piše, od određivanja cesta s prednošću prolaska, 
dvosmjernog prometa, prometa teretnim motornim vozilima, ograničenja brzine kretanja, 
promet pješaka i biciklista i dr. već navedeno. U slučaju bilo kakvih nejasnoća vrlo rado 
stojim na raspolaganju/objašnjenja. 
Ujedno napominjem da je ovaj Prijedlog odluke prije stavljanja na donošenje Općinskom 
vijeću bio dostavljen MUP-u za izdavanje suglasnosti na isti. MUP je dostavio suglasnost na 
ovu Odluku te je predložena za donošenje Općinskom vijeću. 
 
        Otvorena rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
uređenju prometa na području Općine Podravske koja je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 
 

Točka 5. 
Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Trgovačkog društva „DRAFT“ d.o.o 

************************************************************************ 
          Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak dao je riječ općinskom načelniku Ivanu 

Derežić. 
          Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznje nazočne sa donošenjem Predložene odluke. 

Osnivači i članovi društva „DRAFT“ d.o.o. su Općine Pitomača, Špišić Bukovica, Kloštar 
Podravski i Podravske Sesvete, a sve sa ciljem obavljanja djelatnosti koje su navedene u 
članku 8. Predložene odluke – prvenstveno izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava 
fondova s državne razine i EU, te praćenje provedbene politike regionalnog razvoja na svojem   

   području /jer kao jedinka - je ne moguće realizirati bilo kakav projekt/, kao što smo i osjetili 
na „svojim leđima“, to je ogromna procedura, puno utrošenih novaca, programe moramo dati 
izraditi stručnim osobama i dr. 

  Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, poslovni udjeli osnivača su po 5.000,00 kn. 
  U Prijedlogu odluke navedene su temeljne odredbe, sjedište društva, predmet poslovanja, 

temeljni kapital, poslovni udjeli, organi društva, međusobna prava i obveze te završne 
odredbe. 
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           Za sada izgleda perspektivno – ali vidjeti ćemo...., uvijek se može donijeti druga odluka 
/primjer koji smo imali sa Turističkom zajednicom Đurđevac/, ako ne bude funkcioniralo za 
dobrobit Općine, raskinuti ćemo ugovor i dr. 

 
          Otvorena rasprava. 

 
        Vijećnica Renata Štefec, postavila pitanje - kako se baš sa te dvije općine iz druge 
Županije osniva navedeno Društvo? 
 
        Odgovor je dao općinski načelnik Ivan Derežić, da su baš te dvije općine Pitomača i 
Špišić Bukovica dale prijedlog za zajedničko osnivanje zbog prosperiteta udruživanja iz dviju 
susjednih županija....nosi više bodova pri izradi projekata i ostalo…. 
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena 
Odluka o osnivanju Trgovačkog društva „DRAFT“ d.o.o., koja je ujedno i sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju direktora  

Trgovačkog društva „DRAFT“ d.o.o. 
****************************************************** 

          Nakon predsjednikove uvodne riječi općinski načelnik Ivan Derežić dao je objašnjenje 
pri donošenju ove Odluke.   

          Do izbora direktora društva na temelju javnog natječaja imenovati će se direktor društva 
za potrebe društva koji će voditi poslove društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim 
društvima i drugim propisima. Za sada je to predložena Maja Kutija iz Virovitice (osobno ju 
ne poznajem – momentalno je na stručnom osposobljavanju u Općini Pitomača). 

           
                  

     Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 7 glasova 
„ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o imenovanju direktora Trgovačkog 
društva „DRAFT“ d.o.o., koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 7. 
Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih 

Općine Podravske Sesvete 
**************************************************************** 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi daje riječ pročelniku 
Josipu Tončiću.  

 
           Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne sa potrebom donošenja ove Odluke, Općina 

je obvezna istu donijeti na temelju Zakona o savjetima mladih, a nakon njezina donošenja 
osniva se Općinski savjet mladih Općine Podravske Sesvete kao savjetodavno tijelo Općine 
koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Općini na lokalnoj razini. 

  U Odluci su navedene temeljne odredbe, sastav i postupak izbora članova Savjeta, mandat 
članova, djelokrug rada, način rada, sredstva za rad, odnos Savjeta i Općinskog vijeća te 
općinskog načelnika. 
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          Otvorena rasprava. 
 

        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o osnivanju Općinskog 
savjeta mladih Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 
 

Točka 8. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015.g. za razdoblje  
od 01. ožujka  do 31. ožujka 2015.godine 

i od 01. travnja do 30. travnja 2015. godine 
*************************************************************** 

         Nakon predsjednikovog uvodnog izlaganja, računovodstvena referentica Jasminka Miloš 
upoznala je nazočne, da je za razliku do sada pri donošenju mjesečnih izvještaja o korištenju 
proračunske zalihe u mjesecu travnju o.g., bilo korištenje sredstava iz proračunske zalihe u 
iznosu od 3.000,00 kn, potrebnih za isplatu mještanki Matočec Mariji iz Podravskih Sesveta, 
J.J. Štrosmajera 53, koja je 28. travnja 2015.g. bila navršila 100. godina života, te joj je tom 
prigodom uručena rođedanska nagrada od strane Općine Podravske Sesvete. 
         
         Otvorena je rasprava. 
 
Vijećnici su iskazali veliku pohvalu pri dodjeli takve nagrade, i općenito gledajući – kako je 
lijepo imati takvog mještanina živog u tim godinama starosti. 
 
         Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 
jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesen Zaključak ousvajanju Izvješća o korištenju 
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015.godinu za 
razdoblje od 01. ožujka  do 31. ožujka 2015.godine i od 01. travnja do 30. travnja 2015. 
godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 9. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične 

policije Koprivnica za veljaču, ožujak i travanj 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  9   glasova „ZA“ usvojena. 

 
 

Točka 10. 
R a z l i č i t o 

**************** 
          Vijećnik Vladimir Pintarić: obaviješteni smo da je Općina počela sređivati evidenciju 
groblja, s toga  me zanima da li pojedinci koji eventualno ne žele neke grobove/da li iste mogu 
prodati drugom korisniku. 
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        Pročelnik Josip Tončić, odgovorio je na postavljeno pitanje, ali ujedno i vrlo detaljno 
upoznao nazočne sa započetim sređivanjem/evidencijom groblja. Naše groblje je vrlo 
nesređeno, oko toga se već niz godina razgovaralo, pokušavalo srediti - dio evidencije 
sređeno: (uređeno novo groblje, izdaju se rješenja o korištenju grobova..i dr.), potrebno je 
izraditi i informatičku evidenciju. Kako bi se mogla uvesti informatička evidencija prvo 
moramo pozvati svakog korisnika grobnog mjesta radi izjašnjenja korištenja i održavanja. 
Preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlili smo dvoje mladih ljudi uz mjeru stručnog 
osposobljavanja bez zasnivanaj radnog odnosa – na godinu dana, u tom periodu izraditi će se 
personalna evidencija svakog groba, tada ćemo imati točan pregled svakog groba i njegovog 
korisnika/održavatelja.  
       Nakon toga prići će se realizaciji  Pravilnika o grobljima Općine Podravske Sesvete i 
uvesti godišnja grobna naknada koju smo obavezni prema Zakonu o grobljima. 
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, također se nadovezao na obrazloženje oko provođenja 
sređivanja personalne evidencije groblja......imati ćemo i dosta slobodnih mjesta/jer se neće 
zadržati grobna mjesta koja nisu potrebna – a sve zbog obveze plaćanja grobne naknade. 
Grobno mjesto se mora svakih 15 godina ponovo plaćati, ako se dalje koristi… itd. 
Uskoro ćemo donijeti Odluku o visini korištenja grobnih mjesta, jer je naknada kod nas 
mizerna....dolazi nam sve više stranaca zainteresiranih za ukop na našem groblju...., te bi zbog 
toga moglo doći i do manjka grobnih mjesta. 
 

 
         S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima na 
odazivu i završava sjednicu u 21.45 sati. 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 
 
           Branka Milinović                                                                        Branko Rođak 


