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 Z A P I S N I K  

sa 15. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 30. srpnja 2015.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/15-01/03, Urbroj: 2137/24-15-1, od 22. 
srpnja 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 Paula Plečić  
6. Branko Rođak 
7. Renata Štefec 
8. Radmila Švarba 
 

 
b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 
2. Josip Tončić, pročelnik JUO 
3. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika 
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 
 
         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. 
 
    
         Prihvaćanje Zapisnika sa 14. 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 
 
Radmila Švarba: U ulici M.P.Miškine već dugo vremena nema table s natpisom ulice. Da li 
se može staviti druga kao što je i prije bila? 
Ivan Derežić: Treba se provjeriti da li i negdje drugdje fali koja tabla. tada se trebaju dati 
napraviti. 
Renata Štefec: Ima upita od strane roditelja što je sa školskim knjigama, trebalo bi već 
naručiti, a još se ne zna da li će Općina kupovati knjige. 
Ivan Derežić: To je točka dnevnog reda pa ćemo o tome tada razgovarati. 
 
        Kako više nije bilo pitanja aktualni sat je završen u 19.20 sati. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve nadopune na predloženi dnevni red nakon provedenog 
glasovanja jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 
 

DNEVNI RED: 
1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete 

za I. polugodište 2015. godine. 
2. Razmatranje i donošenje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Podravske Sesvete za 2015. godinu. 
3. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne 

komisije Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
4. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete. 
5. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut 

i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
6. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 

proračun i financije Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
7. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 

društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
8. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 

prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 

prigovore i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
10. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za 

dodjelu stipendija studentima s područja Općine Podravske Sesvete. 
11. Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu na području Općine Podravske Sesvete. 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim 
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske 
Sesvete. 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika 
općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavlja bez zasnivanja 
radnog odnosa. 

14. Donošenje Odluke o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi Svih svetih Podravske 
Sesvete za 2015. godinu. 

15. Donošenje Odluke za nabavu školskih udžbenika za djecu Područne škole Podravske 
Sesvete od I. do VIII. razreda za školsku 2015/2016. godinu.  
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16. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu. 

17. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podravske Sesvete u 2015. 
godini. 

18. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Podravske Sesvete. 

19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu za razdoblje od 01. 
svibnja do 31. svibnja 2015.g. i za razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja 2015.g. 

20. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za svibanj i lipanj 2015. godine. 

21. R a z l i č i t o. 
 
 

                                                                      Točka 1. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika  

Općine Podravske Sesvete za I. polugodište 2015. godine 
******************************************************* 

         Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak,  te je zamolio općinskog 
načelnika da podnese izvješće. 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić nazočnima daje usmeno izvješće o  radu za prvih šest 
mjeseci 2015. godine. Napominje da je na ovoj sjednici i Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna u kojem se također vide rezultati polugodišnjeg rada. Podsjeća nazočne da su početkom 
godine potpisani godišnji ugovori sa dobavljačima te da se on kao načelnik brine da sve 
funkcionira i s njima kao i sa općinskim odjelima pogotovo suradnja s Jedinstvenim upravnim 
odjelom. U općini imamo dvije osobe na stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na godinu dana, te 10 radnika na javnim radovima na 6 mjeseci (jedna radnica je otišla na 
porodiljni). Pročistač još nije proradio, ali to nije na nama. Svima je u interesu da započne s 
radom. Vodovod je završen prošle godine i sutra je tehnički pregled. Poduzete su radnje za izradu 
grba i zastave općine preko Hrvatskog državnog arhiva ali je došlo do zastoja jer je osoba koja to 
radi na bolovanju. Ostvarena je poslovna suradnja sa: Radio „Đurđevcom“ i „Pitomim radiom“ iz 
Pitomaće (oglasi), „Čazmatransom“ i „Škriljakom“ (prijevozi srednjoškolaca), Knjižnicom „Fran 
Galović“ (Bibliobus za knjige i lektire za školsku djecu), zatim „PUZ Jagić“ za prijevoz školske i 
predškolske djece, „DEREGEZ“ d.o.o. za nabavu razne robe, Elektrotehnika „Crlenjak“, 
„George“ iz Koprivnice (snimanje, tisak i dr.), „Nađ“ (za održavanje lokalnih vodovoda) 
„ŠKRILJAC“ (za prijevozne usluge), „STOLARIJA MS“ iz Đurđevca (stolarski radovi), „ŠIPEK“ 
(za ugostiteljske usluge), „IBIS“d.o.o. (za informatičku opremu), K.Ž.M. iz Novog Virja ( za 
nabavku školskih knjiga i uredskog materijala), „Royal“ (za ugostiteljske usluge), 
„ELEKTROŠOK“ (za javnu rasvjetu), zatim „NAĐ“,“ LES“, „Zvončica“ i „Termodom“, 
prvenstveno za materijal i usluge spajanja na odvodnju. Započeli smo priključivati općinske 
objekte na odvodnju i to; društvene domove, lugarnicu, školu, svlačione, vatrogasni dom, župni 
dvor, a ovih dana priključit će se mrtvačnica i poslovna zgrada. Sklopljen je ugovor s 
„TETIDOM“ za izradu općinske razvojne strategije koja nam je potrebna za buduće projekte. Sa 
Županijom su pokrenute II. izmjene Prostornog plana što će trajati oko šest mjeseci. Otkupljeno je 
zemljište za poslovnu zonu od Karšić Karla. Što se tiče prihoda načelnik je dužan brinuti o 
njihovom osiguravanju, ali ne možemo  puno utjecati na njih jer su zakonom propisani, te se 
konstantno smanjuju što se vidi i iz polugodišnjeg izvještaja.  
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            Otvorena rasprava. 
 
 
         S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik  Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 
glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“ donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2015. godine, koji je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 2. 
Razmatranje i donošenje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna  

Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu 
*************************************************************** 

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, napomenuo je da su vijećnici u sazivu sa materijalima 
primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2015. godine, a zatim 
je riječ dao općinskom načelniku koji ističe da je indeks ostvarenja mali zbog proračuna u 
kojem su planirani veliki projekti kao što je dječji vrtić koji je morao biti tako planiran zbog 
sudjelovanja na natječajima. 
        Referent Jasminka Miloš ističe da su nam prihodi od poreza na dohodak smanjeni za oko 
20.000,00 kuna u odnosu na prošlu godinu, da je Zavod za zapošljavanje uplatio sredstva za 
javne radove u kompletnom iznosu. Što se tiče drugih prihoda i rashodovne strane predlaže da 
vijećnici postavljaju pitanja po dostavljenom analitičkom izvještaju, svaka stavka će se 
objasniti. Daje na uvid Polugodišnji izvještaj u obliku kakav ide na objavu  po zakonski 
određenim klasifikacijama. 
 
 
         Otvorena rasprava. 
 
 
         S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije po navedenom izvješću, 
predsjednik je proveo glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 
glasova „ZA“ donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske 
Sesvete za 2015. godinu, koji je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
       
                                                                      Točka 3. 

Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika  
i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 

****************************************************************** 
      Predsjednik vijeća Branko Rođak daje riječ pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela 
Josipu Tončiću koji izvještava nazočne da je članica Općinskog vijeća Ankica Plečić 
promjenila osobno ime u Ankica Paula, te da o tome ima pravomoćno rješenje i potrebno je 
izvršiti izmjenu rješenja na kojima je njezino imenovanje. 
   Predsjednik vijeća predlaže da od ove točke 3. sve do zaključno točke 10. dnevnog reda 
rasprava bude zajednička, a glasovanje pojedinačno, što je jednoglasno i prihvaćeno. 
 
 
        Otvorena rasprava. 
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        S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni 
Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine 
Podravske Sesvete, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 4. 
Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru potpredsjednice  

Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 
******************************************************** 

         Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 
jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru 
potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podravske, koje je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 

Točka 5. 
Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova  

Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 
**************************************************************** 

          Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno 
sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova 
Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, koje je ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
   

Točka 6. 
Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova  

Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 
***************************************************************** 

        Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno 
sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova 
Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, koje je ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 7. 

Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 
društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 
********************************************************************** 

       Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno 
sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova 
Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Podravske 
Sesvete, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

            
Točka 8. 

Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova  
Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša  

Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 
************************************************************** 

       Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno 
sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova 
Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Podravske 
Sesvete, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 9. 

Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova  
Odbora za prigovore i pritužbe građana Općinskog vijeća  

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

       Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno 
sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova 
Odbora za prigovore i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, koje je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
 

Točka 10. 
Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova  

Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Podravske Sesvete 
************************************************************************** 

        Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno 
sa 8 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova 
Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima s područja  Općine Podravske Sesvete, koje je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
 

Točka 11. 
Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom  
zemljištu na području Općine Podravske Sesvete 

************************************************************************* 
       Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Tončić obrazlaže potrebu donošenja ove 
Odluke kojom se reguliraju agrotehničke mjere na području Općine. 
  
 
        Otvorena je rasprava. 
 
 
        Općinski načelnik ističe da je komunalni redar ograničen jer ne smije intervenirati na 
privatnim posjedima, a pročelnik se nadovezuje da komunalni redar može upozoriti vlasnike 
na svoje obveze, te da može u slučaju potrebe pozvati i inspekcijske službe. 
        Zamjenik općinskog načelnika ističe da se on i svi drugi koji su u integriranoj 
proizvodnji već pridržavaju ovih i drugih mjera jer podliježu godišnjim inspekcijama. 
 
        S obzirom da više bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Podravske 
Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 12. 
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim  

materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika  
Općine Podravske Sesvete 

******************************************************************* 
        Predsjednik vijeća daje riječ pročelniku Josipu Tončiću da obrazloži ovu izmjenu 
Odluke. 
       Pročelnik ističe da smo dobili Tumačenje Ministarstva uprave o pravima općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika te da moramo do kraja rujna uskladiti akte sa zakonskim 
odredbama. Predlaže da osnovica za plaću načelnika bude u fiksnom iznosu 5.000,00 kuna, 
jer je do sada bila vezana uz osnovicu za državne dužnosnike koja se više puta mijenjala.  Ova 
odluka se odnosi na načelnika i zamjenika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno. 
       Također ističe da prema spomenutom Tumačenju općinski načelnik nema pravo na 
godišnji odmor, bolovanje, božićnicu i drugo, dakle nisu mu prava izjednačena sa pravima 
službenika i namještenika te da čak ne mora niti dolaziti na posao u uredovno vrijeme. 
       Općinski načelnik ističe da on neće biti zakinut jer nije ni do sada koristio dodatke na 
plaću kao možda drugi načelnici. 
 
        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 
izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 
 

Točka 13. 
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad  

zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete  
koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 

*********************************************************** 
        Pročelnik Josip Tončić, ističe da se ova Odluka odnosi na zamjenika općinskog 
načelnika koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, te da se prema Tumačenju 
Ministarstva uprave također mora uskladiti sa zakonskim odredbama. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
izmjenama Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika 
Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 14. 
Donošenje Odluke o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi  

Svih svetih Podravske Sesvete za 2015. godinu 
**************************************************** 

         Nakon uvodne riječi predsjednika vijeća, općinski načelnik ističe da smo ove godine 
imali samo popravak ormara za rasvjetu u crkvi, a sada je župnik dobio ponudu za popravak 
zvona o čemu je govorio i na misi. Popravak bi bio oko 50.000,00 kuna. Do sada smo 
cesijama plaćali izvršene radove u crkvi i župnom dvoru ali sada nema više mogućnosti 
odjedanput plaćati i možemo samo u ratama do kraja godine donirati - i to na račun župe. 
Donacija za ovu godinu bi dakle bila 50.000,00 kuna. 
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        S obzirom da više bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ 
donesena Odluka o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi Svih svetih Podravske Sesvete za 
2015. godinu, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 15. 

Donošenje Odluke za nabavu školskih udžbenika za djecu Područne škole  
Podravske Sesvete od I. do VIII. razreda za školsku 2015/2016. godinu 

****************************************************************** 
        Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku koji ističe da smo dobili popis 
školskih udžbenika koje nedostaju od voditeljice škole, a Oduka se daje na Vijeće jer nismo 
znali koji bude iznos razlike knjiga dok nismo zatražili i dobili ponudu od K.Ž.M. „PROM“ 
od kojeg smo lani nabavili sve nove udžbenike. Dobili smo ponudu u iznosu 71.364,30 kuna u 
što su uključene i mape. Ova knjižara daje i 10% popusta na nabavu školskog pribora za naše 
učenike. Možda bude još kakvih manjih izmjena oko broja udžbenika ali to će se rješavati do 
početka školske godine. 
         Pročelnik predlaže da Općinsko vijeće u Odluci ovlasti općinskog načelnika da može 
sklopiti ugovor s K.Ž.M.PROMOM, što je jednoglasno  i prihvaćeno. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
         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 za nabavu 
školskih udžbenika za djecu Područne škole Podravske Sesvete od I. do VIII. razreda za 
školsku 2015/2016. godinu, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 16. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite  

i spašavanja na području Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu 
********************************************************************* 

         Predsjednik vijeća u uvodnoj riječi ističe da mi tu ništa ne možemo promijeniti i 
predlaže raspravu. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podravske 
Sesvete za 2014. godinu, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 17. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju  

i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  
Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

******************************************************************* 
        Nakon uvodne riječi predsjednika, pročelnik Josip Tončić navodi da je sve po zakonskim 
odredbama propisano u ovim Smjernicama. 
 
      Otvorena je rasprava. 
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        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 
 

Točka 18. 
Donošenje Rješenja o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja 

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

 
         Nakon uvodne riječi predsjednika, pročelnik Josip Tončić obavještava nazočne da je 
član Stožera, gospodin Ivan Hađija otišao u mirovinu, pa je stoga potrebno donijeti rješenje o 
njegovom razrješenju. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ doneseno  Rješenje o 
razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Podravske Sesvete, koje je ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

 
Točka 19. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu 

za razdoblje od 01. svibnja do 31. svibnja 2015.g.  
i za razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja 2015.g. 

******************************************************************* 
        Općinski načelnik u svojim izvještajima navodi da u ovim izvještajnim razdobljima  
korištenja proračunske zalihe nije bilo. 
 
        Otvorena rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, 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. svibnja do 31. svibnja 2015.godine. i za 
razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja 2015.godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 

 
Točka 20. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične 
policije Koprivnica za svibanj i lipanj 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. 
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Točka 21. 
R a z l i č i t o 

**************** 
 
         Općinski načelnik izvještava nazočne da smo imali zainteresirane firme za poslovne 
prostorije Općine (iznad ambulante) te da je proveden javni natječaj za zakup. Ponudu je dala 
samo tvrtka EOS Agro j.d.o.o., a to jedna od pet tvrtki koje su nedavno registrirane u 
Podravskim Sesvetama. 
         Prostorije se daju u zakup po cijeni 1,00 kuna po m2, a sva druga prava i obveze će se 
regulirati ugovorom. 
          Branko Rođak pita općinskog načelnika da li oni što rade i da li će oni plaćati struju i 
grijanje u zakupljenim prostorijama, na što mu načelnik odgovara da su brojila odvojena, a i 
ta pitanja će se regulirati ugovorom. 
          Na pitanje što je s ostatkom poljoprivrednih poticaja, općinski načelnik navodi da će se 
isplatiti do kraja godine. 
         Općinski načelnik informira nazočne oko kanalizacije koja bi trebala početi s radom. 
Treba se priključivati, a suglasnost Komunalija iznosi 480,00 kuna, ali treba se konzultirati s  
majstorima koji imaju ovlaštenja za spajanje. Probni rad odvodnje trajao bi 12 mjeseci i za to 
vrijeme ne bi se plaćalo ništa, a sada sve troškove snosi Općina što se tiče struje, kontrola 
stanica i drugo. Pitanje je područje Mekiša i Draganaca da li će se nekome dati koncesija za 
odvoz ili će se spojiti na postojeću odvodnju. 
            Nadalje što se tiče mosta „Kopanjek“ u Općini nismo zaprimili nikakav konkretni 
potpisani zahtjev kao što su to učinili mještani koji imaju probleme oko kanala „Mrtvice“ i 
kojima smo dali pismeni odgovor na njihov zahtjev. Što se tiče mosta „Kopanjek“ to je 
kompliciran proces, započeti su razgovori, „Hrvatske vode“ daju uvjete ali ne daju drveni 
most. Pitanje je i financijske strane tog ulaganja, a i to je teritorij Općine Kloštar Podravski 
tako da je nije baš sve tako jednostavno kao što neki žele prikazati. 
         Stjepan Vlašić postavlja pitanje da li je istina da će se Ferdinandovac spojiti na naš 
pročistač? 
          Ivan Derežić odgovara da su u izradi tri studije i svaka ima drugo rješenje za odvodnju 
susjednih općina.  Pitanje je kad će Ferdinandovac izgraditi kanalizaciju i što će još biti idućih 
godina, bitno je da ništa nije na naš trošak. 
          Branko Rođak se nadovezuje da je i on čuo da je načelnik Općine Kloštar Podravski 
preko medija izjavio da će se i oni spojiti na naš pročistač, a mi o tome ništa ne znamo, na što 
mu je općinski načelnik odgovorio da još ništa nije dogovoreno i struka će reći svoje mišljenje 
o tome. 

 
          S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima 
na odazivu i završava sjednicu u 21.05 sati. 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 
 
           Jasminka Miloš                                                                            Branko Rođak 


