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 Z A P I S N I K   

sa 17. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 03. prosinca 2015.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/15-01/05, Urbroj: 2137/24-15-1, od 27. 
studenoga 2015. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18.00 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 Paula Plečić  
7. Branko Rođak 
8. Renata Štefec 
9. 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 
5. 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 16. 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 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 

 
         Kako nije bilo nikakvih pitanja aktualni sat je završen u 18,10 sati. 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak predlaže nadopunu dnevnog reda, i to: 
Točka 4. „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na 
području Općine Podravske Sesvete“, a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu. 
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve nadopune, nakon provedenog glasovanja utvrđeno je 
da je Dnevni red sa nadopunom jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 
 
    

DNEVNI RED: 
 

1. Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Podravske 
Sesvete. 

2. Donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole 
u 2015. godini s područja Općine Podravske Sesvete. 

3. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći starijim osobama za Božić 2015. 
godine na području Općine Podravske Sesvete. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na 
području Općine Podravske Sesvete. 

5. Donošenje Zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Podravske 
Sesvete. 

6. Donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o posudbi nekretnine. 
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu za 
razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2015. i za razdoblje od 1. listopada do 31. 
listopada 2015. godine. 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za rujan i listopad 2015. godine. 

9. R a z l i č i t o. 
 

 
Točka 1. 

Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Podravske Sesvete 
********************************************************************** 

       Prijedlog odluke dostavljen je vijećnicima prije sjednice te predsjednik Vijeća moli 
općinskog načelnika za obrazloženje donošenja Odluke. 
 
       Općinski načelnik upoznaje nazočne o potrebi zaduženja Općine Podravske Sesvete, a iz 
razloga što je ove godine došlo do jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva 
rente/novčanih sredstava i dospijeća obaveza. Prihodi od rente u samo ovoj godini  
prepolovljeni su a obaveze prema dobavljačima su vrlo velike (prijevozi srednjoškolaca, 
ostatak isplate poljoprivrednih potpora, školski udžbenici, završni radovi na pročistaču, razni 
dobavljači, režije  i dr.). Cilj nam je podmiriti sve te dospjele obveze, da bi to mogli 
prebroditi potrebno nam je kratkoročno kreditno zaduženje u iznosu od 1.000.000,00 kuna. 
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Pismeno smo zatražili 3 /tri/ ponude, i to: od Zagrebačke banke, Slatinske banke i Erste 
banke. Zaprimili smo 2 ponude, i to od Zagrebačke banke i Slatinske banke, dok nam se Erste 
banke nije očitovala.   
Ponuda od Zagrebačke banke, je slijedeća: Iznos kredita 1.000.000,00 kuna, kamatna stopa 
5,25% godišnje, naknada za obradu zahtjeva 0,50%, način i rok korištenja-sukcesivno, 
izravnim prijenosom sredstava kredita na račun korisnika kredita, prema pisanom zahtjevu 
korisnika kredita, najkasnije do 30.12.2015.g., način i rok vraćanja kredit se otplaćuje u 11 
jednakih mjesečnih rata u periodu od 31.01.2016. do 30.11.2016. 
Ponuda Slatinske banke, je slijedeća: Iznos kredita 1.000.000,00 kuna, kamatna stopa 
4,00%, naknada za obradu zahtjeva 0,1%, isplata sredstava  - plasirati na transakcijski račun 
korisnika kredita u  Slatinskoj banci, realizacija kredita do 31.12.2015., ostali troškovi – sve 
pravne i druge troškove snosi tražitelj kredita. 
Općinski načelnik također upoznaje nazočne da Općina Podravske Sesvete ima svoj račun 
otvoren kod Zagrebačke banke, i sve poslovne transakcije obavljaju se preko Zagrebačke 
banke. Kad bi uzeli kredit kod Slatinske banke bili bi dodatni troškovi otvaranja računa kao i  
drugih obveza....mišljenja je da se prihvati ponuda Zagrebačke banke. 
 
         Jasminka Miloš, računovodstveni referent i Josip Tončić, pročelnik JUO, nazočnima su 
objasnili računovodstveni i pravni tijek donošenja ODLUKE o kratkoročnom zaduženju, da 
nije potrebno provoditi javni natječaj (po Zakonu o javnoj nabavi), jer tu ulazi samo kamata 
koja ne prelazi 70.000,00 kuna, s toga smo zatražili pismeno 3 /tri/ ponude...., Odluka je 
pojedinačni akt  donosi se na temelju Zakona o proračunu, i istu nije potrebno objavljivati u 
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, što nam je na naš usmeni upit 
telefonski potvrdio i predstavnik iz Ureda državne uprave Koprivničko-križevačke županije, 
nadležan za nadzor akata. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
         Općinski načelnik sugerira da se u članku 2. predložene Odluke napiše „vraćanje 
kredita do 12 mjeseci računajući do dana realizacije kratkoročnog zaduženja“...kao što je 
nakon kratke diskusije svih vijećnika isto i prihvaćeno. 
 
         Posebnih diskusija nije bilo jer su vijećnici svjesni financijske situacije u kojoj se nalazi 
Općina Podravske Sesvete, s toga nije bilo nekih posebnih prijedloga niti rasprava. 
  
         Nakon toga predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 
sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesena Odluka o kratkoročnom 
zaduženju Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 2. 
Donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom  

blagdana Svetog Nikole u 2015. godini s područja Općine Podravske Sesvete 
**************************************************************** 

        Nakon predsjednikove uvodne riječi kratko obrazloženje oko donošenja navedene Odluke 
podnio je općinski načelnik, istaknuvši da se odluka donosi na temelju Odluke o socijalnoj skrbi 
na području Općine Podravske Sesvete.... Ujedno se nazočnima „ispričava“ (jer smo poklon 
pakete morali na vrijeme naručiti, a da smo čekali održavanje ove sjednice realizacija se ne bi 
mogla izvršiti, a kako je financijska situacija „loša“ poklon paketi su naručeni u vrijednosti 
50,00 kuna, u odnosu na prijašnje godine koji je iznosio 100,00 kuna).  
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        Nadalje napominje, nadali smo se da će II. Izmjene i dopune PPUO biti završene ranije, 
kako bi mogli iste staviti na ovu sjednicu Općinskog vijeća, no međutim to je bilo ne moguće pa 
nismo imali potrebe održavanja sjednice sve do danas, a nije nam se niti ukazala potreba za 
kreditnim zaduženjem, ali kad smo uvidjeli da nam je renta svaki mjesec znatno manja...sjednicu 
smo morali održati tijekom ovog mjeseca, a nikako ranije u listopadu pa sam morao poklon 
pakete za djecu Svetog Nikole sam „odrediti“, s toga vas molim za razumjevanje i donošenje 
predložene odluke. 
Slijedeća sjednica Općinskog vijeća biti će uskoro, ona će biti znatno proširena  što se tiče 
dnevnog reda (od Proračuna za 2016.g., Rebalansa i donošenja II. Izmjena i dopuna prostornog 
plana Općine….i dr.). 
       
 
         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 dodjeli 
poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole u 2015. godini s područja Općine 
Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći starijim osobama  

za Božić 2015. godine na području Općine Podravske Sesvete 
******************************************************** 

         Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je kratko 
obrazloženje po ovoj predloženoj Odluci dao općinski načelnik, napomenuvši da bi se i ove 
godine starijim osobama za Božić dodijelila jednokratna pomoć, ali na žalost zbog problema 
financijske situacije s kojom ste upoznati, a kako ne bi uskratili naše starije osobe predlažem 
da im dodijelimo jednokratnu pomoć u visini 50,00 kuna. Pravo na ostvarenje imali bi 
korisnici koji su navršili 65. godina života i da im je mjesečni dohodak niži od 1.500,00 kuna. 
Svakom takvom korisniku biti će uručena Potvrda za ostvarenje prava na jednokratnu pomoć, 
s kojom će si moći podići prehrambene artikle u trgovinama na području Općine Podravske 
Sesvete. 
 
 
        Prijedlog odluke bio je dostavljen vijećnicima  sa materijalima uz saziv te je predsjednik 
Vijeća otvorio raspravu. 
 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira 
da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o dodjeli jednokratne pomoći stariji 
osobama za Božić 2015. godine na području Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni 
dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 4. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 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, upoznao je nazočne sa potrebom donošenja Odluke o 
izmjenama i dopunama Oduke o uređenju prometa na području Općine Podravske Sesvete: 
-mi smo Odluku donijeli u svibnju o.g., a međuvremenu Županijska uprava za ceste (izvršila 
je novo razvrstavanje javnih cesta, što ujedno uvjetuje novu regulaciju prometa na području 
Općine Podravske Sesvete), a to se direktno odnosi na  Cestu:  Novo Virje – Brodić – 
Podravske Sesvete (novom Odlukom razvrstana u Lokalnu cestu), iz toga razloga potrebna je 
bila Izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa na području Općine Podravske Sesvete, i 
u Prijedlogu odluke je sve definirano. 
Temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama od MUP-a, Policijske uprave 
Koprivničko-križevačke, dana 03. studenoga 2015. g., zatražili smo SUGLASNOST na Nacrt 
navedene Odluke, te smo istu zaprimili dana 30. studenoga 2015. godine, iz toga razloga smo 
navedenu Odluku večeras stavili uz dopunu/na dnevni red, kako bi istu razmotrili i donijeli. 
 
 
        Predsjednik Vijeća Branko Rođak naglasio je nazočnima da im je Nacrt prijedloga 
Odluke dostavljen prije sjednice, te otvara raspravu. 
 
 
        Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, isticao je konkretno, kako sada ubuduće 
više nećemo moći utjecati na eventualno uređenje spomenute ceste - što se tiče njenog 
proširenja, uređenja prilikom utonuća, izgradnje „potrebite“ staze i ostalo, bez prethodnog 
odobrenja nadležnih tijela i inih potreba (da ćemo si možda tom odlukom  ubuduće 
zakomplicirati utjecanje na navedenu dionicu). 
 
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, kratko se osvrnuo na diskusiju gosp. Vlašić, da je 
pravilo pri svakom uređenju cesta da se zatraži suglasnost/mišljenje, od nadležnih institucija. 
 
 
          Nazočni su se zajednički uključili u „problematiku uređenja cesta“, između ostaloga 
napomenuvši kao prijedlog: proširenja cesta kakav je na područjima prema Varaždinu. 
 
       
 
          S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije na predloženi Zaključak nakon 
provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine 
Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 5. 
Donošenje Zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara  

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

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak u uvodnoj riječi je napomenuo da je prijedlog Zaključka 
bio dostavljen vijećnicima u sazivu, te je zamolio pročelnika JUO za eventualno dodatno 
obrazloženje. 
 
         Pročelnik JUO Josip Tončić, upoznao je nazočne sa potrebom donošenja Zaključka, da se 
to posebno odnosi na usklađivanje podataka zamjene imena određenih osoba, te ustrojstvo 
motriteljsko dojavnih službi i ostalo, kao što je sve detaljno i navedeno u  Prijedlogu Zaključka. 
 
          Otvorena rasprava. 
 
          S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je proveo glasovanje, 
a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Podravske Sesvete, koji je ujedno i sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 6. 
Donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o posudbi nekretnine 

******************************************************** 
        Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća kratko obrazloženje podnio je pročelnik JUO 
Josip Tončić i općinski načelnik, istaknuvši da se to odnosi na socijalno ugroženu osobu sa 
područja naše Općine, Slavka Cikač. Dotična osoba je skrbnik Centra za socijalnu skrb, i prije 
2 godine je bio udomljen, ali osobno više nije htio biti u udomiteljstvu pa se vratio kući.  
No, međutim njegov stambeni objekt je u ruševnom stanju te smo „humano“ čovjeku 
pomogli da ga smjestimo u prikladni stambeni objekt koji ima sve komunalne priključke.  
Spomenuti objekt je na adresi E. Tomića 20, i u vlasništvu je Općine Podravske Sesvete, u 4/6 
dijela nekretnine, a sa navedenom socijalno ugroženom osobom, sklopiti će se Ugovor o 
posudbi nekretnine kojim ćemo detaljnije regulirati međusobna prava i obveze. 
 
        Prijedlog Zaključka je bio dostavljen vijećnicima u sazivu te predsjednik Vijeća otvara 
raspravu. 
 
          S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je proveo glasovanje, 
a nakon glasovanja konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donesen 
Zaključak o sklapanju Ugovora o posudbi nekretnine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 

 
Točka 7. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvjšća o korištenju proračunskih sredstava 
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu za razdoblje 
od 1.rujna do 30. rujna 2015. i za razdoblje od 1.listopada do 31. listopada 2015. godine 
*************************************************************************** 
        Općinski načelnik u svojim izvještajima navodi da u ovim izvještajnim razdobljima  
korištenja proračunske zalihe nije bilo. 
 
        Otvorena rasprava. 
 



7 
 

        
          S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 
Sesvete za 2015. godinu za razdoblje od 01.rujna do 30. rujna i za razdoblje od 01. listopada 
do 31. listopada 2015.godin,. koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 8. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične 

policije Koprivnica za rujan i listopad 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 9. 
R a z l i č i t o 

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

 
          S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje 
nazočnima na odazivu i završava sjednicu u 19,15 sati. 
 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 
 
           Branka Milinović                                                                   Branko Rođak 


