
1 
 

 
Z A P I S N I K 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 31. srpnja 2013.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/13-01/03, Urbroj: 2137/24-13-1, od 23. 
srpnja 2013. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19,05 sati, pozdravio 
nazočne i predložio prozivku nazočnih. 
 
 
OSTAVKA VIJEĆNIKA (Darka Štefanić iz Podravskih Sesveta, Dravska 10 ); 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, upoznaje nazočne da je naprijed navedeni podnio 
pismenu OSTAVKU na obnašanje dužnosti člana Općinskog vijeća, koja je u cijelosti i 
pročitana, te je sastavni  dio izvornika Zapisnika. 
 
        Nakon izvršenih svih zakonskih procedura oko ostavke navedenog vijećnika (u prilogu 
Prijedlog Koalicije koju sačinjavaju HNS-Liberalni demokrati, Podružnica Podravske Sesvete 
i SDP, Općinska organizacija Podravske Sesvete, o određivanju zamjenika člana Općinskog 
vijeća Općine Podravske Sesvete, gosp. Vladimira Pintarić – člana HNS-Liberalni 
demokrati), predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, obavio je čin Prisege zamjenika 
člana Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, Vladimira Pintarić iz Podravskih Sesveta, 
Lj. Gaja 19. 
 
        Tekst Prisege pročitan je zamjeniku člana Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, a 
on  izjavljuje PRISEŽEM i nakon toga isti tekst i  potpisuje. 
(Potpisana Prisega ujedno je sastavni dio izvornika Zapisnika). 
 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, izjavljuje da su saziv i materijali za ovu 
sjednici dostavljeni gosp. Miroslavu Tudić iz Podravskih Sesveta, Dravska 57, kao izabranom 
vijećniku na provedenim izborima 19. svibnja 2013. godine, sa liste GRUPE BIRAČA, ali do 
danas se nije javio u Ured Općine Podravske Sesvete, niti opravdao svoj nedolazak na 
sjednicu Vijeća. 
S toga je postavio i pitanje vijećnici Renati Štefec, koja je također izabrana sa liste GRUPE 
BIRAČA, da li je upoznata s njegovim nedolaskom – jer se nije odazvao niti na 1. 
konstituirajuću sjednicu, ali je tada svoj nedolazak opravdao. 
 
 
        Vijećnica Renata Štefec, izjavila je - da niti ona nije upoznata s njegovim nedolaskom. 
     
 
         Predsjednik Općinskog vijeća predlaže prozivku nazočnih. 
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            Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     
a) članovi Općinskog vijeća:                                                                   

1. Marko Derežić                                                      1. Ankica Plečić (opravdano) 
2. Gabrijela Gašparov Vedriš                                   2. Miroslav Tudić (neopravdano) 
3. Mladen Horvat 
4. Đuro Kirin 
5. Ivan Mikša 
6. Vladimir Pintarić 
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. Branka Milinović, stručni referent - zapisničar 

 
 
         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ članova od 
ukupno 11 članova Općinskog vijeća te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.  
 
         Prihvaćanje Zapisnika sa 1. konstituirajće 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 prihvaćen. 
 
 

AKTUALNI  SAT 
 
 
           Kako nije bilo nikakvih pitanja niti diskusija pod Aktualnim satom, predsjednik Vijeća 
završava sa Aktualnim satom i prelazi na prihvaćanje Dnevnog reda. 
 
     
 
         Prijedlog dnevnog reda dat je u sazivu za sjednicu, te je provedeno glasovanje.  
 
         Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske 
Sesvete za I. polugodište 2013. godine. 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Podravske Sesvete. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području 
Općine Podravske Sesvete. 
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4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu na području Općine Podravske Sesvete. 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Podravske 
Sesvete. 

6. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, i to: 

- Odbor za gospodarski razvitak; 
- Odbor za komunalne djelatnosti; 
- Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb; 
- Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša; 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu; 
- Odbor za šport; 
- Odbor za kulturu; 
- Odbor za prigovore i pritužbe građana. 

7. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu 
stipendija studentima s područja Općine Podravske Sesvete. 

 
 
 

8. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Podravske Sesvete. 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Podravske Sesvete. 

10. Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za veljaču, ožujak, 
travanj i svibanj 2013. godine. 

11. Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2013. godine. 

12. Različito. 
 
         

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

Sesvete za I. polugodište 2013. godine. 
*************************************************************************** 
      Predsjednik Vijeća Branko Rođak je nakon uvodne riječi zamolio općinskog načelnika da 
podnese svoje Izvješće o radu za I. Polugodište 2013. godine. 
 
      Općinski načelnik Ivan Derežić, usmeno je nazočnima podnio Izvješće o radu za I. 
polugodište 2013. godine, ukratko napomenuvši koje su obveze podnošenja izvješća te 
upoznao „novo“ vijeće o svojim izvršnim poslovima koje je obavljao iz samoupravnog 
djelokruga Općine koji su mu povjereni zakonom. Njegovo djelovanje kao općinskog 
načelnika da se  odvijalo kroz samostalni rad i rad kroz Jedinstveni upravni odjel, i to iz 
slijedećih područja: 
- Financija (praćenje realizacije proračuna u zakazanom roku, nadzor nad naplatom prihoda, 
nastojanje plaćanja obveza u ugovorenim rokovima, svakodnevna unutarnja revizija i 
proračunski nadzor). 
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- Urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša (obavljao redovne djelatnosti vezane za osiguranje 
ovog područja, u tijeku je i izdavanje lokacijske dozvole za uređenje dijela Ulice I. 
Mažuranića oko crkve....). 
- Komunalnog gospodarstva (proveden program javnih radova na uređenju javnih površina i 
društvenih objekata Općine, radovi obrezivanja krošnji stabala, radovi na uređenju, čišćenju i 
sanaciji kanala, košnja kanala i dr.). 
Organizirao je i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti kao što je opskrba pitkom vodom, 
odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, stanje javne rasvjete, uređivanje 
groblja i drugo. 
- Prometa (održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza i nogostupa, održavanje sustava  
odvodnje oborinskih voda, praćenje stanja prometa i prometnog sustava, sanacija oštećenja 
lokalnih i regionalnih cesta). 
- Socijalni program (tu su obuhvaćene pomoći obiteljima i pojedincima, pomoći za 
novorođenčad, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, sufinanciranje programskih 
aktivnosti Gradskog crvenog križa Đurđevac i drugo). 
- Sakralni objekti (obnovljena i uređena kapelica crkve „Svih svetih“ kroz donaciju). 
 
    Investicije kanalizacija i vodovodna mreža /priključci/ nastavljeni radovi koji su i sada u 
tijeku.  
 
    Zatim je pročitao kompletnu Evidenciju svih sklopljenih ugovora za prvih 6 /šest/ mjeseci 
ove godine, a to su Ugovori za nabavu robe, radova i usluga (konzultantske usluge sa „Lic 
Savjetovanje“, obavljanje komunalnih poslova na 4. godine sa Obrtom „Škirljak“, 
subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola, osiguranje prijevoza polaznika „Male 
škole“ iz Draganaca, sukcesivna nabava trgovačke robe za 2013.g. od „Les“, „Termodom“, 
„Ibis“, „Dergez“, izrada i montaža krilnih ograda na TRC „Karaula“, Održavanje i interventno 
otklanjanje električnih kvarova na području Općine, izrada betonskih okvira na mjesnom 
groblju,usluge ravnanja i uređenja poljskih puteva, radovi na pristupnom putu do pročistača 
otpadnih voda, demontaža starih i izrada novih vodovodnih priključaka – P. Preradovića…i 
dr.), Ugovori o kupnji zemljišta i nekretnina (otkup zemljišta „Peski“, „Bogčev grob“ i 
„Rusinovec“ – vrijednosti 17.500,00 kuna i građevno zemljište od obitelji Posavec na adresi 
Trg k. Tomislava za 60.000,00 kuna – za potrebe prilaznog puta buduće sportske dvorane, jer 
je u sklopu škole i školskih objekata), te ugovori o djelu za obavljanje raznih potrebnih 
pomoćnih poslova na području Općine Podravske Sesvete. 
 
     Napomenuo je, da su prihodi u ovom polugodištu manji od planiranih (renta za 20% manja 
u zadnja dva mjeseca…., a to je problem svih JLS, ukratko upoznao nazočne sa situacijom 
oko INE d.d.). 
Na slijedećoj sjednici biti će polugodišnji obračun proračuna pa ćemo imati točne financijske 
pokazatelje, a najvjerojatnije ćemo imati i Rebalans proračuna, te ćemo iz tog razloga moći 
više porazgovarati o svakoj stavci Prihoda/Rashoda. 
 
 
       Otvorena rasprava.  
   
       Vijećnica Renata Štefec, pitala je u svezi kupnje zemljišta od obitelji Posavec na lokaciji 
Trg kralja Tomislava…., da li su Proračunom za 2013. godinu bila planirana sredstva za 
navedenu kupnju, i ujedno tražila da li može dobiti Proračun Općine Podravske Sesvete za 
2013. godinu, s obzirom da je ona nova vijećnica te nije upoznata prilikom njegovog 
donošenja. 
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          Općinski načelnik Ivan Derežić, odgovorio je vijećnici da su financijska sredstva za 
navedenu nekretninu planirana u Proračunu za 2013.g.….., i navedeno zemljište nam je 
potrebno za budući prilaz sportskoj dvorani i objektima Osnovne škole. To, zemljište htjeli 
smo kupiti i puno ranije-prijašnjih godina, ali nije došlo do pozitivnih dogovora… 
 
           Pročelnik Josip Tončić, se također nadovezao na diskusiju po pitanju akta „Proračuna“, 
to je javni dokument koji je svakom dostupan i objavljen je u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije“, i na službenim internetskim stranicama Koprivničko-
križevačke županije. 
 
          Vijećnik Vladimir Pintarić, ističe nezadovoljstvo pojedinih mještana u svezi 
„netrasparentne“ potrošnje financijskih sredstava nekih udruga s područja Općine Podravske 
Sesvete, a prvenstveno na jelo/piće. 
Smatra da bi svaka udruga trebala Općini podnositi tromjesečno ili polugodišnje izvješće o 
svom radu, kako bi se na taj način obavljala kontrola financijskog poslovanja. 
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, dao je vrlo konkretan odgovor na iznijetu primjedbu 
vijećnika Pintarića, između ostaloga napomenuvši da neka direktno reče koje su to udruge…?, 
kako bi se mogao dati konkretan odgovor. 
Inače, sredstva su za svaku udrugu planirana u proračunu za narednu godinu, a izvješća o 
svom radu udruge moraju dostaviti/i dostavljaju zajedno sa planovima za iduću 
godinu…Općini već krajem listopada tekuće godine.  
Neke udruge čak imaju i profesionalne knjigovođe koji im vode papire…, predstavnici udruga 
vode brigu oko financiranju, potpisuju račune i dr. (prema tome odgovaraju za društveni rad 
svojih udruga), i mi kao Općina direktno ne ulazimo u njihovo poslovanje. 
Osobno mišljenje, da treba biti veća kontrola…., on kao načelnik izvršava obveze prema 
zakonu i nadzire poslovanje prema mogućnostima iz Proračuna, i sredstva se doznačuju 
temeljem pismenog Zaključka svakoj udruzi… 
 
      Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, kaže da su to samo pretpostavke „koje su 
to – udruge“, treba reći direktno. Ima udruga na području Općine koje ubiru i članarinu od 
svojih članova….. puno bi se o tome moglo pričati, s toga predlaže da se direktno kaže o 
kojima je to udrugama riječ. 
 
      Predsjednik Vijeća Branko Rođak, kaže da je velika razlika od redovne djelatnosti 
udruga……ili kako je već spomenuto netransparentnost trošenja financijskih sredstava. 
Općina ispunjava obveze tekućih donacija prema mogućnostima, i o tome vodi brigu koliko je 
u njenoj nadležnosti, iz toga razloga ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ako ima nekih 
sumnji – neka se direktno reče na koje se udruge misli. 
 
 
       S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon 
glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ usvojeno  
Izvješće o radu općinskog načelnika za I. polugodište 2013. godine.  
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Točka 2. 
Razmatranje i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

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

        Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim zamolio pročelnika 
Josipa Tončić za obrazloženje donošenja navedene Odluke. 
 
        Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne sa donošenjem predložene Odluke koju su 
vijećnici primili u materijalima. 
Općina Podravske Sesvete je 2000. godine, bila je donijela Odluku o nerazvrstanim cestama, 
ali u međuvremenu izmijenio se Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o cestama, s 
toga se predlaže donošenje ove Odluke koja je izrađena na osnovi navedenih zakona. Kao što 
je i vidljivo iz Prijedloga navedene Odluke, naveden je način održavanja, rekonstrukcija i 
izgradnja nerazvrstanih cesta  na području Općine, zatim korištenje i zaštita nerazvrstanih 
cesta te nadzor i kaznene odredbe. 
Nakon stupanja na snagu ove Odluka moći ćemo između ostaloga prići  i zaštiti nerazvrstanih 
cesta te osiguranju sigurnog i nesmetanog prometa na području nerazvrstanih cesta Općine 
Podravske Sesvete. 
 
       Općinski načelnik Ivan Derežić, također se nadovezao pri objašnjenju donošenja 
navedene Odluke, a posebno na članak 21. gdje je točno navedeno što je sve zabranjeno raditi 
na nerazvrstanim cestama, a u slučaju bilo kakvog oštećenja u člankom 22. i 23., navedeno je 
kako oštećenja moraju ukloniti, i tko će snositi nastale troškove. 
Stupanjem na snagu ove Odluke moći ćemo prići takvim rješenjima u slučaju nastanka bilo 
kakvog ne pridržavanja koja proizlaze iz predložene Odluke. 
 

           Otvorena rasprava. 
 
      S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“, donesena ODLUKA 
o nerazvrstanim cestama na području Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na 
području Općine Podravske Sesvete 

*************************************************************** 
        Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim dao riječ pročelniku 
Josipu Tončić, radi obrazloženje donošenja navedene Odluke. 
        Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne, da je na snazi novi Zakon o zaštiti od 
požara, i tijekom mjeseca ožujka o.g. Inspektorat unutarnjih poslova PU Koprivničko-
križevačke, Služba zajedničkih i upravnih poslova iz Koprivnice, dostavila nam je obavijest o 
regulativi  koja se odnosi na rad dimnjačarske službe i nužnost donošenja predmetne Odluke. 
U Prijedlogu navedene Odluke navedene su sve zakonske odredbe, organizacija i način 
obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, te nadzor i 
kaznene odredbe, a prilagođeno načinu i uvjetima za područje Općine Podravske Sesvete. 
Krajem prošle 2012. godine, proveden je natječaj za koncesionara – dimnjačara, i koncesionar 
je „stari-novi“ dimnjačar Zlatko Lovreković iz Pitomače. 
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On, kao koncesionar dužan je redovito podnositi Komunalnom redaru Općine Podravske 
Sesvete godišnje izvješće o radu dimnjačarske službe, a svoje poslove mora obavljati na 
temelju godišnjeg plana obvezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata. 
Ogrjevnom sezonom smatra se razdoblje od 01. listopada tekuće godine do 30. travnja 
sljedeće godine, a godišnji plan dužan je sačiniti najkasnije do 31. kolovoza te isti dostaviti 
Komunalnom redaru Općine i Vatrogasnoj zajednici Općine Podravske Sesvete. 
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Odluka će se dostaviti i koncesionaru, i Inspektoratu 
unutarnjih poslova PU Koprivničko-križevačke. 
 
      Otvorena rasprava. 
 
      Općinski načelnik Ivan Derežić, istaknuo je – da bi se o dimnjačarskoj službi moglo puno 
razgovarati, jer je to u praksi sasvim drukčije nego kako piše u Odluci i naravno Zakonu o 
zaštiti od požara. No, sukladno tome u članku 29. i 30. ove predložene Odluke lijepo piše 
kako se vrši nadzor nad provedbom Odluke i nad pružanjem dimnjačarskih usluga. 
 
      U kraćoj diskusiji iz praktičnog djela dimnjačarskih usluga sudjelovali su većinom svi 
vijećnici napomenuvši ponašanje i rad dimnjačara na području Općine Podravske Sesvete, a 
također i ponašanje pojedinih mještana prema dimnjačarskoj usluzi. 
 
Kad Odluka stupi na snagu naravno da će se moći primijeniti kaznene odredbe i od strane 
dimnjačarskih usluga, ali i od strane domaćinstava koja ne dozvoljavaju čišćenje dimnjaka…. 
 
 
      Nakon završetka ovih kratkih diskusija provedeno je glasovanja, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine 
Podravske Sesvete jednoglasno donesena, i  ujedno je  sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.  
 
 

Točka 4. 
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

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

        Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim zamolio pročelnika 
Josipa Tončić, radi obrazloženja potrebe donošenja navedene Odluke, a o čemu smo 
razgovarali još i prije lokalnih izbora – odnosno na samom početku „legalizacije nezakonito 
izgrađenih objekata“. 
 
        Pročelnik Josip Tončić, nazočne je vrlo detaljno upoznao sa donošenjem predložene 
Odluke koja se prvenstveno odnosi na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa osoba 
koje su podnijele zahtjev do 21.06.2013.g. za legalizaciju svih objekata za koje je doneseno 
rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama, te za buduće osobe koje će nakon stupanja na snagu ove Odluke graditi i ozakoniti 
nezakonito izgrađene objekte namijenjene obavljanju poljoprivredne djelatnosti. 
 
      Općinski načelnik Ivan Derežić, postavio je pitanje pročelniku JUO radi objašnjenja 
točnih primjera s kojima smo se susretali za vrijeme početka legalizacije po tzv „novom i 
starom“ Zakonu, te da nam točno objasni koji su to objekti, i do kojeg datuma se to odnosi…? 
 
      Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, također je postavio pitanje, da li se to 
odnosi na oslobođenje svih objekata….. 
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         Pročelnik Josip Tončić, dao je odgovor:  u članku 6. Predložene Odluke točno piše u 1. 
stavku /legaliziranje prije 21. lipnja 2013.g./, a u stavku 2. /buduća izgradnja nakon stupanja 
na snagu ove Odluke/ - to su zgrade namijenjene za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, što 
podrazumijeva sve proizvodne građevine za gospodarstvo koje služe odvijanju tehnološkog 
procesa na poljoprivrednom gospodarstvu. 
Prema starom Zakonu….., imamo jedan zahtjev od mještanina Đure Zrinski iz Podravskih 
Sesveta, P. Preradovića 96 (koji je platio sve obveze legalizacije-svih stambenih i 
poljoprivrednih objekata), njega ćemo nakon ove Odluke moći osloboditi Odlukom Vijeća, a 
naravno nadalje će se rješavati i ostali pismeni zahtjevi ako će nam biti upućeni. 
Ured za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Đurđevac – redovito nam 
dostavlja Glavne projekte radi obračuna i naplate komunalnog doprinosa, koji se naravno 
pojedinačno rješavaju prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i prema našoj Odluci o 
komunalnom gospodarstvu. 
 
         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon 
glasovanja predsjednik konstatira da je ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu na području Općine Podravske Sesvete jednoglasno donesena, i da  je 
ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika 
 

 
Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području  

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

        Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim zamolio pročelnika 
Josipa Tončić, za dodatno obrazloženje donošenja navedene Odluke. 
 
        Prijedlog i ove Odluke pročelnik Josip Tončić, je vrlo detaljno nazočnima obrazložio, da 
se donosi na temelju novog Zakona o vodama - gdje JLS više ne mogu vršiti naplatu 
priključenja vlasnika nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu. 
U članku 5. spomenute Odluke također je navedeno, da u slučaju kada gradnja građevine za 
javnu vodoopskrbu nije predviđena godišnjim planom  gradnje –  navedeno je na koji će se 
način regulirati uvjeti priključka i drugo. 
 
        Otvorena rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesena 
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 
vodoopskrbu na području Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika.  
 

Točka 6. 
Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća 

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

ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVITAK: 
 
          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, podnio je uvodnu riječ i predložio da se izabere 
Odbor za gospodarski razvitak. 
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         Općinski načelnik Ivan Derežić, u navedeni Odbor predlaže slijedeće;  za predsjednika: 
Stjepana Vlašića, a za članove: Ivana Mikša, Đuru Kirin, Stjepana Dergez, Pavla Tudić, Ivana 
Nađ i Vladu Škriljak. 
  
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
         Drugog prijedloga za izbor Odbora za gospodarski razvitak nije bilo. 
        
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 6 
glasova «ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za gospodarski razvitak izabran u 
predloženom sastavu, a Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI: 
 
          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predložio je da se izabere Odbor za komunalne 
djelatnosti. 
 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, u  navedeni Odbor predlaže slijedeće; za predsjednika: 
Mladena Tudić, a za članove: Mladena Horvat, Ivana Nađ, Dražena Jagić i Marijana Miloš. 
 
          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
         Drugog prijedloga za izbor Odbora za komunalne djelatnosti nije bilo. 
        
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 6 
glasova «ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za komunalne djelatnosti izabran u 
predloženom sastavu, a Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB: 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predložio je da se izabere Odbor za društvene 
djelatnosti i socijalnu skrb. 
 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, u  navedeni Odbor predlaže slijedeće; za predsjednicu: 
Ankicu Plečić, a za članove: Radmilu Švarba, Stjepana Jagić, Martinu Kožarić i Krunoslava 
Posavec. 
 
          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
          Drugog prijedloga za izbor Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb nije bilo. 
        
          Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 6 
glasova «ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 
izabran u predloženom sastavu, a Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
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ODBOR ZA  PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predložio je da se izabere Odbor za prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša. 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, u  navedeni Odbor predlaže slijedeće; za predsjednika: 
Marka Derežić, a za članove: Petra Derežić, Ivana Dergez, Mladena Tudić, Stjepana Vlašić, 
Đuru Kirin i Ankicu Plečić. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
         Drugog prijedloga za izbor Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša nije bilo. 
    
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izabran u 
predloženom sastavu, a Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
                                                                
                                                                            
ODBOR ZA POLJODJELSTVO, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU: 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predložio je da se izabere Odbor za poljodjelstvo, 
šumarstvo i vodoprivredu. 
 
 
            Općinski načelnik Ivan Derežić, u  navedeni Odbor predlaže slijedeće; za predsjednika: 
Ivana Mikša, a za članove: Branka Rođak, Stjepana Vlašić, Josipa Plečić, Kristijana Šegrt, 
Đuru Kirin i Danijela Drvenkar. 
 
          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
          Drugog prijedloga za izbor Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu nije bilo. 
       
          Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu izabran u 
predloženom sastavu, a Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
ODBOR ZA ŠPORT 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predložio je da se izabere Odbor za šport. 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, u  navedeni Odbor predlaže slijedeće; za predsjednika 
Branka Rođak, a za članove: Marijana Miloš, Martinu Kožarić, Željka Bratanović, Andrea 
Dergez, Miroslava Dolček i Stjepana Karšić. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
         Drugog prijedloga za izbor Odbora za šport nije bilo. 
   
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za šport izabran u predloženom sastavu, a Rješenje o 
izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
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ODBOR ZA KULTURU: 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predložio je da se izabere Odbor za kulturu. 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, u  navedeni Odbor predlaže slijedeće; za predsjednika: 
Marka Derežić, a za članove: Josipa Cugovčan, Kristijana Cugovčan, Stjepana Jagić, Martinu 
Kožarić, Matiju Šerbeđija i Ankicu Plečić. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
         Drugog prijedloga za izbor Odbora za kulturu nije bilo. 
 
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za kulturu izabran u predloženom sastavu, a 
Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
ODBOR ZA PRIGOVORE I PRITUŽBE GRAĐANA: 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predložio je da se izabere Odbor za prigovore i 
pritužbe građana. 
 
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, u  navedeni Odbor predlaže slijedeće; za predsjednicu: 
Radmilu Švarba, a za članove: Ankicu Plečić, Božidara Šerbeđija, Stjepana Vlašić, Maria 
Rasinec, Branku Milinović i Jasminku Miloš. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
         Drugog prijedloga za izbor Odbora za prigovore i pritužbe građana nije bilo. 
 
        
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Odbor za prigovore i pritužbe građana izabran u 
predloženom sastavu, a Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 7. 
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva 
za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Podravske Sesvete 
************************************************************* 

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak podnio je uvodnu riječ i predložio da se izabere 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Podravske Sesvete. 
 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, u navedeno Povjerenstvo predlaže slijedeće; za 
predsjednika: Branka Rođak, a za članove: Branku Milinović, Mladena Tudić, Jasminku 
Miloš i Ankicu Plečić. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
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         Drugog prijedloga za izbor Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima s područja 
Općine Podravske Sesvete nije bilo. 
  
 
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja 
Općine Podravske Sesvete imenovano u predloženom sastavu, a Rješenje o imenovanju 
sastavni je dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 8. 

Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području 

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

                    
         Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim dao riječ Ivanu 
Mikša, kao predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje. 
 
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, u navedeno Povjerenstvo predlaže slijedeće; za 
predsjednika: Stjepana Vlašić, a za članove: Đuru Kirin, Ivana Mikša, Josipa Plečić i Branka 
Rođak. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, pita - da li netko ima još koji prijedlog? 
 
         Drugog prijedloga za izbor Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
nije bilo. 
 
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
na području Općine Podravske Sesvete izabrano, a Rješenje o imenovanju sastavni je dio 
izvornika ovog Zapisnika.                                                  

 
Točka 9. 

Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Podravske Sesvete 

************************************************************************* 
 
        Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je riječ dao pročelniku 
JUO Josipu Tončić. 
 
        Pročelnik JUO Josip Tončić, obrazložio je nazočnima da se prema Zakonu o zaštiti i 
spašavanju, i po Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, 
nakon isteka mandata Općinskog vijeća i dužnosnika, te nakon ponovnih izbora po službenoj 
dužnosti mora imenovati „novi“ Stožer zaštite i spašavanja Općine Podravske Sesvete,  te je 
isti predložen u slijedećem sastavu; za načelnika Stjepan Vlašić, za zamjenika načelnika 
Branko Rođak, a za članove: Ivan Kramarić, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Koprivnica, Krunoslav Karas, načelnik Policijske postaje Đurđevac, Krunoslav 
Vlašić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Podravske Sesvete, Mirko Zdeličan, 
liječnik opće prakse Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac i 
Mladen Tudić, dopredsjednik Gradskog odbora Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac. 
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          Predloženi kandidati su imenovani u Stožer radi funkcija koje obavljaju u službama….., 
a zadaća Stožera utvrđena je Pravilnikom o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja. 
 
         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova 
«ZA» i 3 glasa „SUZDRŽANA“, Stožer zaštite i spašavanja Općine Podravske Sesvete 
izabran je u predloženom sastavu, a Rješenje o izboru sastavni je dio izvornika ovog 
Zapisnika. 
 

Točka 10. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 
za veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2013. godine 

**************************************************************      
        Navedeno izvješće je bilo dostavljeno  nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 
 
        Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 
 
 

 
Točka 11. 

Razmatranje i usvajanje  Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za ožujak, travanj,  svibanj i lipanj 2013. godine 

*******************************************************************      
        Navedeno izvješće je bilo dostavljeno  nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 
 
        Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 
 
 

Točka 12. 
R a z l i č i t o 

************** 
       Vijećnik Vladimir Pintarić: pita: da li se planira kupnja školskih knjiga za djecu 
polaznike  osnovne škole? 
 
        Općinski načelnik Ivan Derežić: odgovor: u razgovoru sa predstavnicima škole doznali 
smo da slijedeće godine iz tiska ide izdavanje novih  knjiga koje će vrijediti opet slijedeće 4 
/četiri/ godine, pa iz tog razloga nema svrhe sada kupovati knjige…o njima ćemo raspravljati, 
i naravno planirati sredstva u Proračunu za 2014. godinu. 
 
      Vijećnica Renata Štefec, kaže da je od predstavnika područne osnovne škole dobila 
informaciju da su nedavno u Općinu dostavili neki dopis…ŠTO JE S TIM? 
 
      Općinski načelnik Ivan Derežić, dao je odgovor: 03. srpnja 2013.g. od voditeljice 
Područne škole Podravske Sesvete, primili smo Izvješće o završenoj školskoj godini 
2012/2013., te popis potreba učenika i učitelja navedene škole. 
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U tom dopisu  navedene su potrebe koje bi iznosile ukupne vrijednosti cca 20. miliona kuna. 
Cijeni se briga predstavnika škole, ali to je ne moguće realizirati samo od naše strane. 
Samostalnost škole – ne ovisi samo o nama….., do sada smo puno uložili u školu (od 
adaptacije stolarije, izgradnje centralnog grijanja, opremanja zbornice, informatičke učionice, 
kuhinje....itd). Imamo u planu i dogradnju škole, odreći se društvenog doma u njihovu 
korist…. kupili i večeras spomenuto zemljište za prilaz školskim objektima i izgradnji 
sportske dvorane…i puno još toga, ali moramo zajedničkim snagama. 
Nagrađujemo uspješne učenike i njihove mentore, financiramo školski list, ranije smo plaćali 
i prehranu za sve učenike – ali na prijedlog nastavnika odustalo se od plaćanja prehrane…., i 
još dosta toga, ali u okvirima financijske mogućnosti pomagati će se i dalje. 
 
 
        S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije predsjednik se zahvaljuje nazočnima na 
odazivu i završava sjednicu u 21,25 sati. 
 
 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 
 
         Branka Milinović                                                                           Branko Rođak 
 
 


