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Z A P I S N I K  

sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 23. siječnja 2014.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/14-01/01, Urbroj: 2137/24-14-1, od 17. 
siječnja 2014. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18.10 sati, pozdravio 
nazočne i predložio prozivku nazočnih. 
        
 
          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     
a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                     1. Miroslav Tudić 
2. Gabrijela Gašparov Vedriš                                    
3. Mladen Horvat 
4. Đuro Kirin 
5. Ivan Mikša 
6. Vladimir Pintarić 
7. Ankica Plečić 
8. Branko Rođak 
9. Renata Štefec 
10. 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 prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 10 /deset/ članova od 
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.  
 
 
         Prihvaćanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 
        
Branko Rođak daje primjedbu da u Zapisniku ne piše da je sjednici bio nazočan i zamjenik 
općinskog načelnika, Stjepan Vlašić, te traži ispravak. 
 
         S obzirom da više nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je 
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova 
„ZA“ Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 
 

    
         Renata Štefec: Izražava mišljenje da se za vrijeme trajanja sjednice ne bi trebao 
konzumirati alkohol. 
         Branko Rođak: Odgovara da na sjednici nema opijanja niti je bilo neugodnih situacija, 
što članovi vijeća koji su bili prisutni prijašnjih godina to mogu i potvrditi, a i da je to jedna 
tradicija da se poslije sjednice članovi vijeća počaste. 
          Renata Štefec: Postavlja pitanje što je s vodovodom kod „farofa“ . Stalno se kvari i tko 
je odgovoran? Skoro svaki vikend nema vode i mora se zvati majstor. 
          Josip Tončić: Općina za sada održava lokalne vodovode, a vodovodna društva moraju 
voditi brigu i obavještavati o kvaru, a kad se kvar otkloni predsjednik društva mora potpisati 
majstoru radni nalog.  
          Stjepan Vlašić: Odgovara da nije dužnost općine i općinskog načelnika voditi brigu o 
kvaru, dosta je da je općina preuzela obavezu plaćanja održavanja, a ne kako je bilo ranijih 
godina da su vodovodna društva po ulicama sama skupljala novce za popravke i da li bi onda 
bilo bolje da se vratimo ponovno na to. 
 
          S obzirom da više nije bilo nikakvih diskusija predsjednik je završio sa Aktualnim satom u 
18.20 sati. 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak predlaže nadopunu dnevnog reda, i to: 
Točka 2.  Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u 
Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske 
Sesvete izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. 
godinu, Točka 3. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog 
vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu, Točka 4. 
Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne 
usluge d.o.o. Đurđevac, u točki 6. dopuna s Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete i 
obrtom „TERMODOM“ Pitomača, Točka 9. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 
za prosinac 2013. godine, 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 jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 
 

DNEVNI RED: 
 

 1. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja 
Općine Podravske Sesvete za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine, 
 2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u 
Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske 
Sesvete izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. 
godinu, 
 3. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu, 
 4. Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu 
Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac, 
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  5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti za potrebe 
Općine Podravske Sesvete, 
 6. Donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi robe, usluga i radova s 
dobavljačima: 
 - Obrtom Elektrotehnika „Crlenjak“, Pitomača, 
 - Društvom „Les“ d.o.o. Pitomača, 
 - Obrtom „Stolarija MS“, Đurđevac, 
 - Obrtom „Nađ plin-voda“, Podravske Sesvete, 
 - Obrtom Restoran „Royal“, Kloštar Podravski, 
 - Obrtom „Šipek“, Kloštar Podravski, 
 - Obrtom Autoprijevoz „Škriljak“, Podravske Sesvete, 
 - Zajedničkim trgovačko-uslužnim obrtom „Zvončica“, Pitomača, 
 - Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete, 
 - Obrtom „TERMODOM“ Pitomača. 
  7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. 
godine, 
           8. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Postaje 
granične policije Koprivnica za mjesec prosinac 2013. godine. 
 9. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za prosinac 2013. godine, 
          10. R a z l i č i t o. 
 

 
 

Točka 1. 
Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine 

Podravske Sesvete za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine 
******************************************************************* 

         Nakon uvodne riječi predsjednik Branko Rođak daje riječ pročelniku JUO da obrazloži 
ovu odluku. 
         Pročelnik Josip Tončić obrazlaže da je Koprivničko-križevačka županija preuzela dio 
sufinanciranja,  pa tako za učenike koji pohađaju srednju školu u Đurđevcu ostaje obaveza 
50,00 kuna po učeniku, a Virovitičko-podravska županija ništa ne sufinancira pa je obaveza 
puno veća jer i linija za Pitomaču ide kroz Kloštar Podravski. Predlaže se da općina u oba 
slučaja sufinancira prijevoz do punog iznosa mjesečne karte. Predložena  se odluka donosi za 
ovu školsku godinu, a najesen ćemo vidjeti kakva će biti situacija. 
 
         Otvorena je rasprava. 
 
        U kraćoj raspravi izražava se nezadovoljstvo što dvije županije različito sufinanciraju 
prijevoz, ali nažalost općina nema utjecaja na te županijske odluke. 
 

           S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“, donesena Odluka o sufinanciranju 
prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje 
siječanj – lipanj 2014. godine, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 2. 
Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom 
vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete 
izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu 

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

                Nakon uvodne riječi predsjednika Branka Rođak, pročelnik JUO Josip Tončić 
obrazlaže da je prijedlog ove odluke u skladu sa zakonskim odredbama te da je on dostavljen 
vijećnicima u sazivu. Isplata sredstava je tromjesečna ali predlaže da se isplati jednokratno. 
Za redovito financiranje potreban je poseban račun pa upozorava da se na vrijeme dostave 
računi stranaka i računi članova s liste grupe birača na koje će se sredstva uplatiti. 

 
                   Otvorena je rasprava. 
 

                S obzirom da nije bilo nikakve rasprave provedeno je glasovanje, a nakon 
glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesena  Odluka o 
financiranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine 
Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s 
liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu koja je ujedno 
i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 3. 

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu 
************************************************************ 

                  Pročelnik JUO Josip Tončić obrazlaže da je ova Odluka vezana uz Odluku iz 
prethodne točke i u kojoj je utvrđeno kojoj političkoj stranci ili članu vijeća izabranog s liste 
grupe birača pripada godišnjih sredstava za rad. 
   
         Otvorena je rasprava. 
 
        Kako nije bilo rasprave predsjednik Vijeća Branko Rođak  proveo je glasovanje, a nakon 
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine 
Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu, koja je ujedno i sastavni 
dio izvornika  ovog Zapisnika. 
 

 
                                                   Točka 4. 

Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom 
društvu Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac 

************************************************************************* 
         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, općinski načelnik Ivan Derežić pojašnjava da 
bi od ukupno 2% udjela u društvu KOMUNALNE USLUGE d.o.o. Đurđevac bilo prodano  
1% udjela gradu Đurđevcu. Imamo mogućnost da KOMUNALNE USLUGE d.o.o. Đurđevac 
preuzmu odvoz smeća o čemu će odlučivati Općinsko vijeće. 
 
             Otvorena je rasprava. 
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             Nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave. 
 

                           S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge d.o.o. 
Đurđevac, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 5. 

Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti za potrebe 
Općine Podravske Sesvete 

******************************************************************** 
          Pročelnik JUO Josip Tončić obrazlaže da se ovaj Pravilnik donosi u skladu s izmjenama 
Zakona o javnoj nabavi i u kojem se točno popisuje postupak nabave bagatelne vrijednosti. 
 

              Otvorena rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen  Pravilnik o provedbi 
postupaka nabave bagatelne vrijednosti za potrebe Općine Podravske Sesvete, koji je 
ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 6. 

 Donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi robe, usluga i radova s 
dobavljačima 

******************************************************* 
           -Obrtom Elektrotehnika „Crlenjak“, Pitomača, Društvom „Les“ d.o.o. Pitomača, 
Obrtom „Stolarija MS“, Đurđevac, Obrtom „Nađ plin-voda“, Podravske Sesvete,  Obrtom 
Restoran „Royal“,  Kloštar Podravski, Obrtom „Šipek“, Kloštar Podravski, Obrtom 
Autoprijevoz „Škriljak“, Podravske Sesvete, Zajedničkim trgovačko-uslužnim obrtom 
„Zvončica“, Pitomača, Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete i  Obrtom 
„TERMODOM“ Pitomača. 
 
         Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Tončić daje obrazloženje da su ovo 
dobavljači s kojim bi se sklopili godišnji ugovori o nabavi. Općinsko vijeće time daje ovlast 
općinskom načelniku da po tim godišnjim ugovorima nabavlja njihovu robu, radove i usluge u 
skladu sa zakonom o javnoj nabavi. 
 
         Otvorena je rasprava. 
           
          Gabrijela Gašparov Vedriš postavlja pitanje da li „ELEKTROŠOK“ iz Podravskih 
Sesveta nema ugovor jer bi trebalo dati prednost domaćim firmama, na što pročelnik Josip 
Tončić odgovara da „ELEKTROŠOK“  ima višegodišnji ugovor po drugoj osnovi, a vezano 
uz održavanje javne rasvjete. 
         S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena 
Odluka o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi robe, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti s dobavljačima za potrebe Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, koja je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 7. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava  
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine 
 

************************************************************ 
 
        Nakon uvodne riječi predsjednika, Izvješće podnosi općinski načelnik i navodi da u 
2013. godini nisu korištena sredstva proračunske zalihe. 
 
        Otvorena rasprava. 
      
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik je proveo glasovanje i utvrdio da je 
jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju 
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, koji je ujedno i  sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 8. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 
za prosinac 2013. godine 

**********************************************************************      
        Navedeno izvješće bilo je 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 9. 
Razmatranje i usvajanje  Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za prosinac 2013. godine 
*******************************************************************      

        Navedeno izvješće bilo je 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 10. 
R a z l i č i t o 

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

                Općinski načelnik Ivan Derežić obavještava nazočne da ima upita za otkup 
zemljišta u „Preku“, te pita za mišljenje članove vijeća o tome da li da se ide u otkup ili ne i 
po kojoj cijeni. U kraćoj raspravi predlagala se cijena od 0,50 kuna do 1,00 kune po kvadratu 
ali s obzirom da općina nema za sada potrebu za otkup zaključuje se da se ipak ovo zemljište 
do daljnjega ne otkupljuje. 
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        S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave predsjednik se zahvaljuje nazočnima na 
odazivu i završava sjednicu u 19.05 sati. 
 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 
 
         Jasminka Miloš                                                                                    Branko Rođak 
 
 


