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Z A P I S N I K  

sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 25. ožujka 2014.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/14-01/02, Urbroj: 2137/24-14-1, od 17. 
ožujka 2014. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18.05 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 od 18.15 sati 
 

 
b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 
2. Josip Tončić, pročelnik JUO 
3. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika od 19.00 sati 
4. Jasminka Miloš, računovodstveni 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 6. 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 
 

    
          Na Aktualnom satu nije bilo pitanja. 
 
 
         Prijedlog dnevnog reda dat je u sazivu za sjednicu, te je provedeno glasovanje.  
 
         Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je Dnevni red jednoglasno sa 9 glasova 
„ZA“ prihvaćen, i glasi: 
       

DNEVNI RED: 
 

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

2. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Podravske Sesvete za 2013. godinu. 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. 
siječnja 2014.g. do 28. veljače 2014. godine. 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013. 
godini. 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih 
vodnih građevina na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini. 

13. Razmatranje i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 
području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini. 

14. Donošenje Odluke o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi Svih svetih Podravske 
Sesvete za 2014. godinu. 

15. Donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na 
području Općine Podravske Sesvete tijekom 2014.g. sa HEP-OPSKRBA d.o.o. iz 
Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37. 

16. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 
području Općine Podravske Sesvete tijekom 2013. godine. 

17. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća i Izvješća o radu HCK-a GDCK-a 
Đurđevac za 2013. godinu. 
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18. Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za prosinac 2013.g., te za siječanj i veljaču 2014. godine. 

19. R a z l i č i t o. 
 
 

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

******************************************************* 
 
                  Općinski načelnik Ivan Derežić podnosi usmeno izvješće o svojem radu u drugom 
polugodištu 2013. godine, te ističe da su kao i svake godine u mjesecu rujnu održani Dani 
općine. Od najvažnijih ostvarenih investicija svakako je završetak izgradnje kućnih 
priključaka na kanalizaciju, te je završena izgradnja vodoopskrbne mreže. Pročistač je još 
uvijek u izgradnji i došlo je do zastoja jer Hrvatske vode nemaju sredstava za sufinanciranje. 
Ostalo je još radova za otprilike milijun kuna, a što se tiče Općine mi smo svoje obveze 
podmirili. Županija je također sa 5% sufinancirala izgradnju pročistača i vodoopskrbne mreže. 
Hrvatske vode ponovno izrađuju neke strategije da bi jedan pročistač bio za više općina ali 
naš je predviđen samo za našu općinu. 
 
Radmila Švarba dolazi u 18.15 sati. 
 
                   Općinski načelnik nadalje navodi  sklopljene  ugovore sa vrijednostima i to sa: 
„PLANMEDIA“ Koprivnica (Podravski list), za nabavu betonskih stupova za ograđivanje 
smetlišta Bukove grede (STUNJEK Ludbreg), kao i pletene žice (ZVONČICA Pitomača),  
BISTRA Đurđevac je strojno kosila bankine, a SEGRAD je izgradio slivnike u ulici 
M.P.Miškine. Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima je i nadalje 600,00 kuna po 
djetetu. Poslove tiska obavio je obrt „GEORG“, a povodom dana općine koristili smo usluge 
ozvučenja i rasvjete (PYER Podravske Sesvete ) i ugostiteljske usluge („ROYAL“ Kloštar 
Podravski). CESTE Bjelovar izvršile su radove u ulici J.J.Štrosmajera. Sađenje javora na 
Karauli povjereno je „VRTNOM OBLIKOVANJU“ Zagreb, izrada Labirinta u parku 
V.Nazora „LABIRINTU“ Zagreb. Na skladišni kontejner postavljen je limeni krov (Limar 
Lovrak Đurđevac). Potpisan je ugovor o donaciji RKT Župi Podravske Sesvete u svoti 
100.000,00 kuna. Izrađena je Revizija procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja (NW-
WIND Varaždin). I u 2013. godini djeca su dobila poklon pakete za Sv.Nikolu (DERGEZ 
Podravske Sesvete).   Ostale nabave odnose se na redovite mjesečne troškove općine kao i na 
redovito tekuće i investicijsko održavanje. 
 
Otvorena je rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave niti pitanja, predsjednik Vijeća proveo je 
glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ 
usvojeno  Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske sesvete za drugo 
polugodište 2013. godine, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 2. 
Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  

Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu 
             ************************************************************* 
 
        Nakon uvodne riječi predsjednika,  općinski načelnik ističe da je na izvršenje proračuna 
utjecalo i smanjenje rente. Ovih dana održavaju se i sastanci načelnika oko obračuna i isplate 
rente jer se ona kontinuirano općinama smanjuje, a dio koji pripada županiji i državi se 
povećava, a i nemamo nikakav uvid u obračun. 
        Računovodstveni referent Jasminka Miloš daje pojašnjenje obračuna proračuna za 2013. 
godinu te ističe da je vijeće u studenom 2013. godine donijelo rebalans proračuna tako da 
nema velikih odstupanja ostvarenja od planiranog.  

 
          Otvorena je rasprava. 

 
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave niti pitanja, predsjednik Vijeća proveo je 
glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ 
donesen  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2013. 
godinu, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
 

Točka 3. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

 Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete  
za razdoblje od 01. siječnja 2014.g. do 28. veljače 2014. godine 

       ******************************************************************** 
 
         Općinski načelnik podnosi izvješće u kojem navodi da u siječnju i veljači 2014. godine 
nije bilo korištenja Proračunske zalihe. 
        Računovodstveni referent Jasminka Miloš navodi da se još mora provjeriti u kojim 
periodima se izvješće podnosi i kada ga vijeće mora usvojiti. 
 
Otvorena je rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen 
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 
Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja 2014.g. do 28. veljače 2014. 
godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

 
                                                   Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
        Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području  
                        Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 

                          ********************************************************* 
         
        Nakon uvodne riječi predsjednika vijeća, općinski načelnik ističe da je u ovom izvješću 
kao i u ostalima koja slijede prikazan plan i ostvarenje u 2013. godini prema Programima 
javnih potreba, a ostvarenje je vidljivo i u Godišnjem obračunu Proračuna. 
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         Otvorena je rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 
području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 
 

Točka 5. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 
************************************************************************ 

 
           Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 
 
                   S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, 
a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 
području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 
 

 
Točka 6. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  
u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 

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

           Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 
 
                   S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, 
a nakon glasovanja konstatira da je 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“  donesen 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 
 
 

 
Točka 7. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
 u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 

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

           Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 
 
                   S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, 
a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 
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Točka 8. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

 u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 
**********************************************************************      

 
           Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 
     
           Nakon kraće rasprave u kojoj je naglašeno je da ŠRK Kečiga nije koristila sredstva, 
predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova 
„ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2013. 
godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 9. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

 komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 
***********************************************************************      

         
           Nakon uvodne riječi predsjednika,  pročelnik JUO Josip Tončić ističe da su se postigle 
uštede kod održavanja zapošljavanjem preko javnih radova. Ako se osiguraju sredstva i ove 
godine trebali bi zaposliti oko desetak ljudi, a u programu Zavoda za zapošljavanje  to su 
osobe do 29. godina. 
 
            Otvorena je rasprava. 
 
            S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 
ovog Zapisnika. 
 

Točka 10. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata  

i uređaja komunalne infrastrukture na području 
 Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 

*************************************************************************** 
           Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 
     
                   S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, 
a nakon glasovanja konstatira da je 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“  donesen 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 11. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih 
vodnih građevina na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 

********************************************************************* 
           Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 
     
            S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 

 
Točka 12. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  
šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini 

*********************************************************************** 
           Nakon uvodne riječi računovodstveni referent Jasminka Miloš navodi da je ostvaren 
šumski doprinos u svoti 41.537,20 kuna i da Hrvatske šume uplaćuju doprinos tromjesečno i 
za to nam dostavljaju obračun. 
 
           Predsjednik otvara raspravu. 
 

            S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  doneseno Izvješće o 
izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 
Podravske Sesvete u 2013. godini, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 13. 
Razmatranje i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

 na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini 
***************************************************************** 

 
           Nakon uvodne riječi  predsjednik otvara raspravu. 
 
            S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen  Program 
utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2014. 
godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika 

 
 

Točka 14. 
Donošenje Odluke o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi  

Svih svetih Podravske Sesvete za 2014. godinu 
*********************************************************** 

           Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 
 
                   S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, 
a nakon glasovanja konstatira da je 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“  donesena  
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Odluka o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi Svih svetih Podravske Sesvete za 2014. 
godinu, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 15. 
Donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi električne energije  

na području Općine Podravske Sesvete tijekom 2014.g.  
sa HEP-OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37 

******************************************************************* 
 
         Nakon uvodne riječi predsjednika, pročelnik JUO Josip Tončić ističe da smo sklopili 
godišnje ugovore s dobavljačima, ali da je i od „HEP-OPSKRBE“ Zagreb zatražena ponuda, 
te da će se i s njima sklopiti godišnji ugovor. 
 
         Otvorena je rasprava. 
          
            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 
sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na području Općine 
Podravske Sesvete tijekom 2014.g. sa HEP-OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada 
Vukovara 37, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika 
 

 
Točka 16. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  
na području Općine Podravske Sesvete tijekom 2013. godine 

*************************************************************** 
 
             Nakon uvodne riječi, općinski načelnik navodi da smo mi jedina općina koja nema 
organiziran odvoz smeća. U tijeku je nabava kanti kojima će se zadužiti domaćinstva, a sa 
Komunalijama-usluge Đurđevac možemo sklopiti direktan ugovor za odvoz smeća. Mještani 
će plaćati sakupljanje i odvoz, a općina plaća odlaganje smeća  po toni. Morat će se sanirati 
postojeće smetlište, a Fond za zaštitu okoliša sanaciju financira samo 40%. 
 
              Otvorena je rasprava. 
          
            S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvojeno Izvješće o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Podravske Sesvete tijekom 
2013. godine, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
 

Točka 17. 
Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća i Izvješća o radu HCK-a 

 GDCK-a Đurđevac za 2013. godinu 
************************************************************** 

          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. 
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        Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ prihvaćeno. 
 

 
Točka 18. 

Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za prosinac 2013.g., te za siječanj i veljaču 2014. 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 10 glasova „ZA“ prihvaćena. 
 

 
 

Točka 19. 
R a z l i č i t o 

**************** 
 
        Općinski načelnik upoznaje članove vijeća s propisima koje će morati provoditi udruge, 
a koji se odnose na podnošenje izvještaja o utrošenim sredstvima iz donacija. Udruge će 
morati voditi poslovne knjige i računovodstvo, a i to će moći raditi samo osoba koja za to ima 
dozvolu. Vjerojatno će se neke udruge i ugasiti jer neće moći to pratiti. 
        Vezano uz groblje, općinski načelnik ukazuje na potrebu izrade cjenika novosagrađenih 
grobnih mjesta i grobnica. Troškovi općine za grobnicu su 8.100,00 kuna a grobnog okvira 
1.925,00 kuna, pa će se u skladu s tim odrediti i cjenik. 
 
        S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave predsjednik se zahvaljuje nazočnima na 
odazivu i završava sjednicu u 19.45 sati. 
 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 
 
         Jasminka Miloš                                                                              Branko Rođak 
 
 


