Zapisnik
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održane 24. lipnja 2015. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof.
Sazivom KLASA: 021-05/15-02/19, URBROJ: 2137/15-15-1 od 18. lipnja 2015. godine.
Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28/I, s
00
početkom u 20 sati.
Na sjednici su bili nazočni članovi Općinskog vijeća:
1. Vjekoslav Čordašev, prof. predsjednik,
2. Robert Ščuka, dipl. kateheta, potpredsjednik,
3. Milan Kolar, član,
4. Vladimir Raknić, član,
5. Branko Patačko, član,
6. Stanislav Dvoršćak, član,
7. Mihajlo Kadežabek, član
8. Nikola Ščuka, član,
9. Ivan Tabak, član.
Na sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća gosp. Josip Fuček i gđica Jasmina Pavlović koji su
opravdali izostanak.
Ostali nazočni – gosti:
- Vjekoslav Vidojković, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brodić,
- Ivan Turbelija, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
- Branko Kolar, prof. općinski načelnik Općine Ferdinandovac,
- Vjekoslav Jendrašic, zamjenik općinskog načelika Općine Ferdinandovac,
- Petar Benko, dipl. iur. pročelnik JUO-a Općine Ferdinandovac,
- Nadica Kolar, dipl. inf. voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove,
- Stjepan Hrženjak, voditelj Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- Zrinka Kenđelić, djelatnica na stručnom osposobljavanju u JUO Općine Ferdinandovac,
Zapisnik je vodio Petar Benko.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Vjekoslav Čordašev je otvorio 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća i ostale nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 9
od 11 članova tako da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka na ovom tijelu.
Prije nego što počnemo s rješavanjem Dnevnog reda, dajem na usvajanje Zapisnik sa 13. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 26. ožujka 2015. godine.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
Gosp. Branko Patačko: Vijeće je na prošloj sjednici donijelo Zaključak o sanaciji i održavanju odvodnih
kanala uz ulice a o tome nije ništa navedeno u Zapisniku?
Petar Benko je pitao da li je taj zaključak bio na glasovanju.
Gosp. Vjekoslav Čordašev: predat ću stručnim službama prijedlog Zaključka koji će ući u Zapisnik.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema više primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 13. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „SUZDRŽAN“ a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 26. ožujka
2015. usvojen sa 9 glasova „ZA“ i jednim „UZDRŽANIM“ S TIME DA U Zapisnik sa 13 sjednice uđe Zaključak o
sanaciji i održavanju odvodnih kanala.
Predlažem da idemo na usvajanje Dnevnog reda čiji je prijedlog dostavljen uz Saziv sjednice.
Da li tko od članova Općinskog vijeća ima prijedlog za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda? Da li tko drugi
ima prijedlog dopuna Dnevnog reda?
Stručna služba predlaže ove dopune Dnevnog reda:
Točka 6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Ferdinandovac,
Točka 7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i
spašavanja Općine Ferdinandovac,
Točka 6. postaje točkom 8, točka 7. postaje točka 9, točka 8. postaje točka 10. i točka 9. postaje točka
11.

PREDSJEDNIK: Dajem na glasovanje predložene dopune Dnevnog reda. Tko je „ZA“ tko je „PROTIV“ a
tko „UZDRŽAN“. Utvrđujem da je Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i jednim „UZDRŽANIM“ usvojilo predložene
dopune Dnevnog reda.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje predloženi Dnevni red za 14. sjednicu Općinskog vijeća s
predloženim dopunama. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?
Konstatiram da je za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac s 9 glasova „ZA“ usvojen
slijedeći:

Dnevni red:
1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Ferdinandovac za 2014. godinu,
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2014. godine,
3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara u
2015. godini na području Općine Ferdinandovac,
4. Rasprava o prijedlozima i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Đurđevac na Odluke o usvajanju:
A) Izmjena i dopuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2015. godinu (rebalans broj 1),
B) Financijskog izvješća JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama,
C) Godišnjeg obračuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama,
D) Izvješća o radu JVP za 2014. godinu,
E) Izvješća o vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine,
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2015/16. godinu,
6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Ferdinandovac,
7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i
spašavanja Općine Ferdinandovac,
8. Rasprava o Izvješću o pokrenutim ovršnim postupcima radi prinudne naplate komunalne naknade
i o nenaplaćenim potraživanjima Općine Ferdinandovac i donošenje pripadajućih zaključaka,
9. Rasprava i prihvaćanje Izvješća Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ferdinandovac o
utvrđenim i objavljenim rezultatima provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Ferdinandovac,
10. Rasprava i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka, travnja i svibnja 2015. godine,
11. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima,
- Zamolba za odobrenje produženog radnog vremena – PUH j. d. o. o. Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama:
Točka 1.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014.
godinu, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Izvještaja, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da usmeno podnese Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je podnio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Ferdinandovac za 2014. godinu kao u materijalu za sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Na dnevnom redu Odbora za financije i proračun bio je večeras prijedlog
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu. Odbor je mišljenja da je
Izvještaj napravljen korektno u skladu s rebalansom Proračuna i nema nekih značajnijih primjedbi osim
prijedloga da se Izvještaj podnosi barem 1,5 mjeseci ranije. Odbor podržava prijedlog ovog Izvještaja.
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PREDSJEDNIK: Ako nema više pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014.
godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s sedam (7) glasova „ZA“ i dva (2) „UZDRŽANA“
glasa, d o n i j e l o :

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014.
godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014.
godinu, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 2. Dnevnog reda.
Točka 2.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine,
primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Zaključka, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da usmeno podnese Prijedlog Zaključka.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je podnio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2014. godine kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Odbor za financije i proračun je večeras raspravljao o Prijedlogu Zaključka o
usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Odbor podržava prijedlog ovog Zaključka.
PREDSJEDNIK: Ako nema više pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Tko
je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s devet (9) glasova „ZA“
donijelo

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2014. godine.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2014. godine, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 3. Dnevnog reda:
Točka 3.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
u 2015. godini na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara u 2015.
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godini na području Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom
Vijeću obrazloži prijedlog Plana.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara u 2015. godini na području Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Stjepan Hrženjak predlaže da se na strani 4. pod točkom IV. unese u Provedbeni plan slijedeći
tekst stavka 2: „Za izvršenje i provedbu planom zacrtanih mjera zaštite od požara za 2015. godinu u Proračunu
Općine Ferdinandovac za 2015. godinu planirana je svota od 151.000,00 kuna“.
PREDSJEDNIK:. Budući da se više nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara u 2015. godini na području Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO, s devet (9) glasova „ZA“
d o n ij e l o

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara u 2015. godini na području Općine
Ferdinandovac.
GodišnjI provedbenI plan unaprjeđenja zaštite od požara u 2015. godini
na području Općine Ferdinandovac, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Slijedi za rješavanje Točke 4. Dnevnog reda:
Točka 4.
Rasprava o prijedlozima i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Đurđevac na Odluke o usvajanju:
A) Izmjena i dopuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2015. godinu (rebalans broj 1),
B) Financijskog izvješća JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama,
C) Godišnjeg obračuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama,
D) Izvješća o radu JVP za 2014. godinu,
E) Izvješća o vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac na
Odluke o usvajanju: a) Izmjena i dopuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2015. godinu (rebalans broj 1), b)
Financijskog izvješća JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama, c) Godišnjeg obračuna Financijskog plana JVP
Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama, d) Izvješća o radu JVP za 2014. godinu i e) Izvješća o vatrogasnim
intervencijama za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Zaključka, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njegov sadržaj.
Molim općinskog načelnika da usmeno podnese Prijedlog ovog Zaključka.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je obrazložio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Đurđevac na Odluke o usvajanju: a) Izmjena i dopuna Financijskog plana JVP Đurđevac za
2015. godinu (rebalans broj 1), b) Financijskog izvješća JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama, c) Godišnjeg
obračuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama, d) Izvješća o radu JVP za 2014. godinu i
e) Izvješća o vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine, kao u materijalu za
sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK: Ako nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac na
Odluke o usvajanju: a) Izmjena i dopuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2015. godinu (rebalans broj 1), b)
Financijskog izvješća JVP Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama, c) Godišnjeg obračuna Financijskog plana JVP
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Đurđevac za 2014. godinu s bilješkama, d) Izvješća o radu JVP za 2014. godinu i e) Izvješća o vatrogasnim
intervencijama za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO, s devet (9) glasova „ZA“
donijelo

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac o
usvajanju: a) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu (rebalans broj 1), b) Financijskog
izvješća za 2014. godinu s bilješkama, c) Godišnjeg obračuna Financijskog plana za 2014. godinu s
bilješkama, d) Izvješća o radu za 2014. godinu i e) Izvješća o vatrogasnim intervencijama za
razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine
I.
Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac na Odluku Upravnog vijeća o usvajanju: a)
Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu Broj: 7-2/2015 od 13. ožujka 2015., b) Financijskog izvješća
za 2014. godinu s bilješkama Broj: 5-2/2015. od 20. veljače 2015., c) Godišnjeg obračuna Financijskog plana za
2014. godinu s bilješkama Broj: 5-3/2015. od 20. veljače 2015., d) Izvješća o radu za 2014. godinu Broj: 5-1/15
od 20. veljače 2015. i e) Izvješća o vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine Broj:
5-5/2015. od 20. veljače 2015. godine.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac i web stranici www.ferdinandovac.hr .
PREDSJEDNIK: Prelazimo na Točku 5. Dnevnog reda:
Točka 5.
Rasprava o prijedlogu i donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2015/16. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2015/16. godinu, primili smo u materijalima za
ovu sjednicu.
Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njezin sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom Vijeću obrazloži prijedlog
Odluke.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2015/16. godinu, kao
u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Branko Patačko: Ovaj prijedlog je rađen na temelju stare Odluke Općinskog vijeća.
Odgovor: Petar Benko – Temelj za izradu prijedloga Odluke je članak 20. važećeg Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13).
PREDSJEDNIK:. Budući da se više nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2015/16. godinu. Tko
je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa osam (8) glasova „ZA“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ glasom, d o n i j e l o :

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA
Ferdinandovac o prijmu (nove) djece u Dječji vrtić u pedagošku 2015/2016. godinu
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na
Odluku o prijmu (nove) djece u Dječji vrtić u pedagošku 2015/2016. godinu koja glasi:
U Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu, primaju se djeca:
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-

-

Mješovita jaslička skupina:
1. Noa Jalžabetić, rođ. 1. kolovoza 2012. Ferdinandovac, Dravska ulica 52,
2. Goran Kutičić, rođ. 1. rujna 2011. (Đurđevac) Ferdinandovac, Trg slobode 14,
3. Jura Bregovec, rođ. 6. veljače 2014. Ferdinandovac, Ulica Petra Preradovića 44,
4. Dorotea Lenardić, rođ. 4. lipnja 2012. Ferdinandovac, Ulica Krajnica 123,
5. Stela Turbelija, rođ. 28. veljače 2012. Ferdinandovac, Trg slobode 27.
Mješovita vrtička skupina:
1. Viktor Turbelija, rođ. 4. lipnja 2009. Ferdinandovac, Ulica Petra Preradovića 78,
2. Marija Kutičić, rođ. 25. rujna 2009. (Đurđevac) Ferdinandovac, Trg slobode 14
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK: Slijedi za riješiti Točku 6. Dnevnog reda:
Točka 6.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njezin sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom Vijeću obrazloži prijedlog
Odluke.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku
Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa osam (8) glasova „ZA“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ glasom d o n i j e l o :

ODLUKU
o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac
Članak 1.
Odlukom o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac (u
daljnjem tekstu: Odluka) određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno
ili volonterski.
Članak 2.
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža, a ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika utvrđuju se kako slijedi:
- općinski načelnik 2,00,
- zamjenik općinskog načelnika 1,70.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih
dužnosnika, sukladno propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih dužnosnika.
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Članak 5.
Dužnosnici iz članka 1. ove Odluke koji dužnost obnašaju volonterski imaju pravo na mjesečnu naknadu
plaće u visini od 30,70% umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za profesionalno obavljanje iste
dužnosti i osnovice za obračun plaće.
Članak 6.
Pojedinačna rješenja o visini plaće ili naknade plaće dužnosnika donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Ferdinandovac.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim radnim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac i Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim
radnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/13. i 18/14).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
PREDSJEDNIK: Slijedi za riješiti Točku 7. Dnevnog reda:
Točka 7.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju
člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine
Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedloge Rješenja, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom Vijeću obrazloži Prijedlog
navedenog Rješenja.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i
spašavanja Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku
Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za razrješenje člana Stožera zaštite i spašavanja Općine
Ferdinandovac.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa devet (9) glasova „ZA“,
razriješilo dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK: Dajem na glasovanje Prijedlog za imenovanje člana Stožera zaštite i spašavanja Općine
Ferdinandovac.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa osam (8) glasova „ZA“, i jednim
„UZDRŽANIM“ imenovalo člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac, te temeljem rezultata
glasovanja d o n i j e l o

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac
I.
Dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac razrješuje se:
IVAN HADŽIJA, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Koprivnica.
II.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac imenuje se:
IVAN KRAMARIĆ, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

7

PREDSJEDNIK: Na redu je za riješiti Točka 8. Dnevnog reda:
Točka 8.
Rasprava o Izvješću o pokrenutim ovršnim postupcima radi prinudne naplate komunalne naknade
i o nenaplaćenim potraživanjima Općine Ferdinandovac i donošenje pripadajućih zaključaka
PREDSJEDNIK: Izvješće o pokrenutim ovršnim postupcima radi prinudne naplate komunalne naknade
i o nenaplaćenim potraživanjima Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Izvješće, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila vezana uz
njegov sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom Vijeću obrazloži ovo Izvješće.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Izvješće o pokrenutim ovršnim postupcima radi prinudne naplate
komunalne naknade i o nenaplaćenim potraživanjima Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
U raspravi su uzeli učešće gosp. Stanislav Dvoršćak: pokušati dužnike rasporediti na javne radove da
tako otplate dugove i gosp. Nikola Ščuka. općenito – neplaćanje komunalne naknade i neshvaćanje pojedinih
dužnika o namjenskoj svrsi sredstava polučenih od komunalne naknade, koji bi mogli plaćati ali ne žele.
Gosp. Robert Ščuka: interesira ga što je sa dužnicima pravnim osobama pri čemu misli na SLOGU i
MLJEKARU.
PREDSJEDNIK: Budući da se više nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog Zaključka u svezi s nemogućnošću efikasne naplate duga s
osnova neplaćene komunalne naknade. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa devet (9) glasova „ZA“
donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o naplati potraživanja s temelja neplaćene komunalne naknade kod
dužnika od kojih je ovrha (putem FINE) na novčanim sredstvima nemoguća
I.
Utvrđuje se da je kod slijedećih dužnika ovrha (putem FINE) na novčanim sredstvima nemoguća:
RED.
BROJ

IME I PREZIME

ADRESA
FERDINANDOVAC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stjepan Mađerek
Ljubica Kovačević
Matija Vrabec
Marica Tomrlin
Ivo Šikljan
Mladen Kolar
Ivan Vidak
Đuro Belobrk
Vjekoslav Jendrašec
Josip Ružić
Slavko Fičko
Željko Lončar

Mihovila Pavleka M. 4
Matije Gupca 15
Lepa Greda 15
Hladna Voda 17
Trepče 88
Grgura Karlovčana 4
Petra Preradovića 60
Petra Preradovića 6
Petra Preradovića 75
Petra Preradovića 28
Brodić, Brodić 43
Laz 62

RAZLOG POVRATKA
OD FINE

Račun je ugašen.
Niti jedna banka nije dostavila račun.
Niti jedna banka nije dostavila račun.
Nema aktivnih računa.
Račun ne postoji.
Račun je ugašen.
Račun ne postoji.
Račun ne postoji.
Nema aktivnih računa.
Račun ne postoji.
Niti jedna banka nije dostavila račun.
Račun ne postoji.

SVOTA
POTRAŽIVANJA

1.787,60
1.499,40
1.391,02
595,47
1.190,82
970,20
696,00
529,32
1.915,65
2.401,72
1.930,52
860,07

II.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac da pokuša ishoditi naplatu potraživanja iz
točke I. ovog Zaključka putem vansudskih nagodbi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK: Slijedi nam za riješiti Točku 9. Dnevnog reda:
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Točka 9.
Rasprava i prihvaćanje Izvješća Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ferdinandovac
o utvrđenim i objavljenim rezultatima provedenih izbora
za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac
Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ferdinandovac, Petar Benko, podnio je slijedeća
izvješća o:

1.
2.
3.

rezultatima izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Brodić
Izbori su provedeni 10. svibnja 2015.godine od 0700 do 1900 sati
Od ukupno 71 birača upisanog u popis birača glasovala su 33 birača
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Brodić dobile su slijedeći broj
glasova:
I.
Lista SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP
i HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA – HNS
___17 ___ glasova,
II.
Lista GRUPE BIRAČA – MILORAD RADULOVIĆ
___16___ glasova.
4. Nevažeći glasački listić bio je ___ 1___.
5. Temeljem članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Ferdinandovac, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac utvrđuje da su kandidacijske
liste dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Brodić i članove koji ulaze u Vijeće Mjesnog
odbora Brodić:
I.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
i HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Dobila je ___2___ mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Brodić te su s njezine kandidacijske liste
za članove Vijeća Mjesnog odbora Brodić izabrani:
1. VJEKOSLAV VIDOJKOVIĆ, Brodić, Brodić 67,
2. SINIŠA VIDOJKOVIĆ, Brodić, Brodić 67.
II.
GRUPA BIRAČA
Dobila je ___1___ mjesto u Vijeću Mjesnog odbora Brodić te je s njihove kandidacijske liste
za člana Vijeća Mjesnog odbora Brodić izabran:
1. MILORAD RADULOVIĆ, Brodić, Brodić 14 i
1.
2.
3.

rezultatima izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče
Izbori su provedeni 10. svibnja 2015.godine od 0700 do 1900 sati
Od ukupno 158 birača upisanih u popis birača glasovalo je 90 birača
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče dobile
su slijedeći broj glasova:
I.
Lista HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS
___41___ glas,
II.
Lista HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
___34___glasa,
III.
Lista HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA
– HNS i SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP
___14 ___ glasova,
4. Nevažeći glasački listić bio je ___ 1___.
5. Temeljem članka 35. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Ferdinandovac, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac utvrđuje da su kandidacijske
liste dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče i članove koji
ulaze u Vijeće Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče:
I.
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Dobila je ___2___ mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče, te su s
njezine kandidacijske liste za članove Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče izabrani:
1. IVAN TURBELIJA, Ferdinandovac, Pavljanci 36,
2. FRANJO PANTELIĆ, Ferdinandovac, Trepče 84 .
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II.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Dobila je ___2___ mjesta u Vijeću Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče, te su s
njezine kandidacijske liste za članove Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče izabrani:
1. IVICA STANKIR, Ferdinandovac, Trepče 64,
2. IVAN FUČEK, Ferdinandovac, Trepče 79.
III.
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI
– HNS i SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Dobila je ___1___ mjesto u Vijeću Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče, te je s
njezine kandidacijske liste za članicu Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče izabrana:
1. ZDRAVKA HRVOIĆ, Ferdinandovac, Lukin Mekiš 11/A .
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i
dajem na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o utvrđenim i objavljenim rezultatima

izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Brodić i za članove Vijeća Mjesnog obora Lukin Mekiš,
Pavljanci i Trepče.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa devet (9) glasova „ZA“
donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i objavljenim rezultatima izbora
za članove Vijeća Mjesnog odbora Brodić
i za članove Vijeća Mjesnog obora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče
I.
Prihvaća se Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ferdinandovac o utvrđenim i objavljenim
rezultatima izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Brodić i za članove Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš,
Pavljanci i Trepče provedenih 10. svibnja 2015. godine.
II.
Izvješća iz točke I. ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK: Slijedi nam za riješiti Točku 10. Dnevnog reda:
Točka 10.
Rasprava i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti
na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka, travnja i svibnja 2015. godine
Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja 2015. godine.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku
Dnevnog reda i dajem na prihvaćanje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije
Koprivnica tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja 2015. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je
„UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa (9) glasova „ZA“
donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseci ožujka, travnja i svibnja 2015. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca ožujka 2015. godine Broj: 511-06-09-136/51-11-15.I.P. od 1. travnja 2015. godine.
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II.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca travnja 2015. godine Broj: 511-06-09-136/52-11-15.I.P. od 4. svibnja 2015. godine.
III.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca svibnja 2015. godine Broj: 511-06-09-136/53-11-15.I.P. od 1. lipnja 2015. godine.
IV.
Izvješća iz točke I. do III. ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu.
PREDSJEDNIK: I na kraju slijedi Točka 11. Dnevnog reda:
Točka 11.
Razno
1. Zamolbu j. d. o. o. PUH Ferdinandovac kojom traži da se odobri u dane vikenda (petak i subotu) radno
00
vrijeme Caffe bara „Calypso“ do 03 sata, obrazložio je općinski načelnik. načelnik upućuje na članak 8. Zakona
o ugostiteljskoj djelatnosti u kojem je određeno da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može
00
00
najduže za 2 sata produžiti propisano radno vrijeme (od 6 do 24 sata) za ugostiteljske objekte iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“. U raspravi: gosp. Milan Kolar: mišljenja sam da se zamolbi treba udovoljiti te da se kroz
čitavu godinu odobri produženje radnog vremena za 2 sata.
PREDSJEDNIK: ako nema više prijedloga dajem na glasovanje prijedlog da se radno vrijeme
ugostiteljskih objekata na području općine produži za 2 sata. Tko je ZA, tko PROTIV a tko je UZDRŽAN?
Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa 8 glasova ZA i jednim UZDRŽANIM d o n i j e l o

ODLUKU
o produženju propisanog radnog vremena ugostiteljskih objekata
na području Općine Ferdinandovac
Članak 1.
Propisano radno vrijeme od 6.00 do 24.00 sata ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“
na području Općine Ferdinandovac produžuje se u subotu, nedjelju i na dan blagdana za 2 (dva) sata, tako da
ovi objekti subotom, nedjeljom i blagdanom rade od 00.00 do 2.00 sata i od 6.00 odnosno od onoliko sati koliko
je odredio ugostiteljski objekt, do 24.00 sata.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine
Ferdinandovac i internetskoj stranici www.ferdinandovac.hr .
2. Gosp. Milan Kolar: na pojedine ulice (primjerice Kraljeva peta) opasno su se nadvile grane drveća te
postoji opasnost za prolaznike (vozila) od rušenja. Nadležni to moraju otkloniti.
3. Gosp. Robert Ščuka: karaula i okoliš zapuštene karaule u Lepoj Gredi: granje i samoniklo drveće (šikara)
se širi na cestu, Lepa Greda – Kingovo. To se mora sanirati.
4. Gosp. Branko Kolar:
- govorio o prijavama na raspisane Natječaje za odobrenje sredstava za iz strategija razvoja,
- Naručena izrade geodetskog Elaborata za nerazvrstanu cestu Krajnica-Trepče
- Koncesiju za provođenje istražnih radova za naftno-plinsko polje Ferdinandovac-Kalinovac dobila je INA a za
istražne radove Geotermalne vode Ferdinandovac dobila je tvrtka iz Turske,
5. Gosp. Robert Ščuka: ukazuje se potreba povući vodu na Mjesnom groblju do sredine (tamo gdje je
sada deponij za smeće.
6. Gosp. Milan Kolar: ovakvih deponija odlaganja otpada kao privremeno odlagalište „Orl“ više nema
nigdje. Postoji niz modernih rješenja za odlaganje otpada.
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 14. sjednicu Općinskog
47
vijeća Općine Ferdinandovac u 22 sati.
ZAPISNIČAR:
Petar Benko

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.
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