Zapisnik
s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održane 14. rujna 2015. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof.
Sazivom KLASA: 021-05/15-02/36, URBROJ: 2137/15-15-1 od 7. rujna 2015. godine.
Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28/I, s
30
početkom u 19 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. Jasmina Pavlović, članica,
8. Mihajlo Kadežabek, član,
9. Nikola Ščuka, član,
10. Ivan Tabak, član.
Na sjednici nije bio nazočan član Općinskog vijeća gosp. Josip Fuček, koji je opravdao izostanak.
Ostali nazočni – gosti:
- Ivan Turbelija, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
- Branko Kolar, prof. općinski načelnik 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.
Zapisnik je vodio Petar Benko.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Vjekoslav Čordašev je otvorio 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća i ostale nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno
10 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 15. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 20. kolovoza 2015. godine.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „SUZDRŽAN“ a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 20.
kolovoza 2015. usvojen JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“.
Predlažem dopunu Dnevnog reda tako da točka 8. glasi: Točka 8. Razmatranje i donošenje Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području
Policijske postaje Đurđevac za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2015. godine. Točka 8. Dnevnog reda time bi
postala točkom 9.
Predlažem da idemo na usvajanje Dnevnog reda čiji je prijedlog dostavljen uz Saziv sjednice s ovom
dopunom.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje predloženi Dnevni red za 16. sjednicu Općinskog vijeća s
predloženom dopunom. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?
Konstatiram da je za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 10 glasova
„ZA“ usvojen slijedeći:

Dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2015. godine,
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3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu,
4. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac u razdoblju od 1. siječnja do
30. lipnja 2015. i donošenje pripadajućeg Zaključka,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine
Ferdinandovac,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na
modernizaciji javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području
Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca kolovoza 2015. godine,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece lipanj, srpanj
i kolovoz 2015. godine,
9. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.
zamolba g. Stjepana Mađereka iz Ferdinandovca, Mihovila Pavleka Miškine 4.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama:
Točka 1.
Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac
za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da podnese ovaj Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je podnio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine kao u materijalu za
sjednicu. Naglašava da je u prošloj, 2014. godini ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima
u iznosu od 204.700,73 kuna – isti je prenesen u 2015. godinu te je tijekom prvog polugodišta i pokriven
prihodima i primicima Proračuna za 2015. godinu. Također je tijekom prvog polugodišta u cijelosti vraćena
pozajmica od 200.000,00 kuna Erste banci.
Pored navedenih obveza, plaćene su i nepodmirene obveze od cca 160.000,00 kuna za 2014. godinu.
Što se tiče izvršenja Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine – prihodi i primici su
bili približno uravnoteženi s rashodima i izdacima. Naime, odstupanje prihoda i primitaka u odnosu na ukupne
rashode i izdatke iznosilo je 2,19 %, što je posve prihvatljivo. Nadalje, naknada za eksploataciju mineralnih
sirovina u prvom kvartalu je ostvarena u planiranom iznosu, dok je u drugom kvartalu ostvareni prihod manji za
56.000,00 kuna u odnosu na drugi kvartal 2014. godine. Dakle, sada je posve izvjesno da naknada za
eksploataciju mineralnih sirovina u 2015. godini neće biti ostvarena u planiranom iznosu.
Kad je riječ o poreznim prihodima, bilo je sumnji da će zbog porezne reforme Vlade RH doći do
njihovog smanjenja. Na našu sreću, to se nije ostvarilo te smo prihode od poreza realizirali s 33,92 % ukupnih
prihoda, a što je više od planiranog.
Nadalje, budući su nam proračunski prihodi smanjeni zbog gotovo 60% manje „rudne rente“ –
nastojalo se potražiti potpore i pomoći od Ministarstva RH , Koprivničko – križevačke županije te EU fondova.
Tako smo se tijekom prvog polugodišta ove godine javili na četiri natječaja, odnosno javna poziva. Tri natječaja
su završena, dok je četvrti natječaj u tijeku. Pri tome nam je odobrena pomoć od naše županije te Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, a na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU naš projekt
Modernizacije nerazvrstanih cesta nije prošao, ali je na listi čekanja. Koprivničko – križevačka županija nam je za
asfaltiranje nerazvrstanih cesta i opremanje kuhinje Dječjeg vrtića „Košutica“ odobrila ukupno 100.000,00 kuna,
a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nam je za modernizaciju javne rasvjete odobrilo 70.000,00
kuna. Što se tiče natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a na koji smo
prijavili izradu razvojne strategije – rezultati natječaja još nisu poznati.
Osim toga, Hrvatski zavod za zapošljavanje nam je prihvatio Program javnih radova za šest
nezaposlenih osoba te smo na šest mjeseci zaposlili šestero nezaposlenih osoba s područja Općine
Ferdinandovac, a za bruto plaće istih osoba je HZZ osigurao i uplatio u naš proračun cca 133.000,00 kuna.
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Gosp. Stanislav Dvoršćak: Na dnevnom redu Odbora za financije i proračun bio je večeras prijedlog
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Odbor podržava
prijedlog ovog Izvještaja.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK: Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za
2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za
2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za
2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 2. Dnevnog reda.
Točka 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. 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 Polugodišnje izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. 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 Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za
2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 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 Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, nalazi se u privitku ovog
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 3. Dnevnog reda:
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Točka 3.
Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu primili smo
u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da obrazloži
prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015.
godinu kao u materijalu za sjednicu Općinskog vijeća.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se Javlja za riječ?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Odbor za financije i proračun koji se sastao danas nema preporuke po ovoj
točki Dnevnog reda.
Meni je osobno žao što su u prijedlogu rebalansa Proračuna za 2015. godinu ukinuti izvori sredstava za
financiranje pojedinih projekata.
Gosp. Milan Kolar: pročitao je Mišljenje članova Vijeća Demokršćanskog bloka o poslovnoj situaciji u
Općini i o prijedlogu rebalansa Proračuna.
(Zapisničaru ovo pisano mišljenje nije dostavljeno radi točnog upisivanja u Zapisnik sa 16. sjednice).
Gosp. Nikola Ščuka: čini se da što se sadržaja točke 1. i 3. tiče da glavni problem ove sjednice nije samo
izvješće o izvršenju i rebalansu Proračuna već da li će se ili ne odobriti pozajmica Općine.
PREDSJEDNIK: Da li se slažemo da se za slijedeću sjednicu formuliraju amandmani na prijedlog Izmjena
i dopuna Proračuna te da se u skladu s tim izvršno tijelo izjasni o pojedinom amandmanu na njegov prijedlog?
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“ za odlaganje rasprave i donošenja odluka po točki 3. i
4. Dnevnog reda
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa sedam (7) glasova „ZA“ i tri (3)
“UZDRŽANA“ d o n i j e l o :

Z A K LJ U Č A K
Odlaže se rasprava i donošenje odluka po točkama 3. i 5. Dnevnog reda za
narednu, 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja će se sazvati za
utorak, 22. rujna 2015. godine u 1900 sati.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 4. Dnevnog reda:
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac
u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. i donošenje pripadajućeg Zaključka
PREDSJEDNIK: Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2015. godine, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna
pisana primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da podnese Izvješće o
svojem radu kroz navedeno razdoblje 2015. godine.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je podnio izvješće o svojem radu za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2015. godine kako slijedi:
Kako je u prošloj, 2014. godini ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu
od 204.700,73 kuna – isti je prenesen u 2015. godinu te je tijekom prvog polugodišta i pokriven prihodima i
primicima Proračuna za 2015. godinu. Također smo tijekom prvog polugodišta u cijelosti izvršili povrat
pozajmice od 200.000,00 kuna Erste banci.
Pored navedenih obveza, plaćene su i nepodmirene obveze od cca 160.000,00 kuna za 2014. godinu.
Što se tiče izvršenja Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine – prihodi i primici su
bili približno uravnoteženi s rashodima i izdacima. Naime, odstupanje prihoda i primitaka u odnosu na ukupne
rashode i izdatke iznosilo je 2,19 %, što je posve prihvatljivo. Nadalje, naknada za eksploataciju mineralnih
sirovina u prvom kvartalu je ostvarena u planiranom iznosu, dok je u drugom kvartalu ostvareni prihod manji za
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56.000,00 kuna u odnosu na drugi kvartal 2014. godine. Dakle, sada je posve izvjesno da naknada za
eksploataciju mineralnih sirovina u 2015. godini neće biti ostvarena u planiranom iznosu.
Kad je riječ o poreznim prihodima, bilo je sumnji da će zbog porezne reforme Vlade RH doći do
njihovog smanjenja. Na našu sreću, to se nije ostvarilo te smo prihode od poreza realizirali s 33,92 % ukupnih
prihoda, a što je više od planiranog.
Nadalje, budući su nam proračunski prihodi smanjeni zbog gotovo 60% manje „rudne rente“ –
nastojalo se potražiti potpore i pomoći od Ministarstva RH , Koprivničko – križevačke županije te EU fondova.
Tako smo se tijekom prvog polugodišta ove godine javili na četiri natječaja, odnosno javna poziva. Tri natječaja
su završena, dok je četvrti natječaj u tijeku. Pri tome nam je odobrena pomoć od naše županije te Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, a na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU naš projekt
Modernizacije nerazvrstanih cesta nije prošao, ali je na listi čekanja. Koprivničko – križevačka županija nam je za
asfaltiranje nerazvrstanih cesta i opremanje kuhinje Dječjeg vrtića „Košutica“ odobrila ukupno 100.000,00 kuna,
a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nam je za modernizaciju javne rasvjete odobrilo 70.000,00
kuna. Što se tiče natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a na koji smo
prijavili izradu razvojne strategije – rezultati natječaja još nisu poznati.
Osim toga, Hrvatski zavod za zapošljavanje nam je prihvatio Program javnih radova za šest
nezaposlenih osoba te smo na šest mjeseci zaposlili šestero nezaposlenih osoba s područja Općine
Ferdinandovac, a za bruto plaće istih osoba je HZZ osigurao i uplatio u naš proračun cca 133.000,00 kuna.
Planovi i programi javnih potreba su u prvom polugodištu ostvarivani dinamikom koju je dozvoljavalo
punjenje, tj. Prihodi Proračuna. Tako smo završili asfaltiranje ceste na Lazu od kbr. 45 te spoj na LC 26114,
obavili 50% planiranog održavanja nerazvrstanih cesta, pojačano održavali javne površine i groblje, obavili
redovnu deratizaciju, održavali javnu rasvjetu te u cijelosti pokrili troškove za utrošene energente. U potpunosti
smo sanirali skelu, skelski most te rampu za čamce u Brodiću. Također se normalno odvijao program umjetnog
osjemenjivanja, monitoring kukuruzne zlatice te pregled mesa na trihinelozu.
Pored navedenog, tijekom prvog polugodišta smo redovito sufinancirali prijevoz učenika srednjih
škola, osigurali stipendije za studente te osigurali redovito financiranje rada Dječjeg vrtića.
Nije na odmet spomenuti da smo, u odnosu na ranije godine, povećali naplatu općinskih poreza i
komunalne naknade, što se također odrazilo na povećanje prihoda.
Međutim, sve to nije dovoljno, te bi tijekom drugog polugodišta bilo potrebno uzeti planiranu
kratkoročnu pozajmicu za pokriće proračunskih rashoda i izdataka te premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Također će se do kraja godine pristupiti izmjenama i dopunama proračuna. Pri tome ćemo se morati
pomiriti s činjenicom da planirane rashode i izdatke ne možemo više držati na razini 2012. I 2013. godine, kad
su nam proračunski prihodi i primici bili veći za više od milijun kuna.
O navedenim aktivnostima može se nešto vidjeti i u pisanom prilogu ovog Izvješća, a o ostalim
pojedinostima bit će dano usmeno obrazloženje na samoj sjednici Općinskog vijeća.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu i Izvješću o radu općinskog načelnika. Ima li pitanja ili primjedbi na
podnijeto Izvješće o radu?
Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje
Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9) glasova „ZA“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ glasom d o n i j e l o :

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine
Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, KLASA: 022-05/15-03/19, URBROJ:
2137/15-15-1 od 1. rujna 2015. nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 6. Dnevnog reda.
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Točka 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
za izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na modernizaciji
javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac zajedno sa Zapisnikom o otvaranju ponuda i Zapisnikom o
pregledu i ocjeni ponuda, 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. Stjepana Hrženjaka, člana ovlaštenih predstavnika naručitelja da
obrazloži prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude..
Gosp. Stjepan Hrženjak je obrazložio prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje
radova na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac:
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja, Općine Ferdinandovac koji su imenovani Odlukom
odgovorne osobe naručitelja KLASA: 311-06/15-01/7-1, URBROJ: 2137/15-15-1 od 27. studenoga 2014. godine,
proveli su postupak javne nabave bagatelne vrijednosti sukladno Odluci o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-03/49, URBROJ: 2137/15-14-1 od 10. kolovoza 2015. godine.
U provedenom postupku u pozivu na dostavu ponuda koji su upućeni na tri gospodarska subjekta:
„ELEKTROIVIĆ“ Elektroinstalaterski obrt Đulovac, vl. Petar Ivić, Kralja Tomislava 2, 43532 Đulovac, „ELKOM“
Obrt za uvođenje elektroinstalacija Sirač, vl. Goran Trupković, Ljudevita Gaja 29, 43541 Sirač i „ELMO“ d. o. o.
Grubišno Polje, Ignjatička 10, 43290 Grubišno Polje, pristigle su sve tri ponude pozvanih ponuditelja.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja Općine Ferdinandovac na sjednici održanoj 4. rujna 2015.
godine izvršili su pregled i ocjenu ponuda te sastavili Zapisnik u kojem je utvrđeno da su isključujuće ponude
ponuditelja:
1. „ELEKTROIVIĆ“ elektroinstalaterski obrt Đulovac, vl. Petar Ivić, Kralja Tomislava 2, 43532 Đulovac, jer
nije ispunio uvjet pravne i poslovne sposobnosti (točka 5.2 - sadržaj ponude, alineja 2), uvjet financijske
sposobnosti (točka 5.2 - sadržaj ponude, alineja 3) i nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih javnih obveza i
davanja (točka 5.2 -sadržaj ponude, alineja 4) kako je to traženo u Pozivu za dostavu ponude i uputama za
prikupljanje ponuda točka 13. Razlozi za isključenje ponuda ponuditelja,
2. „ELKOM“ obrt za uvođenje elektroinstalacija Sirač, vl. Goran Trupković, Lj. Gaja 29, 43541 Sirač, jer
nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih javnih obveza i davanja (točka 5.2 - sadržaj ponude, alineja 4), kako je to
traženo u Pozivu za dostavu ponude i uputama za prikupljanje ponuda točka 13. Razlozi za isključenje ponuda
ponuditelja.
Kriterij za odabir ponude bio je najniža cijena, te sukladno analizi preostale jedine valjane ponude
utvrđeno je da je ponuda ponuditelja ''ELMO'' d. o. o. Grubišno Polje, Ignjatička 10, 43290 Grubišno Polje, za
ponuđeni iznos 98.000,00 (s PDV-om) kuna najpovoljnija ponuda.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se Javlja za riječ?
PREDSJEDNIK: Budući da se nitko od nazočnih članova Vijeća ne javlja za riječ, zaključujem ovu točku
Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za
izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“ ?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLANO sa deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na
modernizaciji javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac
I.
Za izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac, o d a b i r e
s e ponuda ponuditelja „ELMO“ d. o. o. Grubišno Polje, Ignjatička 10, 43290 Grubišno Polje za najpovoljniju
ponuđenu cijenu u svoti od 78.400,00 kuna + PDV (25%)=19.600,00 kuna, tako da ukupna cijena ponude iznosi
98.000,00 kuna.
II.
S odabranim ponuditeljem iz Točke I. ove Odluke sklopiti će se ugovor o nabavi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a protiv nje žalba nije dopuštena.
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PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 7. Dnevnog reda.
Točka 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području
Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca kolovoza 2015. godine
Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca kolovoza 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 kolovoza 2015. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca kolovoza 2015. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca kolovoza 2015. godine Broj: 511-06-09-136/56-11-15.I.P. od 1. rujna 2015. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 8. Dnevnog reda:
Točka 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2015. godine
Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i
druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz
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 kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2015. godine.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2015. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec lipanj 2015. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/6-15 od 13. srpnja
2015. godine.
II.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
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području Policijske postaje Đurđevac za mjesec srpanj 2015. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/7-15 od 10.
kolovoza 2015. godine.
III.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz 2015. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/8-15 od 10. rujna
2015. godine.
IV.
Izvješća iz točke I. do III. ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu.

PREDSJEDNIK: Na kraju slijedi Točka 9. Dnevnog reda:
Točka 9.
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.
zamolba g. Stjepana Mađereka iz Ferdinandovca, Mihovila Pavleka Miškine 4.
1. Zamolbu g. Stjepana Mađereka iz Ferdinandovca, Mihovila Pavleka Miškine 4, kojom se obraća
Općinskom vijeću i moli otpis duga s osnova neplaćene komunalne naknade u svoti od 1.787,60 kuna jer su i on
i supruga zbog bolesti nesposobni za rad i privređivanje, žive od privremene socijalne pomoći od 835,00 kuna
mjesečno a terete ih neplaćeni računi za bolničko liječenje pročitao je općinski načelnik, Branko Kolar.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu i osobnog sam mišljenja da se S. Mađereku pomogne zbog teške
socijalno-materijalne situacije u kojoj se nalazi.
PREDSJEDNIK: Dajem na glasovanje prijedlog Odluke o otpisu duga g. Stjepanu Mađereku. Tko je „ZA“
tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“ ?
Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa deset (10) glasova „ZA“
donijelo

ODLUKU
o otpisu duga s osnova neplaćene komunalne naknade
I.
Otpisuje se svota od 1.787,60 kuna , na ime duga s osnova neplaćene komunalne naknade obveznika
Stjepana Mađereka iz Ferdinandovca, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 4.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
2.

Gđica. Jasmina Pavlović: Koje je stanje objekta Svlačionica i iznajmljenog lokala na Trgu slobode?
Odgovorio je općinski načelnik: Objekt Svlačionice s prostorom za ugostiteljski objekt je Općina
Ferdinandovac 2007. godine dala na korištenje NK-u Ferdinandovac. NK je lokal dao u zakup Ugovorom s j. d. o.
o. Žiga&Žiga Đurđevac. Pokrenut je postupak legalizacije objekta nakon kojeg će Općina raspisati natječaj o
zakupu poslovnog prostora.
3. Gosp. Branko Patačko: 1. Da li je moguće i prije nastupanja sezone grijanja upaliti (u slučaju hladnoće),
grijanje u Dječjem vrtiću, 2. Tko kontrolira kretanje-korištenje vatrogasnih vozila izvan vatrogasnih intervencija?
Općina kao financijer VZO- a je dužna voditi računa o kretanju vatrogasnih vozila. 3. pražnjenje septičke jame?
Odgovorio je općinski načelnik : 1. I proteklih godina, ako je zahladilo pustilo se grijanje u Dječjem
vrtiću, 2. Financijske izvještaje i izvještaje o izvršenju programa rada zapovjednik vatrogasne postrojbe dostavlja
Županijskoj VZ. 3. Fekalije iz septičke jame se odvoze na parcelu u vlasništvu Općine.
Gosp. Branko Patačko: nisam zadovoljan odgovorom u svezi korištenja vatrogasnih vozila izvan
vremena vatrogasnih intervencija.
4. Gosp. Ivan Tabak: Ploče sa znakovima opasnosti i upozorenja da su u pitanju školska djeca koja prelaze
na pješačkim prijelazima su otuđeni. U parku svjetla koja osvjetljavaju sv. Nikolu i druga spomen obilježja ne
svijetle?
5. Gosp. Robert Ščuka: koliko TZ OF ima novaca na svojem žiro-računu? U kojoj je fazi projekt Mlin na
Dravi.
Odgovorio je općinski načelnik: Na žiro-računu TZ OF čija Skupština podnosi redovna financijska izvješća
Ministarstvu turizma koje vrši financijski nadzor nad sredstvima ima 80.000,00 kuna. Mlin na Rijeci Dravi je
status quo.
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6.
7.

Gosp. Milan Kolar: uvijek govorim da je Mlin na Dravi čisti promašaj.
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Što je s karaulama?
Odgovor: općinski načelnik: po važećim propisima i novim institucionalnim reorganizacijama nadležnog
Državnog ureda Vlade za upravljanje državnom imovinom bivši objekti karaula mogu se dati na upravljanje
za određene društvene namjene (npr. starački dom !?). Općina je podnijela zahtjev za dodjelu karaula i
zemljišta u vlasništvo Općine ,Vladi RH a potom i Središnjem uredu Vlade RH za upravljanje državnom
imovinom u vrijeme kad se još nešto moglo iskoristiti od vojarne u Bakovcima koja je bila devastirana, i
vojarne u Lepoj Gredi koja je još postojala kao građevina obrasla šikarom a sada je to šuma (zahtjevi Općine
od 5. svibnja 2000., 19. veljače 2001. i 30. kolovoza 2010. Općina je izradila Idejni projekt TD-69/10 –
(PROSTOR Bjelovar) po kojem bi Općina ovo državno zemljište,, ukoliko joj se dodjeli u vlasništvo staviila u
sportsko rekreativno-zdravstvenu funkciju. Situacija je danas ta da bi trebalo mijenjati Idejni projekt a
nadležni državni organ (koji je usput samo mijenjao svoje nazivlje) po tri zahtjeva i niza telefonskih urgencija
nije poduzeo ništa: tj. do danas nije riješio zahtjeve za dodjelu zemljišta bivših karaula u vlasništvo ili barem
dodijelio zemljište na upravljanje Općini kako bi se ovo koristilo u korisne javno-društvene svrhe.
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 16. sjednicu Općinskog
12
vijeća Općine Ferdinandovac u 22 sati.
ZAPISNIČAR:
Petar Benko

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.

