Zapisnik

s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održane 26. ožujka 2015. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof.
Sazivom KLASA: 021-05/15-02/03, URBROJ: 2137/15-15-1 od 20. ožujka 2015. godine.
Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28/I, s
00
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. Josip Fuček, član,
8. Jasmina Pavlović, članica,
9. Nikola Ščuka, član,
10. Ivan Tabak, član.
Na sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća gosp. Mihajlo Kadežabek koji je najavio dolazak s
opravdanim kašnjenjem.
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 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća i ostale nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno za
sada 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 12. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 29. prosinca 2014. godine.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „SUZDRŽAN“ a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 29. prosinca
2014. usvojen JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“.
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?
Konstatiram da nema prijedloga za izmjenu ili dopunu Dnevnog reda.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje predloženi Dnevni red za 13. sjednicu Općinskog vijeća. Tko je „ZA“,
tko je „PROTIV“?
Konstatiram da je za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac s 10 glasova „ZA“ usvojen
slijedeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2014. godine i donošenje Zaključka o njegovom usvajanju,
2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa:
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2014. godini i donošenje Zaključaka o njihovom usvajanju,
3. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2014. godini,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Ferdinandovac,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Ferdinandovac,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora
Brodić i Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče na području Općine Ferdinandovac
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2015. godine,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na
području Općine Ferdinandovac,
9. Razmatranje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31.
prosinca 2014. godine,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Ferdinandovac u 2014. godini,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu,
12. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec prosinac 2014. godine,
13. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca prosinca 2014. i mjeseca siječnja i veljače 2015. godine i donošenje Zaključka o njihovom
prihvaćanju,
14. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima:
zamolba grupe građana Ulice Petra Preradovića.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama:
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine i donošenje Zaključka o njegovom usvajanju
PREDSJEDNIK: Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2014. 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 usmeno podnese Izvješće
o svojem radu kroz navedeno razdoblje 2014. godine.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je podnio izvješće o svojem radu za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2014. godine kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se Javlja za riječ?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: 1) na strani 5, u točki 14. XI. Priloga Izvješću o radu općinskog načelnika
ugovorena svota radova s tvrtkom CESTE Bjelovar od 330.707,50 HRK ne slaže se sa svotom od 339.707,50 HRK
koja je navedena u Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini. Koja je
prava ugovorena vrijednost radova? Odgovorila je gđa. Nadica Kolar, nakon uvida u financijsku dokumentaciju
da je ugovorena cijena radova: 339.707,50 HRK.
2) na strani 5. u točkama 9. i 10. XI. Priloga Izvješću o radu općinskog
načelnika navedene su kao prihvaćene dvije ponude za odgrtanje i čišćenje snijega u zimskom periodu
2014/2015. što smatram da nije u skladu s Zakonom o javnoj nabavi. Odgovorio je općinski načelnik da obzirom
na veličinu terena i hitnost u obavljanju čišćenja, bilo je svrsishodnije i ekonomičnije da na terenu koji graniči s
Općinom Novo Virje čišćenje snijega obavlja izvoditelj s terena Novog Virja. Poslovi odgrtanja i čišćenja snijega
su tako podijeljeni na dva izvršitelja. Oba izvoditelja su izabrana u postupku bagatelne javne nabave.
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je sa sjednice otišao uz zamolbu član Općinskog vijeća Robert Ščuka.
Budući da nema više 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. srpnja do 31. prosinca 2014. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“? Ujedno
konstatiram da glasuje 9 (devet) nazočnih članova Općinskog vijeća.
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s pet (5) glasova „ZA“ i četiri (4) „UZDRŽANA“
glasa d o n i j e l o :
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Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine
Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. 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 Izvješća o izvršenju Programa:
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014.
godini i donošenje Zaključaka o njihovom usvajanju
PREDSJEDNIK: Prijedloge: A. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ferdinandovac u 2014. godini i B. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, primili smo u materijalima za ovu
sjednicu.
Na Prijedloge Izvješća o izvršenju Programa, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njihov sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom Vijeću
obrazloži navedene prijedloge Izvješća o izvršenju Programa.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedloge: A. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini i B. Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, kao u
materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
G-đica Jasmina Pavlović: zanima me utrošak rada stroja? Kako se to evidentira? Odgovor: Stjepan
Hrženjak: evidentiraju se utrošeni sati rada stroja a cijena rada stroja određena je i ugovorena po jednom satu
rada.
Gosp. Branko Patačko: Pitanje odlagališta smeća na groblju i odvoženje. u svezi s koncesijom
odvoženja smeća na privremeno odlagalište komunalnog otpada. Branko Kolar: Odvoženje smeća s odlagališta
na groblju regulira se ugovorima u skladu s Programima održavanja komunalne infrastrukture-održavanje
groblja.
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje uz napomenu da glasuje 9 (devet) nazočnih članova:
pod točkom 2.A. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini. 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 izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, nalazi se u privitku ovog
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
pod točkom 2.B. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini. Tko je
„ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
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Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac
„UZDRŽANIM“ glasom d o n i j e l o :

s osam (8) glasova „ZA“ i jednim

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014.
godini.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 3. Dnevnog reda:
Točka 3.
Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2014. godini
PREDSJEDNIK: Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2014. godini primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Izvješća, 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
Izvješća o provedbi navedenog Plana.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2014. godini kao u materijalu za ovu
sjednicu.
PREDSJEDNIK: konstatiram da je na sjednicu došao član Općinskog vijeća gosp. Mihajlo Kadežabek.
Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: koncesionar po zakonu smije naplaćivati odvoženje smeća po količini
odvezenog smeća a ne po glavi stanovnika.
Gosp. Branko Kolar: nadležna inspekcija nadležnog ministarstva do sada nije dala primjedbe na Općinu
u svezi s Odlagalištem ORL koje ima status privremenog odlagališta. Uloga Općine je postaviti table s natpisom
da je na odlagalište zabranjeno odlagati smeće.
Gosp. Milan Kolar: Nije logično da Općina ne vodi računa o ogradi na Odlagalištu Orl.
Gosp. Josip Fuček: Općina je dužna rješavati i komunalni otpad i ogradu na odlagalištu.
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 Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2014. godini. Tko je „ZA“, tko je
„PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa osam (8) glasova „ZA“ i dva (2)
„UZDRŽANA“ glasa d o n i j e l o :

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u
2014. godini.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2014. godini, nalazi se
u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Slijedi za riješiti Točku 4. Dnevnog reda:
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Točka 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac, primili
smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedloge 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
navedene Odluke.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Milan Kolar: Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća je večeras
razmotrio Prijedlog ove Odluke, nema primjedbi na Prijedlog te predlaže ovom Vijeću njegovo usvajanje i
donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac.
Gosp. Josip Fuček: govorio je o dužnosti i poslovima Vodne zajednice u pogledu održavanja vodotoka i
o dužnosti Općine u pogledu održavanja prohodnosti jaraka i odvodnje oborinskih voda uz nerazvrstane ceste.
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema daljnjih pitanja i prijedloga, zaključujem
ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Ferdinandovac, uz napomenu da glasuje deset (10) nazočnih članova Općinskog vijeća::
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa deset (10) glasova „ZA“,
donijelo:

ODLUKU

o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac
I. OPCE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Odluka)
uređuje se korištenje, upravljanje, održavanje, gradnja i rekonstrukcija, zaštita, uređenje prometa, financiranje i
nadzor na nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac.
Sastavni dio ove Odluke čini Mreža nerazvrstanih cesta na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem
tekstu: Mreža).
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Općine Ferdinandovac (u daljnjem
tekstu: Općina) koja će se kao takva temeljem ove Odluke i Mreže upisati u Zemljišnu knjigu.
Nerazvrstana cesta je cesta koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno koristiti na
način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koja nije razvrstana kao javna cesta
u smislu posebnog propisa.
Članak 3.
Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava,
osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci općinskog načelnika Općine
Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i
održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno
posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje
nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
− cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s
nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni
zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na
pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
− građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema
projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na
kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i
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pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske
postaje, servisi i drugo),
− zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu
ceste,
− prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
− javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za
naplatu parkiranja i slično).
II. KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućava uredno odvijanje prometa, ne ugrožava
sigurnost sudionika u prometu te ne oštećuje cestu.
III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 6.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta jesu:
1. redovno održavanje i
2. izvanredno održavanje.
Članak 7.
Redovno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se tijekom godine
obavljaju na nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i
tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička
dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti,
stabilnosti i trajnosti nerazvrstane ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.
Članak 8.
Redovno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:
− ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
− mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih
elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,
− izrada asfaltnog tepiha,
− mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,
− čišćenje, odnosno uklanjanje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, bankina, rigola i
jaraka,
− manji popravci elemenata cestovnih objekata,
− zamjena i popravljanje prometne signalizacije i opreme,
− čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
− zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste,
− uništenje nepoželjne vegetacije (košenje trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj
javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste, te melioracijskog kanala),
− nasipavanje ceste jalovinom,
− osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima,
− hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih
uslijed nepredvidljivih okolnosti,
− ostali radovi.
Članak 9.
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju
tehničke dokumentacije i to:
− obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg i gornjeg stroja većeg opsega nerazvrstane ceste,
− obnavljanje i zamjenu završnog zastora većeg opsega nerazvrstane ceste,
− sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
− zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine,
− poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
− ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,
− korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i
povećanja propusne moći,
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− dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće
regulacije prometa.
Članak 10.
Nerazvrstane ceste na području Općine održava pravni subjekt kojem je sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u
skladu s programom Općine o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
IV. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 11.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:
− pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
− ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
− ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
− ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je
dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno posebnim propisima,
− ustupanje radova premještanja komunalne i druge infrastrukture,
− ustupanje geodetskih radova,
− ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
− ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
− organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane
ceste i objekata na korištenje i održavanje,
− investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
− ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete koje nerazvrstana cesta mora zadovoljiti u
pogledu sigurnosti prometa.
Članak 12.
Nerazvrstane ceste grade se i rekonstruiraju na osnovu tehničke dokumentacije.
Ako se izgradnjom nerazvrstane ceste predviđa i gradnja komunalnih objekata, tehnička
dokumentacija mora obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na površini odnosno ispod ili iznad
površine ceste.
Članak 13.
Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu Općine o gradnji
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i
prostorno-planske dokumentacije Općine, putem ovlaštene osobe, a u skladu s Zakonom o javnoj nabavi,
Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o cestama (u daljnjem tekstu: Zakon).
Pored toga, Općina može organizirati obavljanje radova na gradnji nerazvrstanih cesta na svom
području ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, materijal,
prijevozničke usluge), dobrovoljnim radom građana te na drugi način u skladu sa Zakonom i propisima
donesenim na temelju Zakona.
Članak 14.
Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i graditi prema normativima i propisima o građenju, u skladu
s prostorno-planskom dokumentacijom Općine.
Članak 15.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne
smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti iz trokuta
preglednosti.
Ako vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne ukloni raslinje, naprave
i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to Općina putem ovlaštene osobe na teret vlasnika odnosno korisnika
ili posjednika zemljišta.
V. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA I UREDENJE PROMETA
Članak 16.
Na zaštitu nerazvrstanih cesta primjenjuju se odredbe akata Općine koji su doneseni ili koji će se
donijeti nakon stupanja na snagu ove Odluke, a u svezi su s zaštitom javnih površina, a na uređenje prometa na
nerazvrstanim cestama odredbe akta Općine koje uređuju cestovni promet.
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Članak 17.
Osim navedenog u članku 16. ove Odluke radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:
1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti Općine,
2. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite
ceste bez suglasnosti Općine,
3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na cesti,
4. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine – osim oborinskih
voda koje se mogu dovoditi u cestovni jarak,
5. vuči po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,
6. izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
7. nanositi blato na cestu,
8. puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,
9. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu ceste ili u njegovoj neposrednoj
blizini,
10. neovlašteno postavljati zapreke odnosno priječiti odvijanje prometa na cesti,
11. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa ceste,
12. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili
ugroziti sigurnost prometa,
13. parkirati vozilo izvan za to određenih površina,
14. svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste.
Ako netko radnjom zabranjenom u stavku 1. ovoga članka učini bilo kakvu štetu na nerazvrstanoj cesti
dužan je istu otkloniti o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti, komunalni redar rješenjem će odrediti
rokove i način otklanjanja štete.
Ukoliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovoga članka, otklonit će se šteta po drugom
izvršitelju, a na teret počinitelja štete.
Počinitelj štete dužan je naknaditi trošak otklanjanja štete u roku od 15 dana od dana ispostave
računa.
Članak 18.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, ne
ugrožava sigurnost prometa, ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.
Priključak i prilaz može biti izgrađen samo uz odobrenje (suglasnost) nadležnog tijela Općine.
Priključke i prilaze na nerazvrstanu cestu dužni su održavati vlasnici odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta koje graniči sa nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik, ili posjednik iz stavka 3. ovoga članka, ne održava prilaz ili priključak na
nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz popravit će se od strane osobe koja
održava nerazvrstanu cestu o trošku vlasnika odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 19.
Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te
radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.
Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez odobrenja nadležnog
tijela Općine.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija, te
zaštititi mjesto rada.
U odobrenju za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvođenje radova.
Članak 20.
Iznimno od članka 19. stavka 2. ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih
instalacija i uređaja mogu se započeti bez odobrenja, uz obveznu dojavu o poduzetim radnjama Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Pravna osoba koja izvodi radove iz stavka 1. ovoga članka dužna je poduzeti sve potrebne radnje za
osiguranje nesmetanog prometa, do sanacije ceste.
Članak 21.
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici, zemljišta koja graniče sa nerazvrstanim cestama dužni su
čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke staze pokraj zemljišta te prilaze s nerazvrstanih cesta na to zemljište.
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Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici, zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su uređivati, održavati i
po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje i sušenje
ceste, kao i kositi travu, uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine uz nerazvrstane ceste.
Ako vlasnici odnosno korisnici ili posjednici ne postupe u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka,
komunalni redar će narediti rješenjem izvršenje ove obveze, a ako ne postupe po rješenju, ista će biti izvršena
na trošak vlasnika odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 22.
Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti
status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Općine.
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac.
Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite
nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i
gospodarenja cestama kao javnim dobrom.
Jedinstveni upravni odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području
Općine.
VI. FINANCIRANJE

se iz:

Članak 23.
Sredstva za financiranje održavanja, rekonstrukcije, građenja i zaštite nerazvrstanih cesta osiguravaju

1. Proračuna Općine Ferdinandovac,
2. komunalnog doprinosa,
3. komunalne naknade,
4. naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa,
5. drugih izvora.
Raspored i korištenje sredstava za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama određuje se
Programom održavanja komunalne infrastrukture, Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, te drugim aktima Općine donesenim na temelju Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona.
VII. NADZOR

Članak 24.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar Općine sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu, Zakonu o cestama, Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci.
Osim navedenog u stavku 1. ovoga članka u obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:
a/ pregledati:
− nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,
− radove održavanja cesta,
− radove koji se obavljaju uz cestu,
− radove na cestama koji se ne smatraju radovima održavanja (ugradnja komunalnih instalacija uz trup
ceste),
− tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju ceste,
− obavljanje poslova zaštite i čuvanja ceste.
b/ narediti:
− uklanjanje uočenih nedostataka na cesti zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena sigurnost
prometa ili stabilnost ceste,
− uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost ili vijek
trajanja objekta,
− privremenu obustavu radova koji se izvode suprotno odredbama ove Odluke, suprotno uvjetima iz
suglasnosti za radove na cesti, te suprotno tehničkim propisima, standardima i normativima s područja
cestovne infrastrukture,
− privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po cesti ne može odvijati promet za koji je
namijenjena,
− uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji onemogućavaju odvijanje prometa po cesti,
− vraćanje zauzetog dijela ceste u prijašnje stanje,
− prestanak i uklanjanje drugoga ometanja slobodnog korištenja ceste.
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Članak 25.
Ako počinitelj ne postupi po rješenju komunalnog redara, istu činidbu (uklanjanje, činjenje,
popravljanje, zamjena i drugo) učinit će komunalni redar putem treće osobe, o trošku počinitelja.
Članak 26.
Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati
osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.
Članak 27.
Visina troškova izdavanja obaveznog prekršajnog naloga utvrđuje se u paušalnoj svoti od 100,00 kuna.
VIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 28.
Svu štetu učinjenu na nerazvrstanoj cesti počinitelj je dužan nadoknaditi sukladno odredbama o
odgovornosti za štetu Zakona o obveznima odnosima.
Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu, provest će se odgovarajući sudski postupak
za naplatu štete.
Nadležno tijelo Općine može odlučiti da se, zbog neznatne procijenjene štete (postupak utvrđenja
štete i odgovornosti počinitelja vremenski će duže trajati, a vrijednost procijenjene štete ne premašuje
1.000,00 kuna), ne provodi sudski postupak.
IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.
Novčanom kaznom u svoti od 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako postupa protivno članku 17. ove Odluke,
2. ako postupa protivno članku 18. stavku 2. ove Odluke,
3. ako postupa protivno članku 19. ove Odluke,
4. ako postupa protivno članku 21. ove Odluke.
Odgovorna osoba u pravnoj osobi, za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se novčanom
kaznom u svoti od 2.000,00 kuna.
Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka koji je počinila u vezi s obavljanjem poslova obrta ili druge samostalne djelatnosti, kaznit će se
novčanom kaznom u svoti od 2.000,00 kuna.
Fizička osoba kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u svoti od 1.000,00
kuna.
Članak 30.
Novčanom kaznom u svoti od 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja postupa
suprotno članku 26. ove Odluke.
Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka koji je počinila u vezi obavljanja poslova obrta ili druge samostalne djelatnosti, kaznit će se novčanom
kaznom u svoti od 4.000,00 kuna.
Novčanom kaznom u svoti od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 31.
Komunalni redar ovlašten je, bez izdavanja prekršajnog naloga, naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja u visini polovice točno određenog novčanog iznosa novčane kazne propisane ovom
Odlukom za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost te fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, kada je prekršaj utvrdio obavljanjem
nadzora u okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja ili pregledom
vjerodostojne dokumentacije.
Komunalni redar je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka dužan počinitelju prekršaja izdati potvrdu o
naplati novčane kazne.
X. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 32.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama („Službeni
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glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/98).
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije“.
I.
PREDSJEDNIK: Prelazim na Točku 5. Dnevnog reda:
Točka 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedloge 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
navedene Odluke.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Milan Kolar: Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća je večeras
razmotrio Prijedlog ove Odluke, nema primjedbi na Prijedlog te predlaže ovom Vijeću njegovo usvajanje i
donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK: Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema daljnjih pitanja i prijedloga, zaključujem
ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Ferdinandovac, uz napomenu da glasuje deset (10) nazočnih članova Općinskog
vijeća::
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa devet (9) glasova „ZA“ i jednim
„UZDRŽANIM“ glasom, d o n i j e l o :

ODLUKU

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Ferdinandovac
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem
tekstu: Odluka) uređuje se postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac.
Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju
prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće mjesnog odbora provode izbori.
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez
obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim
izbornim sustavom.
Postupak izbora uređen je odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12) kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Članak 4.
Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine, a prava i dužnosti započinju im danom
konstituiranja vijeća mjesnog odbora.
Član vijeća mjesnog odbora ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća mjesnog odbora.
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Članak 5.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće), posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, prijevremeni izbori za članove vijeća mjesnog odbora kojima je
mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Članak 6.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na
području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članak 7.
Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno obnašati dužnost člana vijeća drugog mjesnog
odbora ili dužnost općinskog načelnika odnosno njegovog zamjenika.
Osoba koja obnaša nespojivu dužnost iz stavka 1. ovoga članka, osim osoba kojima je zabranjeno
kandidiranje prema Zakonu o lokalnim izborima, može se kandidirati za člana vijeća mjesnog odbora, no ukoliko
bude izabrana za člana vijeća mjesnog odbora dužna je pri konstituiranju vijeća mjesnog odbora izjasniti se o
tome prihvaća li dužnost člana vijeća mjesnog odbora ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem
slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik.
Član vijeća mjesnog odbora koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti iz članka 7. stavka 1. ove Odluke
dužan je u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti o tome izvijestiti predsjednika vijeća mjesnog odbora, a
mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća mjesnog odbora nastavlja s obnašanjem
dužnosti u vijeću mjesnog odbora na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pismeni zahtjev
predsjedniku vijeća mjesnog odbora u roku od osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Mirovanje mandata člana vijeća mjesnog odbora prestat će osmog dana od dana podnošenja
pismenog zahtjeva.
Nastavak obnašanja dužnosti člana vijeća mjesnog odbora na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 8.
Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka redovnog četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima:
− ako podnese ostavku danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
− ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti
sudske odluke,
− ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
− ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,
− ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ureduje hrvatsko
državljanstvo, danom njegova prestanka,
− smrću.
Pisana ostavka člana vijeća mjesnog odbora podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1.
ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća mjesnog
odbora.
Pisana ostavka člana treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja
iste.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2 . ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članu vijeća mjesnog odbora kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineje 5. ovoga članka.
Članak 9.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mjesnog
odbora mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na stranačkoj kandidacijskoj listi zamjenjuje neizabrani
kandidat s dotične kandidacijske liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj
kandidacijske liste.
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Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na koalicijskoj kandidacijskoj listi dviju ili više političkih
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste kandidacijske liste s koje je izabran i član kojem je mandat
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije
zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s
liste.
O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s kandidacijske liste.
II. KANDIDIRANJE

Članak 10.
Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora predlažu političke stranke registrirane u
Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora na
način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja kandidacijske liste, predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti
spolova.
Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku
kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Članak 11.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste
dužni su prikupiti najmanje:
- 10 potpisa za kandidacijsku listu za Vijeće Mjesnog odbora Brodić,
- 20 potpisa za kandidacijsku listu za Vijeće Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče.
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste grupe
birača.
Članak 12.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost,
prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata te ime, prezime,
prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.
Članak 13.
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti zaprimljeni u Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u
roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora.
Naziv kandidacijske liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji
navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je kandidacijsku listu predložila.
Ako je kandidacijsku listu predložila grupa birača njezin naziv je „kandidacijska lista grupe birača“.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na kandidacijskoj listi.
Članak 14.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na
kandidacijskoj listi, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na kandidacijskoj listi o
prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog
povjerenstva. Na očitovanju o prihvaćanju kandidature navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane
kandidiranja.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se navodi naziv kandidacijske liste, a kandidati moraju na
kandidacijskoj listi biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog
odbora bira na izborima.
Predlagatelj kandidacijske liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na kandidacijskoj listi.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća mjesnog odbora koliko ih se bira
na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u
to vijeće mjesnog odbora.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koje se
bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
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Ako nakon predaje kandidacijska lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata
njegovo će se ime izbrisati s kandidacijske liste, a kandidacijska lista će se smatrati potpunom.
Članak 15.
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora objavljuje sve pravovaljane
kandidacijske liste kao i zbirnu kandidacijsku listu na oglasnoj ploči mjesnog odbora i oglasnoj ploči Općine
Ferdinandovac te na internetskim stranicama www.ferdinandovac.hr u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista.
Članak 16.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu kandidacijsku listu prema abecednom redu punog naziva
političke stranke, odnosno koalicije koja je kandidacijsku listu predložila, odnosno prema abecednom redu
prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku
kandidacijsku listu, ona ce se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.
Članak 17.
Sve političke stranke koje su predložile kandidacijske liste i nositelji ili drugi predstavnici kandidacijskih
listi grupe birača imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod
jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije
dana održavanja izbora.
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Članak 18.
Vijeće mjesnog odbora ima:
− 3 člana u mjesnom odboru koji ima do 150 stanovnika,
− 5 članova u mjesnom odboru koji ima od 151 do 500 stanovnika,
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.
Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju
kandidacijske liste, biraju sve članove vijeća mjesnog odbora.
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način
da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog
odbora dijeli s brojevima od 1 do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima, pri
čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora
osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko
se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora
koliko je postigla pojedinačnih rezultata medu onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća
mjesnog odbora bira.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više kandidacijskih listi
dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada onoj kandidacijskoj listi koja je dobila više glasova.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju kandidacijske liste koje na
izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.
Članak 19.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 do rednog broja koliko je određena
kandidacijska lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 20.
Tijela za provedbu izbora su:
1. Općinsko izborno povjerenstvo,
2. birački odbori.
Izbore članova vijeća mjesnog odbora provodi Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
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Članak 21.
Općinsko izborno povjerenstvo čini predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Predsjednika, potpredsjednika i članove Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Općinski načelnik
Općine Ferdinandovac.
Članak 22.
Općinsko izborno povjerenstvo:
− brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora,
− propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,
− propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
− ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnog odbora,
− imenuje članove biračkih odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog obora,
− određuje biračka mjesta za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog obora,
− nadzire rad biračkih odbora,
− obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na području mjesnog odbora,
− na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje kandidacijske liste mjesnog odbora i sastavlja zbirnu
kandidacijsku listu mjesnog odbora,
− nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbore članova vijeća mjesnog odbora u skladu s
ovom Odlukom,
− prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području mjesnog odbora,
− objavljuje rezultate izbora,
− obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom,
− obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i Zakonom o lokalnim izborima.
Članak 23.
Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i
tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a dva člana
oporbena politička stranka odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu vijeća mjesnog odbora.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odredi li ih, odnosno
ukoliko prijedlog ne prispije Općinskom izbornom povjerenstvu, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će
odrediti članove biračkih odbora.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima, a
predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod
materijalnom i kaznenom odgovornošću pri Općinskom izbornom povjerenstvu.
Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 10 dana prije
dana održavanja izbora.
V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 24.
Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnog odbora obavlja se na biračkim mjestima na području
mjesnog odbora.
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači
imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Općinsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno o prostornoj
udaljenosti na način da se omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje.
Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Za svako biračko mjesto odredit ce se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način
koji osigurava tajnost glasovanja, u kojoj se mogu isticati samo državni i općinski simboli u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske i Zakonom o grbu zastavi i himni Republike Hrvatske, kao što su grb i zastava Republike
Hrvatske te obilježja Općine Ferdinandovac sukladno odredbama Statuta Općine Ferdinandovac.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća mjesnog odbora za koje se glasuje.
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Članak 25.
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora.
Promatrač ima prava utvrđena Zakonom o lokalnim izborima, a Općinsko izborno povjerenstvo
obvezatnim će uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača.
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA
Članak 26.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu glasačkim listićem.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:
− naznaku vrste izbora na koje se odnosi,
− naziv kandidacijske liste,
− ime i prezime nositelja kandidacijske liste,
− naputak o načinu glasovanja,
− serijski broj,
− pečat Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj
kandidacijskoj listi.
Ispred naziva kandidacijske liste stavlja se redni broj.

glasuje.

Članak 27.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
− nepopunjeni glasački listić,
− glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač
glasovao,
− glasački listić na kojemu je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 28.
Glasovanje traje neprekidno od 07:00 do 19:00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Omogućit ce se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora.
Članak 29.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u
slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje
drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije.
Članak 30.
Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član dužan je
utvrditi identitet na temelju identifikacijske isprave i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za to
biračko mjesto.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dopustiti glasovanje, osim ukoliko
birač potvrdom državnog tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti
glasovanju na tom biračkom mjestu.
Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izvatka
iz popisa birača za to biračko mjesto.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto, može o tome obavijestiti Općinsko izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora
ili birački odbor na dan održavanja izbora.
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u
mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje.
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Na postupak sa glasačkim listićem birača koji su glasovali na način iz stavka 4. ovog članka kao i na
način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta
onemogućena pristupačnost biračkom mjestu, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih
u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju
zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od
broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu
se ponavlja nakon 7 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje
se u roku od 12 sati nakon ponovljenog glasovanja.
Članak 31.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svojem radu zabilježit će:
− broj birača upisan u izvatku iz popisa birača,
− broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za
glasovanje,
− broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,
− broj birača koju su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,
− ukupan broj birača koji su glasovali,
− koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te
− broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, može dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u
kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.
Članak 32.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta.
Članak 33.
Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima za izbor članova
vijeća mjesnog odbora najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.
Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik o svojem radu u koji ce ubilježiti:
− broj birača upisanih u izvadcima iz popisa birača na području svakog mjesnog odbora,
− broj birača koji su glasovali
− broj nevažećih glasačkih listića,
− broj glasova koje je dobila na području mjesnog odbora svaka kandidacijska lista.
Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva.
Ako član Općinskog izbornog povjerenstva odbije potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti
službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član Općinskog
izbornog povjerenstva navede.
Članak 34.
Rezultate izbora utvrđuje Općinsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči
Općine, oglasnoj ploči mjesnog odbora i na internetskim stranicama Općine.
Članak 35.
Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog odbora
odmah će objaviti:
− broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača,
− koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
− koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
− broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, te
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odbora.

− imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 36.
Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u Proračunu Općine
Ferdinandovac.
Sredstvima za provođenje izbora raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad
njihovom raspodjelom i korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 37.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mjesnog
odbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, kandidati, najmanje 100
birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor ce se smatrati pravovaljanim i
kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem
prigovora.
Članak 38.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora
se podnose Općinskom izbornom povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju
je stavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od
dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na
koje se odnosi prigovor.
Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje
su bitno
utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te
radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 3. ovoga članka ili ako se
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale ili su mogle utjecati na rezultat
izbora, Općinsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se izbori ponoviti.
Članak 39.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Žalba se podnosi u roku od 48 sati, računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem Općinskog izbornog povjerenstva.
Članak 40.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 41.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana
objave konačnih rezultata izbora na oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac i oglasnoj ploči mjesnog
odbora.
Sjednicu iz stavka 1. ovoga članka saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.
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Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjedava prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika.
Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira u roku iz stavka 1. ovoga članka, raspisat će se
novi izbori.
Članak 42.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj
3/07).
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Točke 6. Dnevnog reda:
Točka 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora
Brodić i Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedloge 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
navedene Odluke.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Milan Kolar: Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća je večeras
razmotrio Prijedlog ove Odluke, nema primjedbi na Prijedlog te predlaže ovom Vijeću njegovo usvajanje i
donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema daljnjih pitanja i prijedloga, zaključujem
ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća Mjesnog odbora Brodić i Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče na području Općine
Ferdinandovac, uz napomenu da glasuje deset (10) nazočnih članova Općinskog vijeća::
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa deset (10) glasova „ZA“,
donijelo:

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Brodić
i Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče
na području Općine Ferdinandovac
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnog odbora Brodić i članove vijeća Mjesnog odbora
Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: članovi vijeća
mjesnih odbora).
Članak 2.
Broj članova vijeća mjesnih odbora koji se biraju je:
1. U Vijeće Mjesnog odbora Brodić – 3 (tri) člana.
2. U Vijeće Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče – 5 (pet) članova.
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Članak 3.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora će se održati u nedjelju 10. svibnja 2015. godine.

odbora.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima vijeća mjesnih

Članak 5.
Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu
Općine Ferdinandovac za 2015. godinu.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na
snagu 7. travnja 2015. godine.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Točke 7. Dnevnog reda:
Točka 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, primili smo u
materijalima za ovu sjednicu.
Konstatiram da se na sjednicu vratio član Općinskog vijeća, gosp. Robert Ščuka.
Na Prijedloge 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
navedene Odluke.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2015. godine, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Milan Kolar: Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća je večeras
razmotrio Prijedlog ove Odluke, nema primjedbi na Prijedlog te predlaže ovom Vijeću njegovo usvajanje i
donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema daljnjih pitanja i prijedloga, zaključujem
ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2015. godine, uz napomenu da glasuje svih jedanaest (11) članova Općinskog vijeća:
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa jedanaest (11) glasova „ZA“,
donijelo:

ODLUKU

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) za
financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) za 2015. godinu.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
planirana su u Proračunu u svoti od 22.200,00 kuna.
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Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuju se u svoti od 2.000,00 kuna godišnje, tako
da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako
slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
3 člana
6.000,00 kuna,
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
2 člana
4.000,00 kuna,
SOCIJAL-DEMOKRATSKA PARTIJA – SDP
2 člana
4.000,00 kuna,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
1 član
2.000,00 kuna,
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 1 član
2.000,00 kuna.
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS
1 član
2.000,00 kuna,
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
1 član
2.000,00 kuna.
Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja svotu
od 200,00 kuna godišnje kako slijedi:
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 1 članica
200,00 kuna.
Članak 5.
Sredstva utvrđena u članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro-račun političke stranke tromjesečno u
jednakim iznosima, s time da se posljednji iznos treba isplatiti najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije“.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Točke 8. Dnevnog reda:
Točka 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke
o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na području Općine
Ferdinandovac , primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedloge 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
navedene Odluke.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na
području Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Milan Kolar: Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća je večeras
razmotrio Prijedlog ove Odluke. Odbor nije prihvatio prijedlog ove Odluke uz neka pojašnjenja: - nismo u ovom
trenutku u situaciji da smanjujemo visinu rodiljne naknade zbog teške socijalne situacije i nezaposlenosti
mladih obitelji, mladu populaciju treba zadržavati da ostane u Ferdinandovcu kojji se sve više raseljava,
smanjenje visine rodiljnih naknada destimulativno djeluje na natalitet uz ionako nisku stopu rasta.
Gosp. Nikola Ščuka: Treba poći od analiza dosadašnjih učinaka rodiljnnih naknada. Mladi su temelj
društva a nama oni odlaze sa sela. Za ovu godinu ne bi trebalo dirati u visinu rodiljne naknade.
Gosp. Stanislav Dvoršćak i Vjekoslav Čordašev: apsolutno su protiv prijedloga Odluke.
PREDSJEDNIK: Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema daljnjih pitanja i prijedloga, zaključujem
ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o isplati
rodiljnih naknada na području Općine Ferdinandovac::
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa deset (10) glasova „PROTIV“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ glasom n i j e d o n i j e l o :

Odluku o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na području Općine Ferdinandovac.
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PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Točke 9. Dnevnog reda:
Točka 9.
Razmatranje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac
sa stanjem 31. prosinca 2014. godine
PREDSJEDNIK: Izvješće Inventurnog povjerenstva o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2014. godine, 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 predsjednika Inventurnog povjerenstva, gosp. Vladimira Raknića da ovom Vijeću
podnese Izvješće..
Gosp. Vladimir Raknić je podnio Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2014. godine, , kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
U raspravi je gosp. Josip Fuček pitao za potraživanja na ime neplaćene komunalne naknade.
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema daljnjih pitanja i prijedloga, zaključujem
ovu točku Dnevnog reda i dajem na usvajanje Izvješće Inventurnog povjerenstva o popisu imovine, obveza i
potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2014. godine:
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“
donijelo
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o usvajanju Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja
Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2014. godine
I.
Usvaja se Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem
31. prosinca 2014. godine.
II.
Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31.
prosinca 2014. godine je u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 10. Dnevnog reda:
Točka 10.
Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini
PREDSJEDNIK: Prijedlog za donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Ferdinandovac u 2014. godini primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Analize, 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
Analize stanja ZIS.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Ferdinandovac u 2014. godini 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 za donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Ferdinandovac u 2014. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa jedanaest (11) glasova „ZA“
donijelo:

Analizu stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Ferdinandovac u 2014. godini.
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Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Ferdinandovac u 2014. godini, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Slijedi za riješiti Točku 11. Dnevnog reda:
Točka 11.
Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj
Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Smjernica, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njihov sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom Vijeću obrazloži prijedlog
Smjernica ZIS.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Kad će se izgraditi skloništa?
Gosp. Branko Kolar: govorio je o prostorima koji su predviđeni kao moguća skloništa.
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 za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je
„UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa jedanaest (11) glasova „ZA“
donijelo:

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu.
Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, nalaze se u privitku ovog
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Slijedi za riješiti Točku 12. Dnevnog reda:
Točka 12.
Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec prosinac 2014. godine
Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i
druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec prosinac 2014. 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 Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec prosinac 2014. godine. Tko je „ZA“, tko je
„PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa jedanaest (11) glasova „ZA“
donijelo:
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o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za mjesec prosinac 2014. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec prosinac 2014. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/12-14 od 12.
siječnja 2015. godine.
V.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na Točku 13. Dnevnog reda:
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca prosinca 2014. i mjeseca siječnja i veljače 2015. godine
Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca prosinca 2014. godine i mjeseca siječnja i veljače 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 prosinca 2014. godine i mjeseca siječnja i veljače 2015. godine. Tko je „ZA“, tko je
„PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa jedanaest (11) glasova „ZA“
donijelo:
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o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca prosinca 2014. godine i mjeseca siječnja i veljače 2015. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca prosinca 2014. godine Broj: 511-06-09-136/48-11-14.I.P. od 2. siječnja 2015. godine.
II.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca siječnja 2015. godine Broj: 511-06-09-136/49-11-15.I.P. od 2. veljače 2015. godine.
III.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca veljače 2015. godine Broj: 511-06-09-136/50-11-15.I.P. od 2. ožujka 2015. godine.
IV.
Izvješća iz točke I. do III: ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu.
PREDSJEDNIK: Na kraju, prelazimo na točku 14. Dnevnog reda:
Točka 14.
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima:
zamolba grupe građana Ulice Petra Preradovića
Rasprava:
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Gosp. Josip Fuček: Što se tiče odvodnje oborinskih voda utvrđeno je stanje na terenu. Treba riješiti
odvodnju preko privatnih posjeda zemljišta a za to su potrebne suglasnosti posjednika – vlasnika zemljišta. Tu
HV- Hrvatske vode ne mogu pomoći. HV će izvesti čišćenje Orlovog jarka. I kod toga su potrebne suglasnosti
posjednika okolnih zemljišta.
Gosp. Robert Ščuka: Ne mogu baš shvatiti situaciju da nitko kod problema naplavljenih zemljišta: ni
Općina ni HV, ništa ne može učiniti. Imamo situaciju mnogo zaštopanih propusta za otjecanje oborinskih voda
uz ulice (primjer Dravske ulice). Predlažem da Općina krene u poslove pročišćavanja-čišćenja-odštopavanja
odvodnih kanala, dionicu po dionicu (makar svake godine po jednu ulicu).
Gosp. Milan Kolar: Na primjer kod Bačića zbog nepažnje investitora zaravnata je odvodna graba.
Takvih slučajeva u selu ima više.
Što se tiče gđe. Milice Jendrijev, humanost: mogli su se angažirati npr. vatrogasci.
Gosp. Branko Kolar: mi smo odmah bili na terenu. Kanali uz Preradovićevu na dijelu od Jendrijeve kuće
su odmah pročišćeni. Gospođa Jendrijev neprestano napada Općinu i, načelnika i ostale u Općini bez osnova.
Obveza Općine j, radi slobodnog protoka vode je održavanje jaraka uz cestu. To je učinjeno u njezinom slučaju.
U Nalazu Državnog vodopravnog inspektora povodom obavljenog inspekcijskog nadzora (koji je Vijeću
dostavljen u materijalima) dane su daljnje upute kako gđi. Milici Jendrijev tako i Općini Ferdinandovac radi
rješenja ovog pitanja tj. pokretanja postupka izgradnje objekta za odvodnju oborinskih voda na ugroženom
području (tzv. melioracijska odvodnja).
PREDSJEDNIK: Predlažem da ovo Vijeće donese slijedeći
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povodom Zamolbe grupe građana Ulice Petra Preradovića
za pokretanje postupka odvodnje oborinskih voda
I.
Nakon razmatranja Zamolbe grupe građana iz Ulice Petra Preradovića u Ferdinandovcu, za pokretanje
postupka odvodnje oborinskih voda od 2. ožujka 2015. godine, Općinsko vijeće daje u zadatak stručnim
službama izvršnog tijela Općine da od nadležnog Ministarstva poljoprivrede zatraže stručno mišljenje o
mogućnostima i uvjetima za pokretanje i vođenje postupka izgradnje objekata za odvodnju oborinskih voda na
ugroženom području – melioracijska odvodnja.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
PREDSJEDNIK: konstatiram da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak kako je rečeno u
prijedlogu.
Gosp. Milan Kolar : U izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom vidimo da nitko nema trajnog
rješenja odlaganja otpada (ni općina ni županija ni druge institucije) čime izražavam svoje puno nezadovoljstvo
(ja, koji zapošljavam trideset osoba nemam gdje odlagati otpad što smatram apsurdnom situacijom).
Gosp. Vjekoslav Čordašev: tko odlučuje o prijmu radnika na javne radove.
Gosp. Branko Kolar: kandidate određuje općinski načelnik temeljem suradnje i poziva na javne radove
uz suradnju s Zavodom za zapošljavanje. Prema Programu revitalizacije javnih površina u Općini Ferdinandovac
koji je prihvatio Zavod za zapošljavanje primit ćemo 6 radnika na javne radove ove godine.
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 13. sjednicu Općinskog
18
vijeća Općine Ferdinandovac u 22 sati.
ZAPISNIČAR:
Petar Benko

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.
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