Zapisnik
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održane 10. studenog 2016. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof.
Sazivom KLASA: 021-05/16-02/48, URBROJ: 2137/15-16-1 od 4. studenog 2016. 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. Vladimir Raknić, član,
4. Branko Patačko, član,
5. Stanislav Dvoršćak, član,
6. Jasmina Pavlović, članica,
7. Nikola Ščuka, član,
8. Josip Fuček, član.
Na sjednici nije bio nazočan član Općinskog vijeća gosp. Ivan Tabak koji je opravdano odsutan zbog bolesti, te
članovi Milan Kolar i Mihajlo Kadežabek koji su opravdali svoj izostanak.
Ostali nazočni – gosti:
- Ivan Turbelija, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
- Vjekoslav Vidojković, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brodić,
- Branko Kolar, prof., općinski načelnik 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 OF,
- Helena Smrček, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac.
Zapisnik je vodila: Helena Smrček.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Vjekoslav Čordašev otvorio je 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 8 (osam)
od ukupno 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 22. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ferdinandovac održane 14. rujna 2016. godine.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
OPĆINSKI NAČELNIK: u točci 4. Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća iznos „7.000,00 kn“ treba glasiti
„70.000,00 kn“.
PREDSJEDNIK: Na nekoliko mjesta u odnosnom Zapisniku umjesto „Predsjednik“ treba stajati
„Potpredsjednik“.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac s
predloženim izmjenama. Tko je „ZA“, tko je „SUZDRŽAN“, a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, održane 14. rujna 2016.,
zajedno s predloženim izmjenama, usvojen JEDNOGLASNO s 8 (osam) glasova „ZA“.
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 23. sjednicu Općinskog vijeća. Tko je „ZA“, tko je
„PROTIV“?
Stanislav Dvoršćak, član: predlažem dopunu dnevnog reda točkom 8. koja glasi „Pitanja i prijedlozi općinskom
načelniku i općinskim tijelima“.
Dajem na glasovanje predloženi Dnevni red zajedno s predloženom dopunom.
Konstatiram da je za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 8 (osam) glasova
„ZA“ usvojen slijedeći:

Dnevni red:
1.

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac,

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje Uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda „Ferdinandovac“,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac o suglasnosti za
provedbu ulaganja na području Općine Ferdinandovac za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
NC. 3. Ferdinandovac“,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića
KOŠUTICA Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području
Postaje granične policije Koprivnica tijekom svibnja, lipnja, rujna i listopada 2016. godine,
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i
druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan 2016.
godine.
Pitanja i prijedlozi općinskom načelniku i općinskim tijelima.

PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama:
Točka 1.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog navedene Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz sadržaj iste.
Molim općinskog načelnika da ukratko izloži Prijedlog odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK: Poznato Vam je da smo u tijeku provođenja postupka donošenja II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac. U postupku izrade nacrta II. izmjena Prostornog plana provedena je
javna rasprava i javno izlaganje za javnu raspravu te je zaprimljeno nekoliko zahtjeva i primjedbi na Prostorni plan
kojima je udovoljeno i koji su uvršteni u konačni nacrt II. izmjena Prostornog plana. Izmjenama prostornog plana
pristupilo se, prije svega, radi ishođenja građevinske i lokacijske dozvole za projekt Pripreme projektnog prijedloga s
ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski,
Virje i Podravske Sesvete. Izmjenama je trebalo pristupiti i radi prijave projekta za Rekonstrukciju nerazvrstane ceste
NC. 3. na natječaj. Postupak donošenja II. izmjena Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac priveden je kraju
te je potrebna suglasnost ovog Vijeća, usvajanjem prijedloga Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Ferdinandovac.
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 Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac. Tko je
„ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno s 8 (osam) glasova „ZA“ d o n i j e l o :

Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Ferdinandovac.
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Ferdinandovac 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 Odluke o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje
Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Ferdinandovac“
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda „Ferdinandovac“ primili smo u materijalima za ovu sjednicu.

Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila vezana uz
sadržaj iste. Dajem riječ Općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK: U sklopu projekta Aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete,
Općina Ferdinandovac planira na području Općine izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U tu svrhu
provedena je i izmjena Prostornog plana Općine, u sklopu koje je izabrano područje za izgradnju UPOV-a. Prilikom
odabira lokacije za UPOV, bilo je nužno pridržavati se zakonskih odredbi kojima su regulirani uvjeti koje lokacija za
izgradnju UPOV-a mora zadovoljiti. Primjerice određena udaljenost od stambenih objekata i sl. Nakon odabira
prikladne lokacije bilo je potrebno pristupiti pregovorima za postupak otkupa zemljišta. Dogovoren je otkup zemljišta
po cijeni nešto nižoj od 6,00 kn po m2.
Stjepan Hrženjak, voditelj vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti OF : S obzirom
na neriješene vlasničke odnose, bilo je određenih smetnji za otkup prvotno planiranog zemljišta te se zbog toga
mijenjala lokacija za izgradnju planiranog UPOV-a. Pri tome je uvjet za mijenjanje lokacije bila neposredna blizina u
odnosu na prvotno planiranu. Slijedom navedenog, kao jedina prikladna zemljišta za otkup u svrhu izgradnje UPOV-a
izabrana su zemljišta Ivana Barkića i Sofije Tkalčec.
OPĆINSKI NAČELNIK: Od gđe. Sofije Tkalčec primorani smo otkupiti veću površinu zemljišta u odnosu na
planiranu, jer dotična ne pristaje na prodaju samo dijela zemljišta. Sa gđom. Sofijom prethodno su provedeni višesatni
pregovori, ali nikako ne pristaje na prodaju dijela zemljišta. Izbor drugog zemljišta značio bi ponovno pokretanje
postupka izmjena i dopuna Prostornog plana, a čime bi prekoračili sve rokove za povlačenje sredstava za izgradnju
UPOV-a iz fondova EU-e. Kako se radi o dobroj lokaciji, smatram da je za Općinu Ferdinandovac najpovoljnije rješenje
otkupiti cijelo zemljište. Zemljište se sada plaća iz proračuna Općine, ali će se u sklopu projekta smatrati prihvatljivim
troškom koji će se pokriti sredstvima iz EU fondova.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Vladimir Raknić, član zanima me po kojim (ukupnim) cijenama bi se otkupila odnosna zemljišta ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Od gosp. Barkića po ukupnoj cijeni od 9.000,00 kn, a od gđe. Barkić po ukupnoj cijeni od
47.000,00 kn. Navedene cijene rezultat su pregovora s prodavateljima koji nisu pristali na cijene niže od navedenih.
PREDSJEDNIK: Ako nema više pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje
Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Ferdinandovac“.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 8 (osam) glasova „ZA“
donijelo:

Odluku o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
„Ferdinandovac“.
Odluka o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
„Ferdinandovac“, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 3. Dnevnog reda:

Točka 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac o suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Općine Ferdinandovac za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC. 3. Ferdinandovac“
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Ferdinandovac za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC. 3. Ferdinandovac“, primili smo u
materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila vezana uz
sadržaj iste. Dajem riječ Općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK: Još prošle godine planirana je rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine
prijavom na natječaj za mjeru 7.2. EU-e. Natječaj kasni s objavom punih godinu dana. U međuvremenu su, s naše
strane, pribavljene sve potrebne dozvole za provedbu projekta. A s obzirom da je natječaj napokon objavljen
predlažem usvajanje prijedloga Odluke po ovoj točci kako bismo se pravovremeno prijavili na natječaj. Potrebno je da
se projekt što prije prijavi na natječaj radi boljeg reda prvenstva u prijavama. Također moramo projekt planirati u
Proračunu Općine za 2017. godinu, a ako natječaj dobijemo on se financira sredstvima EU-e i iz Državnog proračuna
RH u 100%-tnom iznosu. Projektom je planirana rekonstrukcija oko 2262 m ceste.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Ima li pitanja ili primjedbi ?
Branko Patačko, član: Da li se u izradi projekta koriste usluge konzultanta ?

OPĆINSKI NAČELNIK: Da. S obzirom da se radi o velikoj investiciji, bilo bi previše riskantno samostalno
provoditi odnosni projekt. Zbog toga smo za pomoć angažirali konzultanta, čiji cjelokupni trošak se u sklopu natječaja
smatra opravdanim troškom te će kao takav biti refundiran iz sredstava EU fondova.
PREDSJEDNIK: Koja je planirana vrijednost projekta ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Oko 1,9 milijuna kuna. Od čega bi se oko 85 % financiralo sredstvima EU-e, a 15 % iz
Državnog proračuna.
Vjekoslav Vidojković, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brodić: Da li se planira samo rekonstrukcija ceste NC.
3. ili i drugih nerazvrstanih cesta na području Općine ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Ovaj projekt je usmjeren samo na cestu NC. 3., ali radi se o cca. 2,3 km ceste. Naravno
da ćemo se u budućnosti prijavljivati se na natječaje i za rekonstrukciju drugih nerazvrstanih cesta. Ali radi se o velikim
i složenim natječajima, pa se u skladu s našim mogućnostima pripremamo za natječaje parcijalno – cestu po cestu.
PREDSJEDNIK: Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog Odluke Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Ferdinandovac za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC. 3. Ferdinandovac“. Tko je „ZA“, tko je
„PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s 8 (osam) glasova „ZA“ JEDNOGLASNO je
donijelo:

Odluku Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Ferdinandovac za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC. 3.
Ferdinandovac“.
Odluka Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Ferdinandovac za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC. 3.
Ferdinandovac“ nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 4. Dnevnog reda.
Točka 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA
Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu“, primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ Općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK: Iz predloženog Financijskog plana možemo vidjeti da su za 2017. godinu planirani nešto
veći prihodi i rashodi u odnosu na 2016. godinu. Razlog takvom povećanju je planirana izgradnja nove kotlovnice te
planirano zapošljavanje stručnog suradnika. Za izgradnju nove kotlovnice plan je javiti se na natječaj radi ostvarivanja
sredstava iz fondova Europske unije. Ostalih izmjena u odnosu na 2016. nema.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Ima li pitanja ili primjedbi ?
Stanislav Dvoršćak, član: Zanima me zašto je prekoračen iznos u Proračunu DV Košutica za 2016. za naknade
članovima Upravnog vijeća Vrtića ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Zbog velikog broja neophodnih sjednica. Ove godine morale su se donijeti neke važne
odluke, a koje donosi Upravno vijeće Vrtića na svojim sjednicama. Većina ih je vezana uz provođenje natječaja za izbor
radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme. A naknade članovima upravnog vijeća plaćaju se po
sjednici, zbog toga je prekoračen planirani iznos za naknade članovima Vijeća.
Stanislav Dvoršćak, član: Zašto u Financijskom planu za 2017. godinu nema planiranih sredstava
sufinanciranja iz drugih općina ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Jer u DV Košuticu ove godine nisu upisana djeca s područja drugih općina.
PREDSJEDNIK: Zašto u Financijskom planu Vrtića za 2017. nije planirano proširenje kapaciteta Vrtića ? Već
nekoliko godina imamo problema s nemogućnošću primanja u vrtić sve djece za koju su podneseni zahtjevi.
OPĆINSKI NAČELNIK: Zato što bi povećanje broja djece u vrtiću povlačilo zakonsku obvezu zapošljavanja
dodatnog radnog kadra, a za što nemamo dovoljno sredstava. A kako možemo vidjeti i po broju isplaćenih rodiljnih
naknada ove godine, natalitet u Općini je u opadanju. To znači da će se narednih godina broj vrtičke djece smanjivati.
Zbog navedenog smatram da nema potrebe za proširenjem smještajnih kapaciteta.
PREDSJEDNIK: Budući da nema drugih pitanja vezanih uz ovu točku, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i
dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Ferdinandovac.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“ ?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa 6 (šest) glasova „ZA“ i 2 (dva) glasa „PROTIV“
d o n i j e l o:

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac
za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) KLASA: 601-02/15-01/32, URBROJ:
2137/15-68-16-1 od 24. listopada 2016 godine.
II.
Financijski plan nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se na službenim web stranicama Općine
www.ferdinandovac.hr i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac.

Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 5. Dnevnog reda:

Točka 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Razlog donošenja novog pravilnika je zakonska obveza zapošljavanja (u vrtiću) stručnog
suradnika i zdravstvenog voditelja. Navedena obveza proizlazi iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja. Da bi se moglo pristupiti postupku zapošljavanja tih osoba to
mora biti predviđeno u pravilniku Vrtića, kojim se sistematiziraju radna mjesta. U dosadašnjem pravilniku o
sistematizaciji ta radna mjesta nisu bila predviđena.
Uvjeti za radna mjesta stručnog suradnika i zdravstvenog voditelja propisani su Zakonom o predškolskom
odgoju i obrazovanju i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja. Stručni suradnik može biti psiholog,
pedagog ili logoped sa visokom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom, a zdravstveni voditelj može biti viša
medicinska sestra sa položenim stručnim ispitom. Navedene osobe ne zapošljavaju se na puno radno vrijeme, nego
stručni suradnik na 10% radnog vremena po odgojno obrazovnoj skupini (ukupno 8 sati tjedno za DV Košuticu), a viša
medicinska sestra (zdravstveni voditelj) na 2 sata tjedno po odgojno obrazovnoj skupini (ukupno 4 sata tjedno za DV
Košuticu). Navedena satnica je zakonski minimum.
Plaćanje stručnog suradnika i zdravstvenog voditelja ne bi bilo u punom iznosu, nego razmjerno satnici.
Mogućnosti DV Košutice su donošenje predloženog Pravilnika, te samostalno raspisivanje natječaja ili
zapošljavanje navedenih radnika u suradnji s okolnim vrtićima (svaki vrtić plaćao bi razmjerno satnici). Situacija u
okolnim vrtićima je kao i kod nas. Nitko za sada nema zaposlenog stručnog suradnika. Vrtići s područja Molvi, Novog
Virja i Virja udružili su se te planiraju zajednički zaposliti stručnog suradnika na puno radno vrijeme. Ispitao sam
mogućnost uključivanja Ferdinandovca u spomenuti plan, ali to nažalost nije moguće jer bi time prelazili zakonski
maksimum od 10 odgojno-obrazovnih skupina na jednog stručnog suradnika, pa bi vrtići bili obvezni zaposliti dva
stručna suradnika na puno radno vrijeme. Ostaje nam mogućnost da sami raspišemo natječaj ili da se udružimo s
nekim drugim okolnim vrtićima. Ostale izmjene u predloženom Pravilniku o odnosu na već postojeći, stilske i tehničke
su naravi te ne zadiru u sadržaj postojećih radnih mjesta.
Predlažem da se da suglasnost i usvoji odnosni Pravilnik jer zakon propisuje kazne za neusklađenost s
Državnim pedagoškim standardom. Molim Pročelnicu da iznese navedenu zakonsku odredbu.
PROČELNICA: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje zakonske posljedice nepridržavanja
Državnog pedagoškog standarda predškolskog obrazovanja. Te posljedice su novčane kazne. Za dječji vrtić propisana je
novčana kazna u iznosu od 10.000,00 – 15.000,00 kn, a za odgovornu osobu u vrtiću (ravnatelja) kazna u iznosu
5.000,00- 8.000,00 kn.

PREDSJEDNIK: Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
prihvaćanje prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštitite
Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa 7 (sedam) glasova „ZA“ i 1 (jednim) glasom
„PROTIV“ d o n i j e l o:

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/16-01/34, URBROJ: 2137/15-68-16-1 od 24. listopada 2016.
godine).
II.
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac
nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 6. Dnevnog reda:
Točka 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom svibnja, lipnja, rujna i listopada 2016. godine
PREDSJEDNIK: Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom svibnja,
lipnja, rujna i listopada primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ Općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK ukratko je izložio izvješća kao u materijalima za sjednicu.
PREDSJEDNIK: Ima li pitanja ili prijedloga po ovoj točci dnevnog reda? Budući da nema. Zaključujem ovu točku
dnevnog reda i dajem na prihvaćanje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseci svibnja, lipnja, rujna i listopada 2016. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 8 (osam) glasova „ZA“ d o n i j e l o:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseci svibnja, lipnja, rujna i listopada 2016. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca svibnja 2016. godine (broj: 511-06-09-136/65-11-16. I.P. od 1. lipnja 2016. godine).
II.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca lipnja 2016. godine (broj: 511-06-09-136/66-11-16. I.P. od 1. srpnja 2016. godine).
III.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca rujna 2016. godine (broj: 511-06-09-136/69-11-16. I.P. od 3. listopada 2016. godine).
IV.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca listopada 2016. godine (broj: 511-06-09-136/70-11-16. I.P. od 2. studenog 2016. godine).
V.
Izvješća iz točaka I.,II., III. i IV. ovog Zaključka njegovi su sastavni dijelovi i nalaze se u prilogu.

PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 7. Dnevnog reda:
Točka 7.
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine
PREDSJEDNIK: Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na Području
Policijske postaje Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan 2016. primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ
Općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK ukratko je izložio izvješća kao u materijalima za 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 prihvaćanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 8 (osam) 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 srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec srpanj 2016. godine (broj: 511-06-06/2-5-29/7-16 od 12.
rujna 2016. godine).
II.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz 2016. godine (broj: 511-06-06/2-5-29/8-16 od 12.
rujna 2016. godine).
III.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec rujan 2016. godine (broj: 511-06-06/2-5-29/9-16 od 5.
listopada 2016. godine).
IV.
Izvješća iz točaka I., II. i III. ovog Zaključka njegovi su sastavni dijelovi i nalaze se u prilogu.

PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 8. Dnevnog reda:
Točka 8.
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima
PREDSJEDNIK: Tko se javlja za riječ po ovoj točci.
OPĆINSKI NAČELNIK dao je pod ovom točkom odgovor gosp. Banku Patačku, članu Općinskom vijeća, vezano
uz zamolbu Udruge dragovoljaca Domovinskog rata kojom se traži postavljanje spomen ploče u čast braniteljima
domovinskog rata na već postojećem spomen obilježju u parku ispred osnovne škole. Pri tome je članovima Vijeća
izložio simulaciju odnosnog spomenika s postavljenom traženom pločom. Načelnik je pozdravio inicijativu za davanjem
počasti braniteljima Domovinskog rata, ali se ne slaže sa sadržajem te inicijative. Konkretno, smatra da bi se
postavljanjem tražene ploče na već postojećem spomeniku narušila estetika i umjetnička vrijednost postojećeg
spomenika. Obzirom da je na spomeniku već postavljena ploča u spomen svim žrtvama rata, ne vidi svrhu da se na
istom spomeniku postavi još jedna ploča kojom se izdvaja pojedinačni događaj.
Branko Patačko, član: S obzirom da sam detaljnije upoznat sa spomenutom inicijativom branitelja, izložio bi
prisutnima o čemu se točno radi. Dakle, spomen ploča bi bila posvećena braniteljima koji su sudjelovali u operaciji
Orkan, kojom je oslobođen najveći dio zapadne Slavonije te spriječen naum ratnog neprijatelja za odsijecanjem

Slavonije od Hrvatske. Spomen ploča je već izrađena, tako da Općina ne bi imala nikakvih ulaganja glede izrađivanja
ploče. Inicijativom branitelja traži se samo postavljanje ploče.
OPĆINSKI NAČELNIK: Predlažem da se počast oda na neki drugi način, kao npr. izgradnjom šetnice, zdenca
života i sl. na Trgu slobode. Mora se uzeti u obzir da je postojeća spomen ploča već posvećena svim žrtvama rata.
Zašto pored nje postavljati ploču kojom se izdvaja pojedinačni događaj. Smatram da kad bi to učinili, kasnije bi morali
udovoljiti svim sličnim zahtjevima, a time bi postojeći spomenik kulture zbog narušene estetike i pretrpanosti izgubio
svoju umjetničku vrijednost. Ponavljam, pozdravljam svrhu inicijative, ali predlažem izbor neke druge lokacije i
sredstva da se ta inicijativa ostvari.
PREDSJEDNIK: Da li ima još pitanja, primjedbi ili prijedloga ?
Vjekoslav Vidojković, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brodić: uputio bih primjedbu Općinskom načelniku
zbog neodržavanja nerazvrstane ceste u predjelu Brodića. Cesta je u jako lošem stanju.
OPĆINSKI NAČELNIK: Općina održava cestu dovoljno i u skladu sa svojim mogućnostima. A za loše stanje ceste
odgovorne su Hrvatske šume jer uzrokuju štetu prevoženjem trupaca. Ja sam ih već kontaktirao i zahtijevao od njih
radove radi popravka ceste. Upravitelj šumarije obećao je saniranje štete čim to bude moguće s obzirom na
dostupnost stroja za poravnanje puteva.
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 23. sjednicu Općinskog vijeća
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Općine Ferdinandovac u 21 sati.
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