Zapisnik
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održane 19. prosinca 2016. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof.
Sazivom KLASA: 021-05/16-02/56, URBROJ: 2137/15-16-1 od 13. prosinca 2016. godine.
Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28, s
30
početkom u 18 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. Mihajlo Kadežabek, član,
6. Jasmina Pavlović, članica,
7. Nikola Ščuka, član,
8. Josip Fuček, član.
Na sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća gosp. Ivan Tabak i gosp. Stanislav Dvoršćak koji su
odsutni zbog bolesti te član Vijeća gosp. Milan Kolar koji je opravdao svoj izostanak.
Ostali nazočni – gosti:
- Ivan Turbelija, Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
- Branko Kolar, prof., Općinski načelnik Općine Ferdinandovac,
- Vjekoslav Jendrašic, Zamjenik općinskog načelnika 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 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 24. 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 23. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ferdinandovac održane 10. studenog 2016. godine.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
PREDSJEDNIK: Budući da nema primjedbi, dajem na usvajanje Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „SUZDRŽAN“, a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, održane 10. studenog
2016., usvojen JEDNOGLASNO s 8 (osam) glasova „ZA“.
S obzirom da Općinskog načelnika još nema, ali je opravdao kašnjenje te najavio dolazak, predlažem malu
izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda. Predlažem da točka 1. Saziva 24. sjednice Općinskog vijeća postane točka 4.,
točka 2. postane točka 1., točka 3. postane točka 2., a trenutna točka 1. postane točka 3.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac s ovako
predloženom izmjenom. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?
Konstatiram da je za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 8 (osam) glasova
„ZA“ usvojen slijedeći:

Dnevni red:
1.
2.
3.

Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u
2016. godini,
Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za
2017. godinu,
Razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Ferdinandovac za period od 2016. do 2019. godine,

4.
5.
6.
7.
8.

Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za
2018. i 2019. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Doma zdravlja
Koprivničko-križevačke županije,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Ferdinandovac za
razdoblje od 2014. do 2020. godine,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području
Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca studenog 2016. godine,
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.

PREDSJEDNIK: S obzirom da uređuju istu materiju, predlažem objedinjeno izlaganje i raspravu po točkama
1.,2. i 3. dnevnog reda.
Točke 1.,2. i 3.
Razmatranje i usvajanje:
1. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,
2. Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu,
3. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za period od 2016. do
2019. godine
PREDSJEDNIK: Dajem riječ po ovim točkama dnevnog reda Voditelju vlastitog komunalnog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti OF, Stjepanu Hrženjaku.
gosp. Stjepan Hrženjak, Voditelj vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti OF Izložio
je sve tri točke dnevnog reda kao u materijalima za sjednicu. Upoznao je članove Vijeća s obvezama Općine glede
sustava civilne zaštite te donošenja novog plana, analize i smjernica vezanih uz sustav civilne zaštite radi usklađenja s
novim zakonom. Naveo je postojeće i dalje važeće akte Općine Ferdinandovac kojima se uređuje problematika civilne
zaštite te podsjetio članove Vijeća na pravne osobe koje su imenovane u stožer civilne zaštite. Objasnio je da su
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji
se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Navodi da je člankom
17. Zakona o sustavu civilne zaštite definirano da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Tijekom izlaganja gosp. Hrženjaka po ovim točkama dnevnog reda, na sjednicu je stigao i Općinski načelnik (u
18.50 sati) te se uključio u raspravu.
gops. Josip Fuček, član: Zašto Hrvatske vode nisu uključene u stožer civilne zaštite ?
gosp. Stjepan Hrženjak, Voditelj vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti OF:
Zakonom je propisano koje osobe se uključuje u stožer civilne zaštite, ali Hrvatske vode nisu navedene.
gosp. Josip Fuček, član: Kao voditelj Hrvatskih voda (Ispostava Đurđevac) mogu reći da Hrvatske vode imaju
odgovarajuću opremu, ali i zaposlenike sa potrebnim stručnim znanjima te bi stoga trebale koordinirati tim civilne
zaštite. Zašto nas (Hrvatske vode) svi zovu kad treba isplatiti naknade zbog šteta, a kad dođe do izvanredne situacije
nitko nas ne zove da sudjelujemo u timu civilne zaštite. Kao voditelj Hrvatskih voda reći ću vam da Hrvatske vode neće
više isplaćivati naknade za štete ukoliko ne budu uključene u štetni događaj prilikom intervencije.
OPĆINSKI NAČELNIK: Radi se o hitnim i izvanrednim situacijama pa je logično da se u stožer civilne zaštite
imenuje pravne osobe s područja same Općine radi što bržeg postupanja.
PREDSJEDNIK: Da li se još netko javlja za riječ ? Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedloge:
1.
2.
3.

Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,
Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu,
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za period
od 2016. do 2019. godine.

PREDSJEDNIK: Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“ ?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 8 (osam) glasova „ZA“
d o n i j e l o je:

1. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2016.
godini.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2017.
godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu. nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Ferdinandovac za period od 2016. do 2019. godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za period
od 2016. do 2019. godine nalaze se u privitku ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK: Prelazimo na 4. točku Dnevnog reda.

Točka 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu
i projekcije za 2018. i 2019. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Općinski načelnik dostavio nam je svima prije ove sjednice, dana 15. studenog 2016. Do početka sjednice na Prijedlog
Proračuna nije pristigla niti jedna pismena primjedba. Molim Općinskog načelnika da izloži Prijedlog Proračuna.
OPĆINSKI NAČELNIK: Dobili ste prijedlog Proračuna za 2017. godinu iz kojeg je vidljivo da je dosta sličan
Proračunu za 2016. godinu. Pri sastavljanju prijedloga Proračuna, vodio sam se potrebama Općine i stavovima
Općinskog vijeća. Po pitanju tekuće godine, važno je napomenuti, da ćemo godinu privesti kraju bez kreditnih
zaduženja i manjka. Načela kojima sam se vodio prilikom sastavljanja prijedloga Proračuna za 2017. su restriktivno
ponašanje, izbjegavanjem kredita i manjka. Upozorio bih vas da se izvršenje Proračuna za 2016., prikazano u prijedlogu
Proračuna za 2017., odnosi na razdoblje zaključno s 25. listopadom 2016. Dakle, izvršenje Proračuna naknadno se
promijenilo, računajući od navedenog datuma.
Nadalje, glavni orijentir prijedloga Proračuna za 2017. godinu je realiziranje projekata povlačenjem sredstava
iz fondova Europske unije. Poznato vam je da se iz odnosnih fondova mogu realizirati programi vezani uz prometnu
infrastrukturu, obnovu društvenih domova, obnovu dječjeg vrtića te razni drugi projekti. Financiranje svakog
pojedinačnog projekta treba predvidjeti u općinskom proračunu, i to u cjelokupnom iznosu vrijednosti, bez obzira što
će se projekt sufinancirati iz fondova EU-e. S obzirom na navedeno, u prijedlogu Proračuna za 2017. godinu, planirani
su određeni projekti koji su kao takvi prikazani u prihodima i rashodima za 2017. godinu te nadalje u prihodima i
rashodima Projekcije za 2018. i 2019. godinu. Što se tiče spomenutih natječaja, važno je istaknuti mjeru 7.2. –
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Za navedeni natječaj izrađena je sva dokumentacija te smo projekt uspješno i
pravovremeno prijavili, pa nam preostaje čekati rezultate natječaja. U naredno vrijeme planiramo prijaviti i projekt
obnove kotlovnice u Dječjem vrtiću Košutica. Obnova kotlovnice planirana je u prijedlogu Proračuna u iznosu od
60.000,00 kn.
Napomenuo bih da ovaj prijedlog Proračuna ne znači konačnu sliku prihoda i rashoda u narednoj godini. Puno
je toga za sada neizvjesno zbog zakonskih reformi, među kojima je najvažnija porezna reforma. Već u kratkom
razdoblju od izrade prijedloga Proračuna, pa do ove sjednice neke stvari su se promijenile te je određene proračunske
stavke potrebno mijenjati. Primjerice, projekt obnove kotlovnice planiran je u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn, a
sukladno mjeri sufinanciranja minimalna vrijednost projekta mora iznositi cca 100.000,00 kn (pri čemu najniži iznos
koji se može dodijeliti, za fnanciranje prihvatljivih troškova, iz EU fondova iznosi 80.000,00 kn). U vrijeme izrade
prijedloga Proračuna vodio sam se, po pitanju nekih teško predvidivih stavaka, predviđanjima koje sam temeljio na

dosadašnjem dugogodišnjem iskustvu. Na primjer, u odnosu na prijašnje razdoblje, ova godina donijela je pad rente za
eksploataciju mineralnih sirovina, a daljnji pad rente nije planiran u prijedlogu Proračuna, nego je planiran blagi
porast. Ali ponavljam, puno toga se još može promijeniti u narednoj godini, ovisno o zakonskim reformama. Zbog toga
sam odnosni Prijedlog temeljio na sredstvima za koja računam da je gotovo sigurno da ćemo ostvariti u narednoj
godini. Prijedlogom Proračuna za 2017. planirane prihode rasporedio sam uvažavajući pri tom i vaše stavove kao
predstavničkog tijela, a koje ste zauzeli prilikom izrade Proračuna za 2016., ali i na prijašnjim sjednicama ovog Vijeća. S
obzirom na navedeno, predlažem da se Proračun za 2017. usvoji u obliku u kojem je sada, a da se naknadno, ukoliko
se situacija promijeni i prihodi budu ipak veći od planiranih, izvrši rebalans.
PREDSJEDNIK: Konstatiram da ni jedan pismeni amandman nije dostavljen do početka ove sjednice. Također,
prije ove sjednice nije održana planirana sjednica Odbora za financije i proračun. Razlog tome je spriječenost članova
Odbora zbog čega nije postojao kvorum za održavanje sjednice.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
gosp. JOSIP FUČEK, član : Zanima me plan financiranja Udruga ?
gđa. Nadica Kolar, dipl. inf., voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove,
objasnila je dinamiku financiranja udruga. U prijedlogu Proračuna nije iskazano financiranje udruga pojedinačno nego
po sadržajnim skupinama. Tako se primjerice kategorija rad sportskih udruga odnosi na financiranje svih sportskih
udruga kojima će se dodijeliti novčana pomoć na temelju javnog natječaja. Isto vrijedi i za sve ostale kategorije kao što
su religija, kultura, socijalna skrb i ostalo. S obzirom da se udruge sufinancira temeljem javnog natječaja, ne može se i
ne smije se navoditi u Proračunu koliki iznos novčane pomoći će se dodijeliti određenoj udruzi. Može se samo
predvidjeti za koji iznos financiranja će se raspisivati javni natječaji za određene kategorije udruga.
gosp. JOSIP FUČEK, član : Što je sa studentskim stipendijama ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Nema ih u prijedlogu Proračuna za 2017. jer nema sredstava za njih. Nisu bile isplaćivane
niti ove godine. Isplaćujemo rodiljne naknade, ne dižemo cijenu Vrtića (misli se na udio koji plaćaju roditelji vrtičke
djece). Svi bi mi voljeli da možemo isplaćivati pomoći studentima, ali situacija je takva da za sada nema sredstava.
gosp. Robert Ščuka, potpredsjednik: Zanima me da li Župa može direktno dobiti sredstva iz općinskog
proračuna ili mora prijaviti neki projekt.
gđa. Nadica Kolar, dipl. inf., voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove: Župnik
mora dostaviti neki program za koji traži sufinanciranje.
gosp. Mihajlo Kadežabek, član: U prijedlogu Proračuna, pod stavkom 6 (PRIHODI) za 2016. godinu, vidljiva je
velika razlika između planiranog i izvršenog iznosa. Zanima me koliko bi se otprilike mogli približiti planiranom iznosu
do kraja godine ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Za sada još ne možemo znati točan iznos, zbog Ugovora o služnostima s HT d.d. i
naknade od INA-e. Odstupanja postoje i zbog nekih nepredviđenih troškova. Poznato vam je da smo morali otkupiti
zemlju za gradnju UPOV-a i to veće površine nego što smo planirali, a otkupom zemlje nastali su i troškovi geodeta.
Ostale su nam još i obveze plaćanja konzultanta za projekt nerazvrstane ceste, plaćanje izrade Strategije razvoja, a i
troškovi odvjetnika koji nam je vodio slučaj s HT- om vezano uz naknadu za služnosti. Ali smatram da bi konačno
izvršenje moralo biti veće od 3,2 milijuna kuna.
gosp. Mihajlo Kadežabek, član: Vidim da je u Prijedlogu Proračuna planirano uređenje Trga slobode, zanima
me na koje se to konkretno radove odnosi ?
OPĆINSKI NAČELNIK: Nisu planirani konkretni radovi, nego se planira uređenje, a sadržaj istog će se naknadno
utvrditi. Moguće je i da se javimo na neki natječaj za sufinanciranje od strane EU-e.
gosp. Mihajlo Kadežabek, član : Zašto je za pomoć vatrogasnoj postrojbi za 2016. planirano je 100.000,00 kn,
a izvršeno samo 8.000,00 kn ?
gđa. Nadica Kolar, dipl. inf., voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove : I
preostali dio će biti izvršen. Temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi iz Proračuna RH, Grad Đurđevac dobiva sredstva iz proračuna RH za JVP
Đurđevac. Kako je Općina Ferdinandovac jedna od osnivača JVP Đurđevac, ima pravo na udio od tako doznačenih
sredstava, pa će se od toga iznosa izvršiti financiranje Javne vatrogasne postrojbe Ferdinandovac.
gosp. Mihajlo Kadežabek, član : Da li je Koprivničko-križevačka županija odustala od sufinanciranja programa
gerontodomaćica ? Vidim da je za 2017. godinu predviđen veći iznos financiranja od strane Općine u odnosu na 2016.
gđa. Nadica Kolar, dipl. inf., voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove:
Županija nije odustala, ali se program više ne financira iz sredstava EU fondova, nego u cijelosti vlastitim sredstvima
Županije i Općine pa je zbog toga udio Općine u sufinanciranju sada veći.
PREDSJEDNIK: U ime članova Vijeća koji su ujedno i članovi političke stranke HDZ, ali i u svoje osobno ime,
izrazio bih nezadovoljstvo Prijedlogom proračuna za 2017. godinu. Nama je odnosni Prijedlog neprihvatljiv iz slijedećih
razloga: svake godine planiraju se projekti koji se ne realiziraju, u Proračunu nema nikakvog poticaja gospodarstvu
(izuzev sufinanciranja umjetne oplodnje krava), već je deset stavaka Proračuna za 2016. probijeno s 25. listopadom
2016., cijelu 2016. godinu nije bilo rebalansa Proračuna, i na kraju izjava Općinskog načelnika da su HDZ, HSS i HRAST

(pritom misli na članove Općinskog vijeća, kao pripadnike odnosnih stranaka) u Općini Ferdinandovac vlast, a on
(načelnik) samo izvršno tijelo.
gosp. Branko Patačko, član: Zanima nas zašto su kapitalni projekti nerealizirani. Projekti se prenose iz godine
u godinu bez da se realiziraju. IPARD je do danas ostao velika tajna. Kroz mjere poticaja EU-e pokazali smo da se ne želi
poticati gospodarstvo. Nema ambicije za razvojni program i razvoj sela. Plaće u Općini rastu ne znam samo na osnovu
čega. Zbog navedenog neću podržati Prijedlog Proračuna.
OPĆINSKI NAČELNIK: Ja ovo mišljenje gosp. Patačka smatram nekorektnim i netočnim, no, ne želim ići u
daljnje rasprave jer to ne bi imalo puno smisla. Isto tako, vezano uz izjavu Predsjednika vijeća, po zakonu je općinski
načelnik jedini predlagatelj proračuna, a općinsko vijeće može dati prigovore i primjedbe odnosno amandmane i na
kraju općinsko vijeće je tijelo koje donosi proračun te ne vidim u tome ništa sporno. Vezano uz projekte koji nisu
realizirani, nismo mogli povući sredstva iz EU fondova jer natječaji nisu bili ni raspisani. Neki natječaji najavljivani su
već duže vrijeme, ali jednostavno još nisu raspisani. U proračunima prošlih godina morali smo predvidjeti financiranje
projekata kako bi se u slučaju otvaranja natječaja mogli uspješno prijavljivati na iste. Time nismo ništa izgubili. Natječaj
za mjeru 7.2. planiran je u prošlim proračunima jer je najavljivan već duže vrijeme, a raspisan je tek krajem ove godine.
Smatram da je Prijedlog Proračuna dobar. Već dugo radim ovaj posao i imam dovoljno iskustva te sam na tom
iskustvu i temeljio Prijedlog Proračuna. Znam i kakvi su vaši stavovi, pa sam pri izradi Prijedloga Proračuna uzeo u obzir
i vaše ranije iznesene stavove. A ako se ne slažete s određenim stavkama prijedloga Proračuna zašto niste dostavili
amandmane ?
PREDSJEDNIK: Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s 2 (dva) glasa „ZA“, 3 (tri) glasa „PROTIV“ i 3 (tri) glasa
„UZDRŽAN“ NIJE

donijelo:

Proračun Općine Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 5. Dnevnog reda.

Točka 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist
Koprivničko-križevačke županije
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije primili
smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ Općinskom načelniku.
OPĆINSKI NAČELNIK: Koprivničko-križevačka županija zatražila je od nas osnivanje prava građenja u njihovu
korist na Ambulanti u Ferdinandovcu. Razlog tome je obnova zdravstvenih domova na području Županije iz sredstava
EU-e. Županija bi pri tome u cijelosti provela projekt obnove Ambulante, a planira se popravak (zamjena) krovišta i
unutarnje uređenje Ambulante. S obzirom da Županija nije vlasnik odnosne Ambulante, da bi istu mogla prijaviti u
sklopu projekta potrebno je od vlasnika (Općine Ferdinandovac) ishoditi pravo građenja. Kako obnova Ambulante ide
u korist Općine, a u taj projekt Općina ne bi morala uložiti sredstva, predlažem da se usvoji prijedlog ove Odluke.
PREDSJEDNIK: Da li se još netko javlja za riječ ? Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke
županije.
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 osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije.
Odluka o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje slijedeće točke dnevnog reda.

Točka 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Ferdinandovac
za razdoblje od 2014. do 2020. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2014.
do 2020. godine primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ Općinskom načelniku.

OPĆINSKI NAČELNIK: Općina Ferdinandovac javila se na natječaj za mjeru 7.1. – Izrada strateških dokumenata.
S obzirom da je Općina dobila odnosni natječaj ima pravo na cjelokupni povrat sredstava za izradu strateškog
dokumenta. Strategiju razvoja Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2014. do 2020. godine za Općinu Ferdinandovac
izradila je AZRA d.o.o. – Agencija za razvoj Varaždinske županije. U procesu izrade Strategije održana su četiri
partnerska sastanka, na koje su bili pozvani svi zainteresirani, a neki od vas su i prisustvovali. Strategija obuhvaća
temeljne ciljeve budećeg razvoja Općine, a jedan je od preduvjeta za prijavu na natječaje EU-e. Na partnerskim
sastancima izneseni su neki prijedlozi za poboljšanje Strategije koji su usvojeni i ugrađeni u tekst Strategije. Nakon
održanog posljednjeg partnerskog sastanka, bila je otvorena i Javna rasprava tijekom koje je svatko imao pravo uvida u
konačni prijedlog teksta Strategije, a također je bilo moguće i podnositi primjedbe i prijedloge na isti. S obzirom da je
Javna rasprava zaključena sa 17. prosincem 2016. godine, a tijekom koje nije pristigla niti jedna primjedba ni prijedlog,
predlažem Vijeću da usvoji Strategiju razvoja Općine Ferdinandovac u predloženom obliku te da se krene u postupak
povrata sredstava utrošenih na izradu iste.
PREDSJEDNIK: Da li se još netko javlja za riječ ? Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Ferdinandovac za
razdoblje od 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 prihvaćanju Strategije razvoja Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2014. do
2020. godine.
Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2014. do
2020. godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca studenog 2016. godine
PREDSJEDNIK: Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca
studenog 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 mjeseca studenog 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 mjeseca studenog 2016. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca
studenog 2016. godine (broj: 511-06-09-136/71-11-16. IP. od 1. prosinca 2016. godine).
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 8. Dnevnog reda:
Točka 8.
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima
PREDSJEDNIK: Tko se javlja za riječ po ovoj točci.
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 24. sjednicu Općinskog vijeća
10
Općine Ferdinandovac u 22 sati.
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