Zapisnik
s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održane 22. i 29. prosinca 2015. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof.
Sazivom KLASA: 021-05/15-02/47, URBROJ: 2137/15-15-1 od 16. prosinca 2015. godine.
Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28/I,
00
00
22. prosinca s početkom u 19 a nastavak sjednice 29. prosinca 2015. u 17 sati.
Na sjednici, 22. prosinca 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. Stanislav Dvoršćak, član,
6. Josip Fuček, član,
7. Jasmina Pavlović, članica,
8. Mihajlo Kadežabek, član,
9. Nikola Ščuka, član,
10. Ivan Tabak, član.
Na sjednici nije bio nazočan član Općinskog vijeća gosp. Branko Patačko, koji je opravdao izostanak.
Na sjednici, 29. prosinca 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. Mihajlo Kadežabek, član,
10. Ivan Tabak, član.
Na sjednici nije bio nazočan član Općinskog vijeća gosp. Nikola Ščuka, koji je opravdao izostanak.
Ostali nazočni – gosti:
- Vjekoslav Vidojković, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brodić,
- Ivan Turbelija, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
- Branko Kolar, prof. općinski načelnik Općine Ferdinandovac,
- Vjekoslav Jendrašic, zamjenik općinskog načelnika 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 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća i ostale nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno
10 od 11 članova tako da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka na ovom tijelu.
Prije nego što počnemo s rješavanjem Dnevnog reda, dajem na usvajanje Zapisnik sa 17. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „SUZDRŽAN“ a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac usvojen
JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“.
Predlažem dopunu Dnevnog reda tako da točka 16. glasi: Točka 16. Razmatranje prijedloga i donošenje
Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2015. godini. Točka 16. Dnevnog reda time bi postala
točkom17.
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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 18. sjednicu Općinskog vijeća s
predloženom dopunom. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?
Konstatiram da je za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 10 glasova
„ZA“ usvojen slijedeći:

Dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za
2015. godinu,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa i Plana o:
A. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2015. godini,
B. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2015. godini
C. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2015.
godini,
D. izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
E. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2015.
godini,
F. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
G. izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
H. izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i
projekcija za 2017. i 2018. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih
pomoći) u razdoblju od 2016. do 2018. godine,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac
za 2016. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Ferdinandovac,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Općine Ferdinandovac,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga
koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje dugoročnog Provedbenog plana unaprjeđenja iz
područja zaštite od požara za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i njihovih
zamjenika u Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad
političkih stranaka iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na
području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog 2015. godine,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih
godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015.
godinu,
17. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama:
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Točka 1.
Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. primili smo u
materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži ovaj prijedlog Izmjena i
dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je obrazložio
prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, kao u materijalu za sjednicu.
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Na dnevnom redu Odbora za financije i proračun bio je prijedlog Izmjena i
dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Odbor podržava ovaj prijedlog.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK: Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Tko je
„ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9) glasova „ZA“ i jednim (1) glasom
„PROTIV“ d o n i j e l o :

Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu,
nalaze se u privitku ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Točka 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa i Plana o:
A. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2015. godini,
B. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2015. godini
C. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2015.
godini,
D. izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
E. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2015.
godini,
F. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
G. izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
H. izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
PREDSJEDNIK: Budući da smo usvojili Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac predlažem da
u paketu glasujemo za Izmjene programa i Plana vezanih uz Proračun.
Dajem na glasovanje prijedloge:
A. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2015. godini,
B. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2015. godini
C. Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u
2015. godini,
D. Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
E. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u
2015. godini,
F. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
G. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,
H. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko „UZDRŽAN“ ?
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Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO, sa deset (10) glasova „ZA“
d o n i j e l o : Pod točkom 2/A

PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
(„Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 19/14) (u daljnjem tekstu: Program), u točki II.
podtočke 1, 2, 3, 4. i 5 mijenjaju se i glase:
„1. Održavanje javnih površina
- mehaničko rezanje živice oko spomen obilježja u parku na Trgu slobode
i oko Dječjeg vrtića KOŠUTICA (dvaput godišnje: u mjesecu svibnju i listopadu),
obrezivanje grana stabala na svim javnim površinama, te odvoz na deponij
(rano proljeće ili kasno ujesen), radove izvode komunalni radnici,
- košnja trave traktorićem i trimerom u parku, okolišu oko crkve, dvorištu
Dječjeg vrtića KOŠUTICA i ostalim javnim površinama na Trgu slobode i uz Dravsku ulicu ukupno 27.600 m², 5 puta godišnje (u razdoblju svibanj - lipanj, kolovoz - rujan)
i košnja trave na nogometnom igralištu oko 15.000 m², 12 puta godišnje (u razdoblju
travanj - svibanj - lipanj: 5 puta, srpanj : 2 puta, kolovoz - rujan - listopad: 5 puta).
Radove izvode komunalni radnici, a za izvođenje tih radova uračunati su:
troškovi nabave goriva i maziva
29.000,00 kuna,
i troškovi održavanja uređaja za košenje
16.000,00 kuna,
- nabava i sadnja sadnica crnogoričnih i bjelogoričnih sorti i sadnica cvijeća oko
centralne javne površine na Trgu slobode (park, crkva, Dječji vrtić i općinska zgrada)
4.500,00 kuna.
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- redovito čišćenje javnih površina, prema potrebi i mehaničko i ručno
skupljanje lišća u parku oko crkve, igrališta, Dječjeg vrtića KOŠUTICA, s odvozom
na odlagalište otpada, dvaput godišnje (veljača, studeni) i čišćenje javnih i zelenih
površina i košara za smeće, minimalno jednom tjedno tijekom cijele godine,
radove izvode komunalni radnici,
- usluga pražnjenja septičkih jama Društvenog doma Ferdinandovac tijekom
cijele godine (1 pražnjenje svih septičkih jama, 6 cisterni - 8 do 10 puta godišnje)
- usluga pražnjenja i odvoza staklene i pet ambalaže iz kontejnera - ugovorna
obveza UNIJA NOVA – jednom mjesečno,
- obveza odvoza komunalnog otpada, pražnjenje zelenih otoka - kontejnera

6.000,00 kuna,
1.500,00 kuna,
6.500,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 1. i 2. ovog Programa predviđaju se u ukupnoj svoti od
63.500,00 kuna, uz izvršavanje dijela poslova radnika Vlastitog komunalnog pogona, a financirat će se iz
sredstava prihoda od komunalne naknade za 2015. godinu.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
- tekuće održavanje makadamskih cesta i putova na području Općine Ferdinandovac, navozom šljunka
na nerazvrstane ceste i planiranje makadamskih cesta i putova grejderom
Broj
Naziv ceste
Dužina
ceste
ceste-makadam
(km)
NC1.
Odvojak Ulice Hladna Voda (od kbr. 18 na spoj sa ŽC broj 2214)
0,370
NC2.
Odvojak Ulice Tolnica (od kbr. 50 na spoj sa ŽC broj 2214)
0,900
NC3.
Odvojak Ulice Krajnica - tri kraka (od kbr. 97, 112, 126 na spoj sa ŽC broj 2214)
1,200
NC4.
Ulica Trepče (od Ulice Pavljanci na spoj za Novo Virje – kbr. 58 do 85)
1,800
NC6.
Odvojak Ulice Lukin Mekiš (od kbr. 18 do 33 na spoj sa ŽC broj 2185)
2,100
NC7.
Odvojak Ulice Stari Drum (od spoja sa ŽC broj 2185, od kbr. 20 do kbr. 46 na spoj s
LC broj 26116)
0,900

Opis
održavanja

planiranje
planiranje
planiranje
planiranje
planiranje
planiranje
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NC8.
NC10.
NC16.
NC17.

Odvojak Dravske ulice (od kbr. 24 na spoj sa ŽC broj 2185)
Ulica Vladimira Nazora (od spoja na ŽC broj 2185)
Ulica Matije Gupca (od spoja na LC broj 26116)
Odvojak Ulice Petra Preradovića – Rastje (od spoja na LC broj 26116 do spoja na ŽC
broj 2185)
NC19.
Ulica Laz (od spoja na LC broj 26114 do spoja na LC broj 26116)
NC20.
Ulica Gajc u Brodiću (dva spoja na LC broj 26114)
NC21.
Ulica Ferde Rusana (od spoja s Ulicom Augusta Šenoe do NC 17. i krak do kanala Orl)
- planiranje makadamskih cesta i putova grejderom 2 puta godišnje tijekom
travnja i listopada
- zimska služba - čišćenje i razgrtanje snijega po cestama i putovima na području Općine,
predviđeno čišćenje strojnom ralicom u razdoblju siječanj - veljača te studeni - prosinac
- povremene usluge planiranja, utovara i prijevoza strojevima, kombinirkom i kamionom
za zemljane i građevinske radove na javnim površinama i nerazvrstanim cestama
(nabava i doprema šljunka, otpadnog materijala i zemlje)
- tekuće održavanje i godišnji pregled skele „Brodić“

0,900
0,700
0,250

planiranje
planiranje
planiranje

0,800
3,500
2,350
0,930

planiranje
planiranje
planiranje
planiranje

10.500,00 kuna,
16.500,00 kuna,

18.000,00 kuna.
20.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 3. predviđaju se u ukupnoj svoti od 65.000,00 kuna, a
financirat će se iz sredstava prihoda od komunalne naknade.
4. Održavanje groblja
- strojna košnja traktorićem i trimerom zelenih površina groblja sa skupljanjem trave
na površini od oko 14.000 m², 5 puta godišnje - prva košnja u travnju a zadnja u
periodu od 15. do 31. listopada (poslove izvršavaju komunalni radnici),
- utovar i prijevoz smeća iz groblja na odlagalište komunalnog otpada „Orl“,
4 puta godišnje, svibanj – listopad (usluga utovara, prijevoza i odvoza)

6.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 4. predviđaju se u ukupnoj svoti od 6.000,00 kuna, a financirat
će se iz sredstava prihoda od komunalne naknade.
5. Javna rasvjeta
- redovno održavanje i zamjena rasvjetnih tijela (sijalice, prigušnice), nabava i ugradnja
novih kompleta armatura za javnu rasvjetu,
7.000,00 kuna,
- modernizacija javne rasvjete u centru naselja Ferdinandovac (Trg slobode i dio Dravske ulice)
zamjena postojećih svjetiljki Led svjetiljkama
98.000.00 kuna.
Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 5. predviđaju se u ukupnoj svoti od 105.000,00 kuna, a
financirat će se iz slijedećih izvora; sredstava pomoći Državnog proračuna u svoti 70.000,00 kuna, sredstava
prihoda komunalne naknade u svoti 16.000,00 kuna, (do iskorištenja planiranih prihoda od 150.000,00 kuna) a
ostatak svote od 19.000,00 kuna iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu.“.
II.
U točki III. brojka „195.000,00“ zamjenjuje se brojkom „239.000,00“.
III.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
Pod točkom 2/B

PROGRAM
o izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

I.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2015. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/14) (u
daljnjem tekstu: Program) točka II. mijenja se i glasi:
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„II.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabava opreme i predviđeni
troškovi iz točke I. ovog Programa utvrđuju se za slijedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:
1. Nerazvrstane ceste,
Broj
ceste

NC19
NC3

Naziv ceste

Dio Ulice Laz (od spoja na LC broj 26114 do spoja na LC broj
26116),
spojna cesta Laz od kućnog broj 45 do izlaza na LC 25114
Odvojak Ulice Krajnica - tri kraka (od kbr. 97, 112, 126 na spoj
sa ŽC broj 2214) dionica od domaćinstva Radman (Krajnica)
prema Trepčama

Dužina ceste makadam (m)

Opis građevinskih
radova

250

Asfaltiranje

300

Izrada
projektne
dokumentacije

2. javna rasvjeta.''.
II.
Točka III. mijenja se i glasi:
''Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava
opreme i predviđeni troškovi, utvrđuju se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih
objekata i uređaja, kao i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenja građevinskih dozvola,
nadzora, nepredviđenih troškova i drugoga, te za nabavu kapitalnih sredstava (izgradnja) prema
vrstama za pojedine objekte.
1. Nerazvrstane ceste
- izgradnja – asfaltiranje makadamske nerazvrstane ceste
158.000,00 kuna,
- izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste
15.000,00 kuna.
______________________________________________________________________________
UKUPNO:
173.000,00 kuna.
2. Javna rasvjeta
- podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje
javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta 150.000,00 kuna.
_____________________________________________________________________________
UKUPNO:
150.000,00 kuna.
___________________________________________________________________________
SVEUKUPNO:
323.000,00 kuna.”.
III.
Točka IV. mijenja se i glasi:
‘’Financijska sredstva za ostvarivanja ovog Programa prema procijenjenim troškovima u točki
III. utvrđuju se prema izvorima u sljedećim svotama:
- komunalni doprinos
11.000,00 kuna,
- naknada za koncesiju
20.500,00 kuna,
- šumski doprinos
33.000,00 kuna,
- sredstva pomoći iz županijskog proračuna
100.000,00 kuna,
- ostali prihodi Proračuna Općine Ferdinandovac
158.500,00 kuna.
______________________________________________________________________________
SVEUKUPNO:
323.000,00 kuna.’’.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
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Pod točkom 2/C

PROGRAM
o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
I.
U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
(„Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 19/14) (u daljnjem tekstu: Program), točka II. mijenja
se i glasi:
„II.
Program obuhvaća financiranje slijedećih djelatnosti komunalne infrastrukture:
nerazvrstane ceste i javna rasvjeta u svoti od 33.000,00 kuna.“.
II.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.

Pod točkom 2/D

PROGRAM
o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
I.
U Programu o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke
županije“ broj 19/14) (u daljnjem tekstu: Program), u točki II. brojka „25.000,00“ zamjenjuje se brojkom
„32.000,00“.
II.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.

Pod točkom 2/E

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

I.
U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/14) (u daljnjem tekstu: Program) u točki IV. brojka
„556.000,00“ zamjenjuje se brojkom „541.000,00“.
II.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije”.
Pod točkom 2/F

PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
I.
U Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini (“Službeni
glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 19/14) (u daljnjem tekstu: Program) u točki IV. brojka
„31.000,00“ zamjenjuje se brojkom „17.000,00“.
II.
Točka V. Programa, mijenja se i glasi:
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„V.
Sredstva iz točke IV. ovog Programa raspoređuju se kako slijedi:
- za školske aktivnosti
8.000,00 kuna,
- za Hrvatsko kulturno umjetničko društvo ''Frankopan'' Ferdinandovac
3.000,00 kuna,
- za Pjevačko društvo “Ferdinand” Ferdinandovac
3.000,00 kuna,
- za održavanje sakralnih objekata i spomenika kulture
3.000,00 kuna.“.
III.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije”.
Pod točkom 2/G

PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
I.
U Programu javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini (“Službeni
glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 19/14) (u daljnjem tekstu: Program) u točki IV. brojka
„121.000,00“ zamjenjuje se brojkom „93.500,00“.
II.
Točka V. Programa, mijenja se i glasi:
„V.
Sredstva iz točke IV. ovog Programa raspoređuju se kako slijedi:
- Nogometnom klubu “Ferdinandovac” Ferdinandovac
80.000,00 kuna,
- Školskom športskom klubu “Sokol” Ferdinandovac
1.000,00 kuna,
- Lovačkoj udruzi “Fazan” Ferdinandovac
4.500,00 kuna,
- Športskom ribolovnom klubu “Štuka” Ferdinandovac
7.000,00 kuna,
- Konjičkom klubu ''Ferdinandovac'' Ferdinandovac
1.000,00 kuna.“.
III.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
Pod točkom 2/H

PLAN
o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini
I.
U Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/14) (u daljnjem tekstu: Plan) u točki IV. brojka „295.000,00“
zamjenjuje se brojkom „241.500,00“.
II.
Točka V. mijenja se i glasi:
„V.
Sredstva iz točke IV. ovog Plana raspoređuju se za:
1. Pomoć socijalno ugroženim osobama i obiteljima, naknade za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne mirovine
10.000,00 kuna,
2. Pomoć za opremanje novorođenog djeteta
45.000,00 kuna,
3. Pomoć za nabavu drva za ogrjev iz sredstava Proračuna
Koprivničko-križevačke županije
26.000,00 kuna,
4. Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Ferdinandovac
21.500,00 kuna,
5. Kupnju dječjih darova
3.500,00 kuna,
6. Sufinanciranje odgoja i naobrazbe djece s posebnim potrebama
i nadarene djece
2.000,00 kuna,
7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata
30.000,00 kuna,
8. Provođenje Programa Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac
5.000,00 kuna,
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9. Dio sredstava za troškove gerontodomaćice: plaća, putni trošak,
radna odjeća i obuća, materijal za čišćenje i sanitarni pregled
48.500,00 kuna,
10. Stipendije studentima
50.000,00 kuna.“.
III.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije”.
Točka 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu
i projekcija za 2017. i 2018. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.
godinu primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Proračuna, do početka ove sjednice zaprimljeno je mišljenje Kluba vijećnika HDZ-a,
HRAST-a i HSS-a o Prijedlogu proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu kojim se traži dorada Prijedloga
Proračuna za 2016. i to:
1. da se realno planiraju prihodi iz šumske i naftne rente, dotacije iz Županijskog proračuna i dr.
sukladno izvršenju Proračuna za 2015. godinu,
2. da se obzirom na aktualno loše financijsko stanje u Općini uvedu mjere štednje te smanje tekući
rashodi: režije, materijalni troškovi, plaće, dnevnice, trošak reprezentacije...
RASPRAVA:
Zaprimljen je i slijedeći Amandman na Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu:

RASHODI:
STAVKA

PRIJEDLOG PRORAČUNA

3111 Neto plaća načelnika
3211 Službena putovanja
3291 Naknada članovima OV-a
3293 Reprezentacija
3293Reprezentacija- božićni pokloni
3293 Reprezentacija- međunarodna suradnja
31 11 neto plaće
3111 doprinosi iz plaća
3111 Porez na dohodak
3111 Doprinos za zdravstveno osiguranje
3231 Usluge telefona
3233 Izdaci reklamiranja
3233 Izrada web-stranice
3233 Izdaci objave oglasa
3223 Gorivo za kosilice
3223 Održavanje kosilica
3232 Održavanje skele

87000
6000
30000
10000
6000
3000
340 000
83 000
13 3000
61000
20 000
8000
8000
12 000
25000
15 000
10000

AMANDMAN

SMANJENJE

72000
0,00
0,00
4000
0,00
1000
306 000
75000
12 300
55 000
10 000
1000
2000
4000
5000
5000
5000
UKUPNO:

15000
6000
30000
6000
6000
2000
34 000
8000
1000
6000
10 000
7000
6000
8000
20 000
10000
5000
180 000

PRIHODI:
STAVKA

PRIJEDLOG PRORAČUNA

6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina

1500 000

AMANDMAN

1 320 000

SMANJENJE

180 000

PREDSJEDNIK: Molim gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da obrazloži prijedlog Proračuna
Općine Ferdinandovac za 2016. godinu.
Gosp. Branko Kolar je obrazložio Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i
projekcija za 2017. i 2018. godinu kao u materijalu za sjednicu Općinskog vijeća.
U odnosu na prijedlog Proračuna u materijalima, dao je slijedeće:
Dopune
STR.

2.
9.

POZICIJA

6423
4263

NAZIV

Prihod uslužnosti prava puta od infrastrukturnih operatera
Izrada izmjena i dopuna prostornog plana

IZNOS 2016.

200.000,00
70.000,00
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Izmjene
STR.

POZICIJA

3.
7.

3237
542

NAZIV

IZNOS 2016.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Izrada izmjena i dopuna prostornog plana

60.000,00
280.000,00

UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI

4.774.500,00
4.518.900,00

PREDSJEDNIK: Odrđujem stanku od 10 minuta.
Nakon 10 minuta:
45
PREDSJEDNIK: Prekidam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 21 sati. Nastavak
00
sjednice zakazujem za utorak 29. prosinca 2015. u 17 sati.
18. sjednica Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nastavljena je 29. prosinca 2015. s početkom u 17
sati s Točkom 3. Dnevnog reda.

00

PREDSJEDNIK: Molim predlagatelja Proračuna Općine Ferdinandovac, općinskog načelnika g. Branka
Kolara da iznese očitovanje na podneseni amandman kluba vijećnika HDZ-HSS-a.
Predlagatelj je na podneseni Amandman dao slijedeće očitovanje (stupac 5)

RASHODI
STAVKA

PRIJEDLOG
PRORAČUNA

3111 Neto plaća načelnika
3211 Službena putovanja
3291 Naknada članovima
OV-a
3293 Reprezentacija
3293Reprez.- božićni
pokloni
3293 Reprezentacijameđunarodna suradnja
31 11 neto plaće
3111 doprinosi iz plaća
3111 Porez na dohodak
3111 Dop. za zdravstveno
osiguranje
3231 Usluge telefona
3233 Izdaci reklamiranja
3233 Izrada web-stranice
3233 Izdaci objave oglasa
3223 Gorivo za kosilice
3223 Održavanje kosilica
3232 Održavanje skele

AMANDMAN

SMANJENJE

OČITOVANJE/PRIJEDLOG
NAČELNIKA

87000
6000
30000

72000
0,00
0,00

15000
6000
30000

-5.000,00
0,00
-10.000,00

10000
6000

4000
0,00

6000
6000

-4.000,00
-1.000,00

3000

1000

2000

0,00

340 000
83 000
13 3000
61000

306 000
75000
12 300
55 000

34 000
8000
1000
6000

0,00
0,00
0,00
0,00

20 000
8000
8000
12 000
25000
15 000
10000

10 000
1000
2000
4000
5000
5000
5000
UKUPNO:

10 000
7000
6000
8000
20 000
10000
5000
180 000

0,00
-1.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
-31.000,00

PRIJEDLOG
PRORAČUNA

AMANDMAN

OČITOVANJE/PRIJEDLOG
NAČELNIKA

15.000,00
30.000,00
60.000,00
10.000,00

11.000,00
20.000,00
50.000,00
6.000,00

-4.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-4.000,00

STAVKA

PRIJEDLOG
PRORAČUNA

AMANDMAN

OČITOVANJE/PRIJEDLOG
NAČELNIKA

3223 Utrošak el.energije
421 Rekonstrukcija Druš. doma

180.000,00
135.000,00

160.000,00
100.000,00

-20.000,00
-35.000,00

NOVE STAVKE PO PRIJEDLOGU NAČELNIKA
STAVKA

3811 Tekuća zaliha proračuna
3232 Održav. građ.objekata
421 Izrada proj. dokumentacije za nerazvrstane ceste
422 Nabava kosilica
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4263 Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana
3721 Sufin.prijevoza učenika
3811 VZ Općine Ferdinandovac
3811 DVD Ferdinandovac
3721 Porodiljne naknade
3721 Sufinanciranje gerontodomaćice

70.000,00
50.000,00
35.000,00
30.000,00
20.000,00
12.000,00
25.000,00
22.000,00
25.000,00
22.000,00
40.000,00
13.000,00
SVEUKUPNO:

-20.000,00
-5.000,00
-8.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-27.000,00
-180.000,00

PRIHODI:
STAVKA

6423 Naknada za eksplataciju mineralnih sirovina

PRIJEDLOG
PRORAČUNA

AMANDMAN

1.500 000

1.320 000

SMANJENJE

180 000

Nakon stanke od 10 minuta:
PREDSJEDNIK: Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac
za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu s prijedlogom korigiranih amandmana očitovanjem
općinskog načelnika.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko „UZDRŽAN“ ?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa devet (9) glasova „ZA“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ d o n i j e l o :

Proračun Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
2018. godinu.
Proračun Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
2018. godinu, nalaze se u privitku ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Točka 4.
Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći)
u razdoblju od 2016. do 2018. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) u razdoblju od 2016.
do 2018. godine primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Plana razvojnih programa, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži Plan razvojnih
programa (investicija i kapitalnih pomoći) u razdoblju od 2016. do 2018. godine. Gosp. Branko Kolar, općinski
načelnik je obrazložio prijedlog Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) u razdoblju od 2016.
do 2018. godine, kao u materijalu za sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK: Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) u razdoblju od
2016. do 2018. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9) glasova „ZA“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ glasom, d o n i j e l o :

Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) u razdoblju od
2016. do 2018. godine.
Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) u razdoblju od
2016. do 2018. godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Točka 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu primili
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smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njezin sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži Prijedlog Odluke o
izvršavanju Proračuna. Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je obrazložio Prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, kao u materijalu za sjednicu.
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 izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu. Tko je „ZA“, tko je
„PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9) glasova „ZA“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ glasom, d o n i j e l o :

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu
Članak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka)
uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun),
upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna (u
daljnjem tekstu: proračunski korisnici), prava i obveze proračunskih korisnika, pojedine ovlasti općinskog
načelnika Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) te druga pitanja izvršavanja Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika
Proračuna utvrđeni dokumentima o srednjoročnim, odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim
zakonima , drugim propisima ili općim aktima.
Članak 3.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna
određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.
Proračunski korisnici moraju sredstva koristiti štedljivo u skladu s propisima o korištenju, odnosno
raspolaganju tim sredstvima.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu
Proračuna.
Proračun se izvršava na temelju odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim
sredstvima.
Članak 4.
Dodjela sredstava proračunskim korisnicima za nabavu nefinancijske imovine vrši se na temelju
dostavljene dokumentacije (ugovora, računa, ovjerenih privremenih i okončanih situacija).
Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac ne uplaćuje namjenske i vlastite prihode u Proračun, već ih
namjenski koristi za rashode poslovanja, u skladu s financijskim planom s kojim je suglasno Općinsko vijeće
Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 5.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, općinski
načelnik predložit će Općinskom vijeću da donese Izmjene i dopune Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih osnovnih računa, s tim da
umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.
Članak 6.
Za zakonsku upotrebu sredstava osiguranih u Proračunu odgovoran je općinski načelnik zajedno s
osobom ovlaštenom za računovodstvo.
Članak 7.
Općinski načelnik je u cijelosti odgovoran za izvršavanje Proračuna.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je općinski načelnik.
Članak 8.
Odluku o zaduživanju Općine radi kapitalnih ulaganja donosi Općinsko vijeće.
Članak 9.
Za financijske odnose radi zaduživanja sredstava ovlašten je općinski načelnik u svoti do 70.000,00
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kuna, a preko ovog iznosa i za dugoročno zaduživanje smije odlučivati samo Općinsko vijeće uz suglasnost
Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.
Članak 10.
Sredstva Proračunske zalihe u svoti od 11.000,00 kuna koriste se za hitne, nepredviđene i druge
namjene utvrđene člankom 56. Zakona o proračunu.
Sredstva Proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih prihoda Proračuna bez
primitaka.
Sredstva Proračunske zalihe raspoređuje općinski načelnik.
Općinski načelnik obvezan je najmanje svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava
Proračunske zalihe.
Članak 11.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2016. godine, podmirit će se iz namjenski
odobrenih sredstava Proračuna.
Sredstva koja do 31. prosinca 2016. godine preostanu na računu Proračuna prenijet će se u iduću
godinu i koristiti za namjene utvrđene Proračunom za 2017. godinu.
Članak 12.
Proračunski i izvanproračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje propisane zakonom i
podzakonskim aktima.
Izvanproračunski korisnici su obvezni izraditi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana i dostaviti ga nadležnim tijelima Općine.
Proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su dati sve podatke, isprave i izvješća koja se traže od
njih.
Članak 13.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
za 2016. godinu do 15. rujna 2016. godine a Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. do 1. lipnja 2017.
godine.
Članak 14.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na snagu 1.
siječnja 2016. godine.
Točka 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg
vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Zaključka do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži Prijedlog ovog Zaključka. Gosp. Branko Kolar,
općinski načelnik je obrazložio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu, kao u materijalu za sjednicu.
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 Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg
vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za
2015. godinu KLASA: 601-02/15-01/37, URBROJ: 2137/15-68-15-1 od 22. prosinca 2015. godine.
II.
Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu nalaze se
u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
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Točka 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA
Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Zaključka do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži Prijedlog ovog Zaključka. Gosp. Branko Kolar,
općinski načelnik je obrazložio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Financijski plan Dječjeg vrtića
KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, kao u materijalu za sjednicu.
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 Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac
za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac
za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu i
projekcije za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) KLASA: 601-02/15-01/38, URBROJ:
2137/15-68-15-1 od 22. prosinca 2015 godine.
II.
Financijski plan nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
Točka 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Ferdinandovac primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana do početka ove sjednice nije
zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila vezana uz njezin sadržaj. Molim općinskog načelnika da
obrazloži Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana. Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik
je obrazložio Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac,
kao u materijalu za sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Milan Kolar: Koliki je postotak izgrađenosti građevinske parcele?
Gosp. Stjepan Hrženjak: maksimalni postotak izgrađenosti – iskoristivosti građevne parcele je 50 %.
Gosp. Robert Ščuka: Koji su razlozi za promjenu lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ? Što
je „izgrađenost“ parcele?
Gosp. Stjepan Hrženjak: U tijeku izrade projektne dokumentacije sustava prikupljanja, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Podravske Sesvete, koja obuhvaća i Općinu
Ferdinandovac, uočeno je da postojeća lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, planirana jugoistočno
od centra naselja Ferdinandovac na kčbr. 1583/70 i 1583/71 k.o. Ferdinandovac, ne zadovoljava uvjete zaštite
kanala Orlov jarak koji je predviđen kao recipijent otpadnih voda, zbog činjenice što vodotok povremeno
potpuno presuši, odnosno zbog premalog protoka u istom.
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem
na glasovanje Prijedlog Odluke o izradi 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, sa deset (10) glasova „ZA“
donijelo:
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O D L U K U
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinando vac
Članak 1.
Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuje se:
- pravna osnova za izradu i donošenje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: II. izmjene i dopune Prostornog plana),
- razlozi za izradu I. izmjena i dopuna Prostornog plana,
- obuhvat II. izmjena i dopuna Prostornog plana,
- ocjena stanja u obuhvatu II. izmjena i dopuna Prostornog plana,
- ciljevi i programska polazišta II. izmjena i dopuna Prostornog plana,
- stručne podloge za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana, način pribavljanja stručnih rješenja,
- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga,
- popis tijela i osoba koje daju zahtjeve za izradu I. izmjena i dopuna Prostornog plana,
- rokovi izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana,
- izvori financiranja izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana.
Pravna osnova za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana je Zakon o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13).
Članak 2.
Područje obuhvata II. izmjena i dopuna Prostornog plana identično je Prostornom planu uređenja
Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“ broj 6/07. i 9/14).
Članak 3.
Razlog izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac je:
- usklađivanje granica eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU„Ferdinandovac“ i EPU „Kalinovac“,
- određivanje nove lokacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
- mijenjanje uvjeta za izgradnju farmi,
- usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju,
- usklađivanje sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13).
Članak 4.
Ocjena stanja:
Sukladno zaprimljenom zahtjevu potrebno je ucrtati nove granice eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU
„Ferdinandovac“ i EPU „Kalinovac“.
U tijeku izrade projektne dokumentacije sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na
području aglomeracije Podravske Sesvete, koja obuhvaća i Općinu Ferdinandovac, uočeno je da postojeća
lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, planirana jugoistočno od centra naselja Ferdinandovac na
kčbr. 1583/70 i 1583/71 k.o. Ferdinandovac, ne zadovoljava uvjete zaštite kanala Orlov jarak koji je predviđen
kao recipijent otpadnih voda, zbog činjenice što vodotok povremeno potpuno presuši, odnosno zbog premalog
protoka u istom.
Općina Ferdinandovac ima potencijal i mogućnosti za ulaganja na svojem području te je potrebno
prostorno planski omogućiti ulaganja i obavljanje pojedinih djelatnosti.
Ciljevi i programska polazišta II. izmjena i dopuna prostornog plana sukladni su :
a) Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske,
b) Prostornom planu Koprivničko - križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 8/01, 8/07, 13/12. i 5/14),
c) Utemeljenim zahtjevima i primjedbama javnopravnih tijela određenih posebnim propisima.
Članak 5.
II. izmjene i dopune Prostornog plana radit će se na postojećim topografskim kartama (M 1:25000),
digitalnim ortofoto podlogama (M 1:5000) i vektoriziranim katastarskim podlogama (M 1:5 000), koje će se
pribaviti pri Državnoj geodetskoj upravi.
Članak 6.
U postupku izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana zatražit će se podaci nadležnih tijela i osoba
određenih posebnim propisima:
- Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije, Trg bana Josipa Jelačića !5/II,
Koprivnica,
- Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke
županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica,
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- Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke
županije, Odsjeka za zaštitu okoliša, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica,
- Ministarstva gospodarstva, Uprave za energetiku i rudarstvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
- Ministarstva poljoprivrede, Uprave za poljoprivredu i prehrambenu industriju, Ulica grada Vukovara
78, Zagreb,
- Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb,
- Županijske uprave za ceste Koprivničko– križevačke županije, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog
12, Križevci,
- Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Međimurska ulica 26/B, Varaždin,
- Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Bistra“, Ulica Antuna Radića 8/B Đurđevac,
- HEP Hrvatske elektroprivrede Operatera distribucijskog sustava „Elektra“ Koprivnica, Ulica Ivana
Meštrovića 32, Koprivnica,
- Komunalija d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac,
- INA Industrije nafte d.d. SD istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Sektora za razradu polja Zagreb,
Šubićeva 29 Zagreb,
- Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko–križevačke županije,
Florijanski trg 4/II, Koprivnica,
- susjednog grada Đurđevca i općina Kalinovac, Podravske Sesvete i Novo Virje.
Članak 7.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana je 30 dana od dana dostave
ove Odluke.
U slučaju da nadležna tijela i osobe iz članka 6. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku
određenom u stavku 1. ovog članka smatrat će se da ih nemaju.
Članak 8.
Sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju tijela i osobe iz članka 6. ove Odluke moraju u
svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima
temelje svoje zahtjeve u izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana.
Ako nadležna tijela i osobe iz članka 6. ove Odluke u svojim zahtjevima ne odrede važeće propise i
njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve, nositelj izrade nije
dužan poštivati takve zahtjeve, ali ih je u tom slučaju nositelj izrade dužan obrazložiti.
Članak 9.
Sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju javnopravna tijela iz članka 6. ove Odluke, koja
daju zahtjeve za izradu Prostornog plana, sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih
zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Prostorni plan,
pri čemu se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta
Prostornog plana.
Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka prema kojemu određeni dio prijedloga Prostornog plana nije u
skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo
mišljenje razmatrati.

Članak 10.
Rok za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana je maksimalno osam (8) mjeseci od odabira
izrađivača.
Članak 11.
Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana dijeli se u 11 (jedanaest) faza:
1. Prikupljanje Zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 6. ove Odluke za izradu II. izmjena i dopuna
Prostornog plana (30 dana),
2. Izrada nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana (30 dana),
3. Izrada prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana za javnu raspravu (30 dana),
4. Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana (10 dana),
5. Izrada Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana (15 dana),
6. Izrada Nacrta konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana (30 dana),
7. Izrada Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana (10 dana),
8. Pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije o usklađenosti
II. izmjena i dopuna Prostornog plana sa Županijskim prostornim planom, u slučaju da Zavod nije stručni
izrađivač II. izmjena i dopuna Prostornog plana (30 dana),
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Prostornog plana na Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac (5
dana),
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10. Objava II. izmjena i dopuna Prostornog plana u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije“ (30 dana) i dostava II. izmjena i dopuna Prostornog plana s Odlukom o donošenju Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uređenja i Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije najkasnije
15 dana od dana objave u službenom glasilu,
11. Objava pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana i grafičkog dijela Prostornog
plana u elektroničkom i analognom obliku u roku od 30 dana od stupanja na snagu Odluke o II. izmjenama i
dopunama Prostornog plana (30 dana).

U rokove iz stavka 1. ovog članka nije uračunato vrijeme potrebno za utvrđivanje prijedloga i konačnog
prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana od strane tijela koje ih utvrđuje (općinski načelnik Općine
Ferdinandovac), moguće ponovne javne rasprave kao i vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti,
mišljenja i očitovanja sukladno posebnim zakonima.
Članak 12.
U sklopu izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana provodi se i postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja Prostornog plana na okoliš.
Članak 13.
Tijekom izrade i donošenja II. izmjena i dopuna Prostornog plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru na temelju postojeće prostorno – planske dokumentacije, te će nositelj izrade
Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac u roku od 15 dana od dana objave Odluke u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“ istu dostaviti nadležnoj građevinskoj inspekciji.
Članak 14.
Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana financirat će se iz Proračuna Općine Ferdinandovac.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije“.
Točka 9.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi
i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Odluke do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njezin sadržaj. Molim općinskog načelnika odnosno g. Stjepana Hrženjaka da obrazloži Prijedlog
Odluke. Gosp. Stjepan Hrženjak je obrazložio Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Robert Ščuka: Na koji će se način provesti primjerice odredba članka 13. stavka 4. Odluke:
dužnost održavanja međa?
Gosp. Stjepan Hrženjak: uputio je na primjenu odredbi o nadzoru nad provođenjem Odluke.
PREDSJEDNIK: Budući da nema više pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem
na glasovanje Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine
Ferdinandovac. 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 agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Ferdinandovac.
Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara
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na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Ferdinandovac nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga
koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za
Općinu Ferdinandovac primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Pravilnika do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njezin sadržaj. Molim općinskog načelnika odnosno gđu. Nadicu Kolar da obrazloži Prijedlog
Pravilnika. Gđa. Nadica Kolar, je obrazložila Prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji
su od interesa za Općinu Ferdinandovac, kao u materijalu za sjednicu.
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 Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu
Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa
za Općinu Ferdinandovac.
Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa
za Općinu Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 11.
Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog Izmjena Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac primili smo u
materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Izmjena plana do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi
bila vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Stjepana Hrženjaka da obrazloži Prijedlog Izmjena Plana. Gosp.
Stjepan Hrženjak, je obrazložio Prijedlog Izmjena Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac, kao u
materijalu za sjednicu.
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 Izmjena Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko
je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Izmjene Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac.
Izmjene Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac nalaze se u
privitku ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Točka 12.
Razmatranje prijedloga i donošenje dugoročnog Provedbenog plana unaprjeđenja iz
područja zaštite od požara za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog dugoročnog Provedbenog plana unaprjeđenja iz područja zaštite od požara za
razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac primili smo u materijalima za ovu
sjednicu.
Na prijedlog dugoročnog Provedbenog plana do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
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primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Stjepana Hrženjaka da obrazloži Prijedlog
dugoročnog provedbenog plana. Gosp. Stjepan Hrženjak, je obrazložio Prijedlog dugoročnog Provedbenog
plana unaprjeđenja iz područja zaštite od požara za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine
Ferdinandovac, kao u materijalu za sjednicu.
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 dugoročnog Provedbenog plana unaprjeđenja iz područja zaštite od požara za razdoblje od
2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo:

Dugoročni Provedbeni plan unaprjeđenja iz područja zaštite od požara
za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac.
Dugoročni Provedbeni plan unaprjeđenja iz područja zaštite od požara
za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac
nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 14.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad
političkih stranaka iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Odluke do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njezin sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži Prijedlog Odluke. Gosp. Branko Kolar je
obrazložio Prijedlog Odluke o obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka iz
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, kao u materijalu za sjednicu.
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 obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka iz
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. 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 obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu.
Odluka o obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 16.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama
Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, primili smo u
materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Odluke do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njezin sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži Prijedlog Odluke. Gosp. Branko Kolar je
obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, kao u materijalu za sjednicu.
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 izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad
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političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Tko je „ZA“, tko je
„PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa devet (9) glasova „ZA“ i jednim (1)
„UZDRŽANIM“ d o n i j e l o :

Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Ferdinandovac za 2015. godinu.
Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Ferdinandovac za 2015. godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 17.
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima
Gosp. MILAN KOLAR: Zanima me javna rasvjeta na Trgu slobode, vidim da su postavljena nova
rasvjetna tijela. Da li je to napravljeno bez našeg znanja? Uz to očevidna je razlika u jačini osvjetljenja npr.
križanje Peršićevo – ulica od Kenđelića.
Gosp. BRANKO KOLAR: Za tzv. „bagatelnu javnu nabavu“ o kojoj se ovdje radi proveden je natječaj u
predmetu Modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac, temeljem članka 7. Odluke o
provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 110.000,00 kuna s
PDV-om. Sredstva su planirana u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2015. godinu u iznosu od 40.000,00 kuna
i sredstva iz Odluke o dodjeli kapitalne pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 70.000,00
kuna. Bagatelna nabava je planirana u Planu nabave za 2015. godinu.
Rasvjeta Trga slobode je pilot projekt te slijedi u sklopu modernizacije javne rasvjete, pokrenuti postupak
javne bagatelne nabave u predmetu energetskog pregleda javne rasvjete područja Općine.
Gosp. ROBERT ŠČUKA: Na kanalu Orl nije saniran propust a štublji su vađeni. U čijoj je to nadležnosti?
Gosp. JOSIP FUČEK: vodotoci su u nadležnosti Vodne zajednice a cijevni propusti – mostovi su u
nadležnosti Općine. U planu je sanacija Orlovog jarka a problem je što jedan dio jarka zadire u
šumskogospodarsku osnovu.

PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 18. sjednicu Općinskog
35
vijeća Općine Ferdinandovac u 19 sati.
ZAPISNIČAR:
Petar Benko

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.
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