
 

                              
 

               REPUBLIKA HRVATSKA                                                 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                                    
           OPĆINA FERDINANDOVAC 
                OPĆINSKO VIJEĆE 
      KLASA: 024-02/22-02/12 
      URBROJ: 2137-15-22-1 
      Ferdinandovac, 13. prosinca  2022. 
 
 Na temelju članka 68. i 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/09., 6/13.,  1/18, 24/20, 5/21. i 9/21. - ispravak), 
 

S A Z I V A M 
20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

za utorak, 20. prosinca 2022. godine s početkom u 18,00 sati 
         

Sjednica je javna i održat će se u zgradi Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28 
(Općinska vijećnica). 

       
   Za sjednicu predlažem 

 

Dnevni red: 
        1.     Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu i projekcije za    
 2024. i 2025. godinu, 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023.       
godinu, 

       3. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine  
               Ferdinandovac u 2023. godini, 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba:  

A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

D. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa:  

A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini, 

C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

D. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih 
zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

E. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

F. o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini. 

           6.   Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 
      2023. godinu, 

7.   Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora za razvoj turizma na području Općine                            
Ferdinandovac u 2023. godini, 

          8.   Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na 
    području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 



         9.   Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 
    mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

10.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad 
    političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac izabranim s liste grupe 
    birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
11.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata  
        na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  
Ferdinandovac u 2022. godini, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Ferdinandovac za 2023. godinu, 
14. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg      
 provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac za 
 2022. godinu,  
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o isplati „božićnica“ 
zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac u 2022. godini, 
16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac 
sa stanjem 31. prosinca 2022. godine, 
17. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.   

 
 

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost 
prisustvovanja sjednici da dojavite na tel. 048/817-013. 

 
                                                                                                                                                                             PREDSJEDNIK: 

                                                     Branko Patačko  
 
 

DOSTAVITI: 
1. Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, 
2. Predsjedniku Vijeća Mjesnog odbora Brodić, 
3. Predsjedniku Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,  
4. Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac, 
5. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac 
6. Na WEB stranicu Općine Ferdinandovac - www.ferdinandovac.hr, 
7. Na Oglasnu ploču Općine Ferdinandovac, 
8. Pismohrani. 

http://www.ferdinandovac.hr/

