Zapisnik
s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održane 20. lipnja 2016. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof.
Sazivom KLASA: 021-05/16-02/28, URBROJ: 2137/15-16-1 od 15. lipnja 2016. godine.
Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28/I,
00
20. lipnja 2016. s početkom u 20 sati.
Na sjednici, su nazočili članovi Općinskog vijeća:
1. Vjekoslav Čordašev, prof. predsjednik,
2. Robert Ščuka, dipl. kateheta, potpredsjednik,
3. Milan Kolar, član,
4. Branko Patačko, 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. Vladimir Raknić koji je ispričao svoj
izostanak.
Ostali nazočni – gosti:
- Milica Fuček, predstavnica TD KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac,
- 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 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća i ostale nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 20. 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 19. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 23. ožujka 2016. godine.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „UZDRŽAN“ a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac usvojen
JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“.
Predlažem, promjenu redoslijeda točki Dnevnog reda tako da točka 4.. bude točka 1. Dnevnog reda a
točke 1, 2, 3 da budu točke 2, 3. i 4.
Predlažem da idemo na usvajanje Dnevnog reda s predloženom izmjenom redoslijeda njegovih točki.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje predloženi Dnevni red za 20. sjednicu Općinskog vijeća. Tko je „ZA“,
tko je „PROTIV“?
Konstatiram da je za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 10 glasova
„ZA“ usvojen slijedeći:

Dnevni red:
1. Informacija o projektnim aktivnostima Vodne aglomeracije Đurđevac, Virje, Novigrad Podravski i
Sesvete Podravske (kanalizacija, pročistač),
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Ferdinandovac za 2015. godinu,

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2015. godine,
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2016/2017. godinu,
5. Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja iz područja zaštite od požara
u 2016. godini na području Općine Ferdinandovac,
6. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac
za 2016. godinu,
7. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i
mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za travanj 2016. godine,
8. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka i travnja 2016. godine,
9. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Informacija o projektnim aktivnostima Vodne aglomeracije Đurđevac, Virje, Novigrad Podravski
i Sesvete Podravske (kanalizacija, pročistač)



Gđa. Milica Fuček je detaljno obrazložila projektne aktivnosti vodne aglomeracije Đurđevac te
dinamiku priključenja stanovništva područja Aglomeracije Grada Đurđevca i općina Virje, Novigrad Podravski,
Sesvete Podravske, Ferdinandovac, Novo Virje i Kloštar Podravski na sustav vodoopskrbe i odvodnje te
pročišćavanja u projektnom razdoblju do kraja 2045. godine.
Ministarstvo poljoprivrede je krajem travnja 2015. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo
poziv za dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se
odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Poziv je bio otvoren do kraja svibnja 2015.
godine, što je bio vrlo kratak rok od mjesec dana za samu prijavu, tako da samo oni javni isporučitelji vodne
usluge koji su imali visoki stupanj gotove projektne dokumentacije uključujući i građevinske dozvole za te
projekte, mogli u tom kratkom vremenu izvršiti prijavu.
Komunalije su prijavile projekt Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u aglomeraciji Đurđevac koji je
obuhvatio projekte rekonstrukcije magistralnog vodovoda kroz Đurđevac, rekonstrukcije sekundarnih
vodovoda u Đurđevcu, rekonstrukciju vodovoda kroz Budrovac i izgradnju glavnih transportnih vodovoda od
novog crpilišta prema Virju i budućoj vodospremi Čepelovac.
Nakon što je prijava Komunalija zadovoljila, u travnju ove godine potpisan je Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju ovog projekta između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih
voda, Komunalija i Grada Đurđevca ukupne vrijednosti 29.945.301,00 kn (gotovo 30 mil. kn)
Kohezijski fond EU dodjeljuje 19.494.430,00 kn (19,5 mil. kn) besp. sredstava (65,1%)



Hrvatske vode 7.456.341,00 kn (7,5 mil. kn)



Grad Đurđevac i Komunalije osiguravaju 2.994.530,00 kn (3 mil. kn).
Predstavnica TD KOMUNALIJE d. o. o. Đurđevac, gđica. Milica Fuček, obrazložila je Prijedlog Odluke o
potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem
cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Grada Đurđevca i općina
Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za područje Općine Ferdinandovac. Navodi da je u tijeku
priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne
infrastrukture na području aglomeracije Grada Đurđevca i općina Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete
koji bi obuhvatio područje Općine Ferdinandovac a koji se odnosi na:
 - izgradnju kanalizacijske mreže u Ferdinandovcu,
 - izgradnju objekata –crpne stanice,
 - izgradnja UPOV Ferdinandovac,
 - izgradnju kanalizacijskih priključaka,
 - Izgradnja vodospreme Čepelovac (potrebna za cjelokupni vodoopskrbni sustav-dijeli se na sve
općine),
 - izgradnju vodoopskrbnih priključaka.

2

Ukupna vrijednost investicije iznosi 29.025.609,00 kuna od čega Općina Ferdinandovac treba osigurati
2.902.561,00 kuna u periodu od 2018 do 2023. godine uz očekivano daljnje sufinanciranje Koprivničkokriževačke županije i Europskog fonda za regionalni razvoj tako da bi Općini Ferdinandovac ostalo osigurati
1.150.432,00 kuna.
Općina Ferdinandovac ulazi u predmetnu investiciju s iznosima planiranim Projekcijama Proračuna
Općine Ferdinandovac za 2017. i 2018. godinu, a sredstva će se planirati i u proračunu Općine u razdoblju do
2023. godine, dok će preostali iznos investicije biti osiguran kroz projekte Europske unije i Proračun Republike
Hrvatske.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
U raspravi su uzeli učešće: Branko Patačko, Nikola Ščuka, Ivan Tabak, Robert Ščuka i Mihajlo Kadežabek
Gosp. Vjekoslav Čordašev: Predlažem da večeras donesemo

ZAKLJUČAK da je informacija o projektnim aktivnostima primljena na znanje te da
će se članovi Općinskog vijeća osobno izjasniti - očitovati o prijedlogu Odluke o
potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga investicijskog
ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području
aglomeracije Grada Đurđevca i općina Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za
područje Općine Ferdinandovac. Očitovanja članova Općinskog vijeća o prijedlogu Odluke
a radi dostave Komunalijama, potrebna su do 15. srpnja 2016. godine.
Točka 2.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na prijedlog Godišnjeg izvještaja, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba
koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da podnese ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je podnio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine kao u materijalu za
sjednicu.
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Na dnevnom redu Odbora za financije i proračun bio je večeras prijedlog
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Odbor podržava prijedlog
ovog Izvještaja.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Milan Kolar: ovo izvješće ne mogu prihvatiti. Sve ide kilavo. Samo se troši.
PREDSJEDNIK: Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa sedam (7) glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i
jednim (1) „UZDRŽANIM“ d o n i j e l o :

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, nalazi se u
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
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Točka 3.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine,
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 usmeno podnese Prijedlog Zaključka.
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je podnio Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, kao
u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: Odbor za financije i proračun je večeras raspravljao o Prijedlogu Zaključka o
usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Odbor podržava prijedlog ovog Zaključka.
PREDSJEDNIK: Ako nema više pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Tko
je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (10) glasova „ZA“
donijelo

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2015. godine.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2015. godine, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 4.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2016/2017. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2016/2017. 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 gosp. Roberta Ščuku, predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića da ovom
Vijeću obrazloži prijedlog Odluke.
Gosp. Robert Ščuka je obrazložio Odluku Upravnog vijeća o upisu nove djece u Dječji vrtić u pedagošku
2016/2017. godinu sa 19. sjednice Upravnog vijeća. Odluku je Upravno vijeće donijelo na temelju provedenog
postupka upisa nove djece koji je proveden u skladu s člankom 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić
KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/16-01/05, URBROJ: 2137/15-68-16-1 od 4. svibnja 2016) i sačinjene
Listu reda prvenstva pri upisu (nove) djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2016/2017.
godinu a sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,
107/07. i 94/13) i člankom 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA
Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke“ županije broj 4/98).
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
Gosp. Josip Fuček: Apeliram da se u Vrtić prime sva djeca čiji su roditelji podnijeli zahtjev za upis u
pedagošku 2016/2017. godinu.
Odgovor: Branko Kolar – Ne može se upisati više djece nego što to dozvoljava kapacitet Vrtića jer bi to
bilo protiv odredbi Državnog pedagoškog standarda.
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Milan Kolar: ispada da ste vi u Općini radi sebe a ne radi stanovnika Općine. Lani smo tražili da se
kapacitet Vrtića proširi kako bi se upisala sva djeca.
Vjekoslav Čordašev: izražavam nezadovoljstvo s ponašanjem ravnateljice kod upisa nove djece. Mogli
smo se dogovoriti s drugim Vrtićima o upisu djece. Dijete gosp. Šemovčana trebalo je biti upisano zbog situacije
zaposlenosti oba roditelja.
PREDSJEDNIK:. Budući da se više nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu nove djece u pedagošku 2016/17. godinu. Tko
je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?
Utvrđujem da Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa dva (2) glasa „ZA“, šest (6) PROTIV i dva (2)
„UZDRŽANA“ glasa,

NIJE DALO SUGLASNOST na:
Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o prijmu
(nove) djece u Dječji vrtić u pedagošku 2016/2017. godinu.
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja iz područja zaštite od požara
u 2016. godini na području Općine Ferdinandovac
PREDSJEDNIK: Prijedlog za donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja iz područja zaštite od
požara u 2016. godini na području Općine Ferdinandovac primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Stjepana Hrženjaka, izvjestitelja po ovoj točki, da
ovom Vijeću obrazloži prijedlog Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana.
Gosp. Stjepan Hrženjak je obrazložio Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja iz područja
zaštite od požara u 2016. godini na području Općine Ferdinandovac kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku
Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja iz
područja zaštite od požara u 2016. godini 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:

Godišnji provedbeni plan unapređenja iz područja zaštite od požara u
2016. godini na području Općine Ferdinandovac.
Godišnji provedbeni plan unapređenja iz područja zaštite od požara u
2016. godini na području Općine Ferdinandovac, nalazi se u privitku ovog
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog za Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za
2016. godinu, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Prijedlog Plana, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila
vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Stjepana Hrženjaka, izvjestitelja po ovoj točki, da ovom Vijeću obrazloži
prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite.
Gosp. Stjepan Hrženjak je obrazložio Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Ferdinandovac za 2016. godinu, kao u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku

5

Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Ferdinandovac za 2016. 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:

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac
za 2016. godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac
za 2016. godinu, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i
druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za travanj 2016. godine
Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i
druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec travanj 2016. godine.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku
Dnevnog reda i dajem na prihvaćanje Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec siječanj 2016. godine. 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 prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za mjesec travanj 2016. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec siječanj 2016. godine BROJ: 511-06-06/2-5-29/4-16 od 4.
svibnja 2016. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
Točka 16.
Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca ožujka i travnja 2016. godine
Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca ožujka i travnja 2016. godine.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ?
PREDSJEDNIK:. Budući da se nitko ne javlja za riječ i nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku
Dnevnog reda i dajem na prihvaćanje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije
Koprivnica tijekom mjeseca ožujka i travnja 2016. godine. 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 prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca ožujka i travnja 2016. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca ožujka 2016. godine Broj: 511-06-09-136/63-11-16. I.P. od 1. travnja 2016. godine.
II.
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
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mjeseca travnja 2016. godine Broj: 511-06-09-136/64-11-16. I.P. od 2. svibnja 2016. godine.
III.
Izvješća iz točke I. i II. ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu.
Točka 17.
Informacije, pitanja i prijedlozi
Gosp. Branko Kolar je govorio o tekućoj problematici Općine Ferdinandovac:
RC Piškornica – planirano se ne ostvaruje,
Koncesija odvoza i odlaganja komunalnog otpada ističe 30. srpnja – treba iznaći rješenje daljnjeg
zbrinjavanja otpada,
u tijeku je natječaj za mjeru 7/2. - Fond za regionalni razvoj,
Projekt strategije razvoja Općine Ferdinandovac, zahtjev je prošao,
Geotermalna istraživanja – Zahtjev „Geothermal“ za lokalne bušotine,
U tijeku je izrada II. izmjena i dopuna PPU Općine Ferdinandovac (obuhvaća i geotermalne vodepredviđa se da bi eksploatacija mogla početi 2018. godine).
Na javnim radovima na revitalizaciji javnih površina radi šestoro radnika.
Gosp. Milan Kolar: kad ćemo raspravljati o problematičnim pitanjima odlagališta komunalnog otpada?
Gosp. Vjekoslav Čordašev: Odluku o pristupanju Vodnoj aglomeraciji Đurđevac moramo donijeti .
Gosp. Josip Fuček: - Bistra pristupa čišćenju kanala Rastje, - čije je vlasništvo Dom u Pavljancima?
Odgovorio je načelnik da je Društveni dom Pavljanci u vlasništvu Općine.
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 20. sjednicu Općinskog
39
vijeća Općine Ferdinandovac u 23 sati.
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK:

Petar Benko

Vjekoslav Čordašev, prof.
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