Zapisnik
s 8. sjednice Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac
održane 27. svibnja 2014. godine
Sjednicu je sazvao predsjednik Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav
Čordašev, prof. Sazivom KLASA: 021-05/14-02/21, URBROJ: 2137/15-14-1 od 2. svibnja 2014. godine.
Sjednica je bila javna i održana u zgradi Opdine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode
28/I, Vijednica, s početkom u 2030 sati.
Na sjednici su bili nazočni svi članovi Opdinskog vijeda:
1. Vjekoslav Čordašev, prof. predsjednik,
2. Robert Ščuka, dipl. kateheta, potpredsjednik,
3. Milan Kolar, član,
4. Vladimir Raknid, član,
5. Branko Patačko, član,
6. Stanislav Dvoršdak, član,
7. Josip Fuček, član,
8. Jasmina Pavlovid, članica,
9. Mihajlo Kadežabek, član,
10. Nikola Ščuka, član,
11. Ivan Tabak, član.
Ostali nazočni – gosti:
- Ivan Turbelija, predsjednik Vijeda Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
- Branko Kolar, prof. opdinski načelnik Opdine Ferdinandovac,
- Vjekoslav Jendrašic, zamjenik opdinskog načelnika Opdine Ferdinandovac,
- Petar Benko, dipl. iur. pročelnik JUO-a Opdine Ferdinandovac,
- Nadica Kolar, dipl. inf. voditeljica Službe za opde, upravne i financijsko-računovodstvene
poslove u JUO Opdine Ferdinandovac.
- Stjepan Hrženjak, voditelj Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti,
Zapisnik je vodio Petar Benko.
Predsjednik Opdinskog vijeda gosp. Vjekoslav Čordašev je otvorio 8. sjednicu Opdinskog vijeda
Opdine Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Opdinskog vijeda i ostale nazočne.
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 8. sjednici Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac
nazočno svih 11 članova Opdinskog vijeda tako da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka
na ovom tijelu.
Prije nego što počnemo s rješavanjem Dnevnog reda, dajem na usvajanje Zapisnik sa 7.
sjednice Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac koje su održane 20. ožujka 2014. godine.
Ima li primjedbi na Zapisnik?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 7. sjednice
Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „SUZDRŽAN“ a tko „PROTIV“?
Konstatiram da je Zapisnik sa 7. sjednice Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac održane
20. ožujka 2014. verificiran sa 11 glasova „ZA“.
Predlažem da idemo na usvajanje Dnevnog reda čiji je prijedlog dostavljen uz Saziv sjednice s
time da se pod točkom 4. uzmu u razmatranje i Izvješda Policijske postaje Đurđevac o stanju
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike za mjesec ožujak i travanj te da se o
njima donese pripadajudi Zaključak.
Ima li još tko prijedlog za izmjenu ili dopunu Dnevnog reda?
Da li tko od članova Opdinskog vijeda ima prijedlog za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda?
Konstatiram da nema prijedloga za izmjenu ili dopunu Dnevnog reda.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje predloženi Dnevni red. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko
„SUZDRŽAN“?

Konstatiram da je za 8. sjednicu Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac sa 11 glasova „ZA“
usvojen slijededi:

Dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Opdine
Ferdinandovac za 2013. godinu,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješda o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2013. godine,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju sigurnosti
na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka i travnja 2014. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine,
5. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Opdinskog vijeda opdinskim tijelima.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama:
Točka 1.
Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu
PREDSJEDNIK: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Opdine Ferdinandovac za
2013. godinu, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Na Godišnji izvještaj, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja
bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim gosp. Branka Kolara, opdinskog načelnika da ovom Vijedu
podnese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu.
Gosp. Branko Kolar je podnio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna kao u materijalu za 8.
sjednicu Opdinskog vijeda.
PREDSJEDNIK: Molim predsjednika Odbora za financije i proračun da iznese mišljenje Odbora
o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2013. godinu.
Gosp. Stanislav Dvoršdak: Odbor je prije ove sjednice raspravio prijedlog Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu. Stav je Odbora da se prijedlog
Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna prihvati uz tehničke korekcije na str. 11. Prijedloga
(izgradnja poduzetničke zone-Izmjene i dopune prostornog plana).
RASPRAVA:
Gosp. Stanislav Dvoršdak: na str. 5 stavka „ostala oprema“? Treba se vidjeti koja je to
oprema.
Gosp. Milan Kolar: postojede kosilice ne pašu za košnju parka gdje je teren dosta neravan.
Upotrebom kosilica na takvim neravnim terenima dolazi do njihovog trganja što iziskuje česte
popravke i dodatne troškove.
Gosp. Josip Fuček: - Koliki je udio Opdine u sufinanciranju prijevoza učenika? Odgovorio:
opdinski načelnik: 50 kuna po učeniku.
- Turistička zajednica, kamo je utrošeno 49.722,31 kuna? Odgovorio je
načelnik: To su sredstva odobrena Proračunom za TZ OF koje ova troši u skladu s Programom rada i
Financijskim planom.
PREDSJEDNIK: Bududi da nema više pitanja, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na
glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je Opdinsko vijede Opdine Ferdinandovac sa jedanaest (11)
glasova „ZA“ d o n i j e l o :
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Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013.
godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013.
godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 2. Dnevnog reda.
Točka 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješda o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješda o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2013. 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 gosp. Branka Kolara, opdinskog načelnika da ovom
Vijedu podnese Izvješde o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Opdine Ferdinandovac
za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
Gosp. Branko Kolar je podnio Izvješde o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine kao u
materijalu za 8. sjednicu Opdinskog vijeda.
PREDSJEDNIK: Molim predsjednika Odbora za financije i proračun da iznese mišljenje Odbora
o Izvješdu o korištenju sredstava Proračunske zalihe.
Gosp. Stanislav Dvoršdak: Odbor je prije ove sjednice raspravio prijedlog Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu. Stav je Odbora da se Izvješde o
korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna prihvati.
PREDSJEDNIK: Ima li koga za raspravu? Bududi da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda
i dajem na glasovanje Zaključak o usvajanju Izvješda o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
godine.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je Opdinsko vijede Opdine Ferdinandovac sa jedanaest (11)
glasova „ZA“ d o n i j e l o :

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Godišnjeg izvješda o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2013. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
I.
Usvaja se Izvješde o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Opdine Ferdinandovac
za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine KLASA: 022-05/14-03/41,
URBROJ: 2137/15-14-1 od 22. svibnja 2014. godine.
II.
Izvješde iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit de se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 3. Dnevnog reda.

3

Točka 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju sigurnosti na
području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka i travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog predlagatelja, opdinskog načelnika Opdine Ferdinandovac, gosp.
Branka Kolara za donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju sigurnosti na području Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka i travnja 2014. godine, primili smo u materijalima
za ovu sjednicu.
Molim predlagatelja, gosp. Branka Kolara, opdinskog načelnika da ovom Vijedu usmeno izloži
prijedlog za donošenje Zaključka o prihvadanju ovih Izvješda o stanju sigurnosti.
Gosp. Branko Kolar je izložio prijedlog za donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju
sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka i travnja 2014.
godine, kao u materijalu za 8. sjednicu Opdinskog vijeda.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Ima li tko usmenu primjedbu na
podnijeti prijedlog opdinskog načelnika Opdine Ferdinandovac, gosp. Branka Kolara?
Bududi da nitko nema nikakvih pitanja, prijedloga i primjedbi Zaključujem ovu točku Dnevnog
reda i dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju sigurnosti
na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka i travnja 2014. godine.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Opdinsko vijede Opdine Ferdinandovac sa jedanaest (11)
glasova „ZA“ donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o prihvadanju Izvješda o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca ožujka i travnja 2014. godine
I.
Prihvada se Izvješde o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca ožujka 2014. godine Broj: 511-06-09-136/39-11-2014.I.P. od
1. travnja 2014. godine.
II.
Prihvada se Izvješde o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca travnja 2014. godine Broj: 511-06-09-136/40-11-2014.I.P. od
2. svibnja 2014. godine.
III.
Izvješda iz točke I. i II. ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu.
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Točke 4. Dnevnog reda:
Točka 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju kriminaliteta,
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za mjesece siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine
PREDSJEDNIK: Prijedlog predlagatelja, opdinskog načelnika Opdine Ferdinandovac, gosp.
Branka Kolara za donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču,
ožujak i travanj 2014. godine, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.
Molim predlagatelja, gosp. Branka Kolara, opdinskog načelnika da ovom Vijedu usmeno izloži
prijedlog za donošenje Zaključka o prihvadanju ovih Izvješda.
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Gosp. Branko Kolar je izložio prijedlog za donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine, kao u materijalu za 8. sjednicu
Opdinskog vijeda.
PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Ima li tko usmenu primjedbu na
podnijeti prijedlog opdinskog načelnika Opdine Ferdinandovac, gosp. Branka Kolara?
Bududi da nitko nema nikakvih pitanja, prijedloga i primjedbi Zaključujem ovu točku Dnevnog
reda i dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine.
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Opdinsko vijede Opdine Ferdinandovac sa jedanaest (11)
glasova „ZA“ donijelo:

Z A K LJ U Č A K
o prihvadanju Izvješda o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za mjesece rujan 2013. godine
I.
Prihvada se Izvješde o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec siječanj 2014. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/114 od 7. veljače 2014. godine.
II.
Prihvada se Izvješde o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec veljaču 2014. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/2-14
od 1. ožujka 2014. godine.
III.
Prihvada se Izvješde o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec ožujak 2014. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/3-14
od 11. travnja 2014. godine.
IV.
Prihvada se Izvješde o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec travanj 2014. godine BROJ: 511-06-06/2-2-29/4-14
od 26. svibnja 2014. godine.
V.
Izvješda iz točke I. do IV. ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu.
PREDSJEDNIK: Na kraju, prelazimo na Točku 5. Dnevnog reda:
Točka 5.
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Opdinskog vijeda opdinskim tijelima
PREDSJEDNIK: Tko se javlja za riječ? Ima li tko kakvih prijedloga, primjedbi ili upita
opdinskim tijelima?
Gosp. Nikola Ščuka: konstatirao da je osnovan Odbor za gospodarstvo i da je donijeta Odluka
o izradi razvojne strategije Opdine te pita gdje smo s izradom razvojne strategije. Gosp. Branko Kolar:
Izrada opdinske razvojne strategije je vrlo složen posao koji ide paralelno sa izradom županijske
razvojne strategije, te zahtjeva niz predavanja,radionica, javnih rasprava. U izradu nacrta razvojne
strategije uključit de se svi opdinski faktori. Rasprava o nacrtu ide na Odbor za gospodarstvo. Nadalje,
izrada opdinske razvojne strategije ide paralelno s izradom razvojne strategije pograničnih područja
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kojom su obuhvadene tri hrvatske i tri mađarske županije. Za sada za izradu opdinske razvojne
strategije imamo tri ponuditelja i s prijedlogom idemo na Opdinsko vijede.
Gosp. Josip Fuček govorio da Hrvatske vode idu s radovima na izvođenju projekta čišdenja korita
rijeke Drave – izvlačenje panjeva, granja radi boljeg protoka vode, na dijelu od 180 do 190 RKM.
Gosp. Branko Kolar: u začetku je studija s tri segmenta:
1. Studija izvodljivosti graničnih prijelaza: stalni granični prijelaz Vízvár-Ferdinandovac i Bolhó
-Brodid ,
2. Studija bolje prometne povezanosti s Republikom Mađarskom,
3. Studija bolje iskoristivosti rijeke Drave kao plovnog puta.
Gđica. Jasmina Pavlovid: pita za daljnji rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Odgovorio
je Branko Kolar: rad povjerenstva odvija se prema potrebi tj. kad na dnevnom redu Opdinskog vijeda
bude problematika ravnopravnosti spolova isto povjerenstvo de se sazvati.
Gosp. Mihajlo Kadežabek: da li u Proračunu imamo sredstva za nepredviđene elementarne
nepogode? Gosp. Branko Kolar: za stradalnike u poplavljenim područjima Slavonije izdvojili smo
sredstva iz proračunske zalihe.
Gosp. Robert Ščuka:
- zanima ga kako teče edukacija za izradu razvojnih strategija koju provodi i financira LAG
Podravina. Odgovorila je polaznica edukacije gđa. Nadica Kolar.
- što je sa putem za Poslovnu zonu? U vrlo je lošem stanju.
Odgovorio je Stjepan Hrženjak: Neki su putevi bez šljunčane podloge. Da bi se ovi putevi
uredili potrebne su velike količine šljunka a Programom za redovno održavanje nerazvrstanih cesta –
za dovoz i razastiranje šljunka planirano je cca 240 m³ za ovu godinu što nije dovoljno ako uključimo i
ovakve puteve bez ikakve podloge.
Gosp. Stjepan Hrženjak je izvjestio da je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda utvrdilo da nema šteta od nedavnih kiša takvih razmjera da bi se tražilo proglašenje
elementarne nepogode za područje Opdine.
PREDSJEDNIK: Bududi da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 8. sjednicu
Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac u 2215 sati.
ZAPISNIČAR:
Petar Benko

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.
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