
Z a p i s n i k   
 s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

održane 23. ožujka 2016. godine 

 
 Sjednicu je sazvao potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Robert Ščuka, 
dipl.kateh. Sazivom KLASA: 021-05/16-02/03, URBROJ: 2137/15-16-1 od 17. ožujka 2016. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28/I, 
23. ožujka 2016. s početkom u 1900 sati. 

Na sjednici, su nazočili 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. Nikola Ščuka, član, 
11. Ivan Tabak, član. 

Ostali nazočni – gosti: 
- Ivan Turbelija, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče, 
- Branko Kolar, prof. općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Vjekoslav Jendrašic, zamjenik općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
- 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 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća i ostale nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno  

svih 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 18. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 22. i 29. prosinca 2015. godine. 
Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“ a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac usvojen 

JEDNOGLASNO  sa 11 glasova „ZA“. 
Predlažem izmjenu Dnevnog reda tako da točka 2. glasi: Točka 2. Razmatranje zahtjeva M.B. 

GEOTHERMAL d.o.o. za energetiku Zagreb i donošenje Odluke o izdavanju suglasnosti na seizmičko snimanje 
geotermalnih voda (2D seizmička istraživanja) s cjenikom za naknadu šteta.  

Predlažem da idemo na usvajanje Dnevnog reda čiji je prijedlog dostavljen uz Saziv sjednice s ovom 
izmjenom u točki 2. 

 PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje predloženi Dnevni red za 19. sjednicu Općinskog vijeća s 
predloženom izmjenom. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  

Konstatiram da je za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s 11 glasova 
„ZA“ usvojen slijedeći: 
 

Dnevni red: 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine  
Ferdinandovac, 

 2.  Razmatranje zahtjeva M.B. GEOTHERMAL d.o.o. za energetiku Zagreb i donošenje Odluke o izdavanju 
suglasnosti na seizmičko snimanje geotermalnih voda (2D seizmička istraživanja) s cjenikom za naknadu 
šteta, 
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3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo 
 izvan prodavaonica na području Općine Ferdinandovac, 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad 
 političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na  
području Općine Ferdinandovac, 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za nazočnost i rad na 
 sjednicama općinskih tijela Općine Ferdinandovac, 

7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa:  
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 
B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2015. godini i donošenje Zaključaka o njihovom usvajanju, 
8. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine  

Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2015. godini, 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa:  

A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. 
godini, 

B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Ferdinandovac u 2016. godini, 

C. potpora poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 

D. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2016. 
godini, 

E. o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito  
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba:  

A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 

B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 

C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini i Plana javnih potreba 

D. u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 
11. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2015. godine i donošenje Zaključka o njegovom usvajanju, 
12. Razmatranje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem  

31. prosinca 2015. godine, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i  

spašavanja na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, 
15. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 

području Policijske postaje Đurđevac za mjesec siječanj 2016. godine i donošenje Zaključka o njegovom 
prihvaćanju, 

16. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica 
tijekom mjeseca prosinca 2015. i mjeseca siječnja i veljače 2016. godine i donošenje Zaključka o njihovom 
prihvaćanju,  

17. Informacije, pitanja i prijedlozi. 
 

 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama: 
 

Točka 1. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ferdinandovac 

 
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 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 da obrazloži ovaj prijedlog Odluke.  
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik je obrazložio prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na 

području Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za sjednicu.  
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Gosp. Milan Kolar: Na večerašnjoj sjednici Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

raspravljen je prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ferdinandovac. Odbor 
jednoglasno, sa tri glasa, podržava prijedlog Odluke s time da se u članku 3. stavku 1. točki 3. b) i točki 4. a) 
prijedloga, brišu riječi „samo uz prethodno mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine 
Ferdinandovac“.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
Rasprava: Gosp. Stanislav Dvoršćak: nema potrebe da na produžetak radnog vremena ugostiteljskog 

objekta suglasnost daje turističko vijeće Turističke zajednice. 
PREDSJEDNIK: Budući da  više nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem 

na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ferdinandovac. Tko 
je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO, s jedanaest (11) glasova „ZA“  
d o n i j e l o : 
 

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ferdinandovac. 
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ferdinandovac, 

nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 2. 
Razmatranje zahtjeva M.B. GEOTHERMAL d.o.o. za energetiku Zagreb i donošenje Odluke o izdavanju 

suglasnosti na seizmičko snimanje geotermalnih voda (2D seizmička istraživanja)  
s cjenikom za naknadu šteta 

 
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na seizmičko ispitivanje geotermalnih voda  

cjenikom za naknadu štete primili smo u materijalima pred početak ove sjednice. 
 Molim općinskog načelnika da obrazloži ovaj prijedlog Odluke.  
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, istaknuo je da M.B. Geothermal d.o.o. planira seizmičko 

snimanje geotermalnih voda na istražnom polju „Legrad I“, „Kotoriba“ i „Ferdinandovac 1“. Snimanje će se 
provoditi i na dijelu Općine Ferdinandovac a izvodit će ga GEOFIZIKA Zagreb. Radovi bi trebali započeti krajem 
ožujka a trajali bi 15 dana ovisno o vremenskim prilikama. Kod snimanja bi se koristili vibratorski kamioni koji će 
se kretati po unaprijed markiranim linijama zbog čega će nastati šteta na usjevima i eventualno zemljištu koju 
će po završetku radova procijeniti predstavnici izvoditelja, lokalne vlasti i vlasnika zemljišta. Svu utvrđenu štetu 
nadoknadit će M.B. Geothermal d.o.o. koji se obraća ovom Vijeću za davanje suglasnosti na izvođenje radova. 

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 Odluke o izdavanju suglasnosti na seizmičko ispitivanje geotermalnih voda s  
cjenikom za naknadu štete. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s deset (11) glasova „ZA  
d o n i j e l o : 

O D L U K U 
o izdavanju suglasnosti na seizmičko snimanje geotermalnih voda 

(2D seizmička istraživanja) 
 

I. 
 Trgovačkom društvu M.B. GEOTHERMAL d.o.o. za energetiku Zagreb, Dr. Franje Račkog 10, 10000 
Zagreb izdaje se suglasnost na seizmičko snimanje geotermalnih voda na istražnom polju „Ferdinandovac 1“ 
koje će se provoditi na dijelovima Općine Ferdinandovac (Koprivničko-križevačka županija) u izvođenju 
GEOFIZIKE Zagreb počevši od kraja mjeseca ožujka 2016. u trajanju petnaest dana (ovisno o vremenskim 
uvjetima). 

II. 
 Materijalnu štetu koja će nastati  na usjevima i zemljištu uslijed kretanja vibratorskih kamiona, 
procijenit će predstavnici M.B. GEOTHERMAL d.o.o. Zagreb, Općine Ferdinandovac i vlasnici zemljišta. 

Procijenjenu štetu prilikom 2D seizmičkih istraživanja, ožujak-travanj 2016. obvezuje se nadoknaditi 
M.B. GEOTHERMAL d.o.o. Zagreb primjenom slijedećeg cjenika:  
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I. NAKNADA ZA ŠTETU NA USJEVIMA 
RED. 
BROJ 

 
KULTURA 

PRINOS 
kg/m

2 
CIJENA 

za kg/m
2
 

1. kukuruz 1,4 1,50 

2. pšenica i ostale žitarice 0,7 1,60 

3. uljana repica 0,4 3,00 

4. livada 0,6 1,20 

5. djetelina 1,2 2,00 

6. grah niski 0,25 20,00 

7. krumpir 5 2,00 

8. soja 0,4 2,50 

9. sirak 4 0,12 

10. grašak 0,65 2,08 

11. šećerna repa 6,00 1,45 

12. cikla 5,00 4,50 

II. NAKNADA ZA ŠTETU ZA SLIJEDEĆU GODINU U DUBINI TRAGA:  
- do 30 cm – naknada se uvećava za 30 posto 
- preko 30 cm – naknada se uvećava za 50 posto 

III. ŠTETA NA PUTEVIMA 
Štetu na putovima procijenit će neovisni sudski vještak kojeg plaća M.B. GEOTHERMAL d.o.o. Zagreb. 

III. 
 Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac i www.ferdinandovac.hr a stupa na 
snagu 29. ožujka 2016. godine. 

 
Točka 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo 
izvan prodavaonica na području Općine Ferdinandovac 

 
PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan 

prodavaonica 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 da obrazloži ovaj prijedlog Odluke.  
Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik dao je riječ izvjestitelju, Petru Benku koji je obrazložio prijedlog 

Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine 
Ferdinandovac, kao u materijalu za sjednicu.  

Gosp. Milan Kolar: Na večerašnjoj sjednici Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
raspravljen je prijedlog Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na 
području Općine Ferdinandovac. Odbor jednoglasno, sa tri glasa, podržava prijedlog Odluke.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
Rasprava: Gosp. Mihajlo Kadežabek: da li je ovom Odlukom obuhvaćena prodaja robe kao vlastitog 

proizvoda OPG-a ? 
Odgovorio je Petar Benko: u članku 13. prijedloga Odluke uređeno je da „U svrhu razvoja poljoprivrede 

i gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine, oslobođena su plaćanja naknade za 
korištenje zemljišta, kada na javnim površinama na području Općine prodaju vlastite proizvode“. 

PREDSJEDNIK: Budući da  više nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem 
na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan 
prodavaonica na području Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO, s jedanaest (11) glasova „ZA“  
d o n i j e l o : 
 

Odluku o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan 
prodavaonica na području Općine Ferdinandovac. 

http://www.ferdinandovac.hr/
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Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan 
prodavaonica na području Općine Ferdinandovac, nalazi se u privitku ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. godinu 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. 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 ovaj prijedlog Odluke.  

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, obrazložio je prijedlog Odluke o raspoređivanju redovitih 
godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. 
godinu, kao u materijalu za sjednicu.  

Gosp. Milan Kolar: Na večerašnjoj sjednici Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
raspravljen je prijedlog Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. godinu. Odbor jednoglasno, sa tri glasa, 
podržava prijedlog Odluke.  

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 Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a 
tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s deset (10) glasova „ZA“ i jednim (1) 
„UZDRŽANIM“ d o n i j e l o : 
 

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. 
godinu. 

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. 
godinu, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada 

na području Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o  izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada 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 da obrazloži ovaj prijedlog Odluke.  

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, obrazložio je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o isplati 
rodiljnih naknada na području Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za sjednicu.  

Gosp. Milan Kolar: Na večerašnjoj sjednici Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
raspravljen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na području Općine 
Ferdinandovac. Odbor, s jednim glasom PROTIV i dva UZDRŽANA, nije, podržao prijedlog Odluke.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
Rasprava: G. Ivan Tabak: moj prijedlog je 500,00 kuna poticaja za prvorođeno dijete a 3.500,00 kuna za 

treće dijete. G. Robert Ščuka: Rađanje djece nije poticajna mjera. Nas više brine odlazak iz Ferdinandovca sve 
više srednjoškolske i fakultetski obrazovane populacije. Bilo bi poticajnije ulagati u otvaranje tzv. mini-farmi 
radi zapošljavanja mladeži. G. Branko Patačko: Smatra da se ne radi o nekom većem iznosu i da treba ostati 
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stara Odluka u primjeni, G. Milan Kolar: Općina je radi ljudi a ne obrnuto. Radi se o socijali, pomoći a ne o 
poticaju rođenja djece. G. Nikola Ščuka: U Proračunu smo planirali sredstva i ta su sredstva namijenjena isplati 
rodiljnih naknada ali u smanjenim iznosima. Smanjivati se mora obzirom na planirana sredstva. G. Branko Kolar: 
Ne možemo davati nešto što nemamo jer smo Proračunom odredili iznos sredstava za rodiljne naknade. 

PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem 
na glasovanje Prijedlog za donošenje Odluke o  izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na području 
Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa sedam (7) „UZDRŽANIH“ glasova i četiri (4) 
„PROTIV“ 

 N I J E   D O N I J E L O : 
Odluku o  izmjenama Odluke o isplati rodiljnih naknada na području Općine 
Ferdinandovac 
 

Točka 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za nazočnost i rad 

na sjednicama općinskih tijela Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za nazočnost i rad na sjednicama 
općinskih tijela 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 da obrazloži ovaj prijedlog Odluke.  

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, obrazložio je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za 
nazočnost i rad na sjednicama općinskih tijela Općine Ferdinandovac kao u materijalu za sjednicu.  

Gosp. Milan Kolar: Na večerašnjoj sjednici Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
raspravljen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za nazočnost i rad na sjednicama općinskih tijela 
Općine Ferdinandovac. Odbor jednoglasno, sa tri glasa, podržava prijedlog Odluke.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
Rasprava - gosp. Stanislav Dvoršćak predlaže naknade za nazočnost sjednicama i rad općinskih tijela u 

visini pola dnevnice. 
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem 

na glasovanje: 
1) Prvo prijedlog gosp. Stanislava Dvoršćaka: Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?  
Utvrđujem da sa četiri (4) glasa „ZA“, šest (6) glasova „PROTIV“ i jednim (1) „UZDRŽANIM“ prijedlog 

općinskog vijećnika gosp. Stanislava Dvoršćaka nije prihvaćen. 
2) Zatim dajem na glasovanje Prijedlog općinskog načelnika za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o 

naknadama za nazočnost i rad na sjednicama općinskih tijela Općine Ferdinandovac. 
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“? 

  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s sedam (7) glasova „ZA“ i četiri (4) 
„UZDRŽANA“ d o n i j e l o : 
 

Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za nazočnost i rad na 
sjednicama općinskih tijela Općine Ferdinandovac. 

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za nazočnost i rad na sjednicama 
općinskih tijela Općine Ferdinandovac, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 
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Točka 7. 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa:  

A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 
B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2015. godini i donošenje Zaključaka o njihovom usvajanju 
 

PREDSJEDNIK: Izvješća A. o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ferdinandovac u 2015. godini i B. o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini primili smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Na Izvješća o izvršenju Programa, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba 
koja bi bila vezana uz njihov sadržaj. Molim općinskog načelnika da podnese izvješća o  izvršenju Programa.  

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, podnio je Izvješća A. o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture i B. o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 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 prijedloge Zaključaka o usvajanju A. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture i B. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Ferdinandovac u 2015. godini. 

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s jedanaest (11) glasova „ZA“   
d o n i j e l o : 
 

Zaključke o usvajanju: 
 A. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
 B. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, nalaze se u 
privitku ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 8. 
Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine  u 2015. godini 
 

PREDSJEDNIK: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac za 
razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2015.  godini primili smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Na Izvješće o provedbi Plana, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja 
bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da podnese izvješće o  provedbi Plana. 

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, dao je riječ izvjestitelju Stjepanu Hrženjaku koji je podnio  
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 
2015. godine u 2015. godini, kao u materijalu za sjednicu.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
U raspravi: gosp. Robert Ščuka – u početku smo projektirali sanaciju vlastitog  odlagališta otpada pa su 

nam savjetovalii da se uključimo u projekt „Piškornica“ pa „Pijeski“ sada opet savjetuje neki od referenata da 
osiguramo novce za sanaciju a to pomalo sliči da nas vozaju. Treba zadržati svoj stav o odlagalištu. Nadalje, iz 
Izvještaja je omjer koji otpada na sortirani otpad vrlo nepovoljan u odnosu na ukupno sakupljeni otpad. Taj 
omjer treba promijeniti u korist sortiranog otpada. 

Gosp. Josip Fuček: tko kontrolira koncesionara, sigurno kipa smeće na odlagalište i s drugih općinskih 
područja (garantira da kamion ne dolazi prazan da skupi otpad s područja naše općine. 

Gosp. Milan Kolar: sabirno mjesto treba biti polazište za sve daljnje radnje kod prikupljanja otpada. 
Gosp. Stanislav Dvoršćak: koncesionar je prije podijelio vreće za sortiranje po domaćinstvima. Zašto se 

s time stalo? Kad ćemo nabaviti kante za sortiranje otpada? 



 
8 

PREDSJEDNIK: Budući da nema više pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem 
na glasovanje prijedloge Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2015. godini. 

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s jedanaest (11) glasova „ZA“   
d o n i j e l o : 
 

Zaključak o usvajanju Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 
2015. godini. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine u 2015. godini, nalazi se 
u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 9. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Programa:  
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. 

godini 
B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2016. godini 
C. potpora poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 
D. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2016. 

godini 
E. o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito  

izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 
 

PREDSJEDNIK: Prijedloge: A) Programa održavanja komunalne infrastrukture, B) Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, C) Programa potpora u poljoprivredi, D) Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa i E) Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,  primili smo u 
materijalima za ovu sjednicu. 

Na prijedloge Programa, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi 
bila vezana uz njihov sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži prijedloge Programa. 

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, obrazložio je prijedloge Programa, 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 u paketu prijedloge: A) Programa održavanja komunalne infrastrukture, B) Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, C) Programa potpora u poljoprivredi, D) Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa i E) Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini. 

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s jedanaest (11) glasova „ZA“   
d o n i j e l o : 
 
Pod točkom 9. A) 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Ferdinandovac u 2016. godini. 
 
Pod točkom 9. B) 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Ferdinandovac u 2016. godini. 
 



 
9 

Pod točkom 9. C) 

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 
2016. godini. 

 
Pod točkom 9. D) 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 
Ferdinandovac u 2016. godini. 

 
Pod točkom 9. E) 

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac 
u 2016. godini. 

Programi pod točkom 9. A) do 9. E) nalaze se u privitku ovog Zapisnika i 
čine njegov sastavni dio. 

 
Točka 10. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Programa i Plana javnih potreba: 
A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 
B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 
C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 
D.  u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 

 
PREDSJEDNIK: Prijedloge: A) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, B) Programa javnih 

potreba u kulturi, C) Programa javnih potreba u sportu i D) Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, primili smo u 
materijalima za ovu sjednicu. 

Na prijedloge Programa i Plana, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba 
koja bi bila vezana uz njihov sadržaj. Molim općinskog načelnika da obrazloži prijedloge Programa i prijedlog 
Plana. 

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik, obrazložio je prijedloge Programa i prijedlog Plana, 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 u paketu prijedloge: A) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, B) Programa javnih 
potreba u kulturi, C) Programa javnih potreba u sportu i D) Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Ferdinandovac u 2016. godini. 

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO s jedanaest (11) glasova „ZA“   
d o n i j e l o : 
 
Pod točkom 10/A 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Ferdinandovac u 2016. godini. 
 
Pod točkom 10. B) 

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 
2016. godini. 
 
Pod točkom 10. C) 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 
2016. godini. 
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Pod točkom 10. D) 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Ferdinandovac u 2016. godini. 
 

Programi i Plan pod točkom 10. A) do 10. D) nalaze se u privitku ovog 
Zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

  
  

Točka 11. 
Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac 

za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2015. godine i donošenje Zaključka o njegovom usvajanju 
 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2015. godine, primili smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Na Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna 
pisana primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj. Molim općinskog načelnika da podnese Izvješće o 
svojem radu kroz navedeno razdoblje 2015. godine. 

Gosp. Branko Kolar, općinski načelnik  je podnio izvješće o svojem radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2015. godine kako slijedi: 

U protekloj 2015. godini ostvarili smo ukupne prihode i primitke u iznosu od 3.251.137,51 kn, što iznosi 
98,88 % planiranog. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka iznosi 3.247.924,23 kn, tj. 93,25 % planiranih rashoda i 
izdataka Proračuna za 2015. godinu. Dakle, iako smo proračunsku 2015. godinu planirali završiti s manjkom od 
195.000,00 kn, to se nije ostvarilo, čak što više, proračunsku 2015. godinu smo završili s viškom prihoda nad 
rashodima u iznosu od 3.213,28 kn. 
 Kako se tijekom drugog polugodišta 2015. godine nastavio trend  smanjenja proračunskih prihoda, 
poglavito zbog smanjenja rudne rente, bilo je nužno rezanje rashoda te smo donijeli i jednu Izmjenu i dopunu 
proračuna. 
 Isto tako, pored smanjenja prihoda došlo je i do debalansa između prihoda i rashoda Proračuna te smo 
bili prisiljeni tijekom jeseni uzeti kratkoročnu pozajmicu kod naše poslovne banke u iznosu od 250.000,00 kn.  

Nadalje, sukladno Izmjenama i dopunama proračuna, na 18. Sjednici Općinskog vijeća doneseni su 
Programi o izmjenama svih Programa javnih potreba na području općine Ferdinandovac za 2015. godinu. Svi 
izmijenjeni Programi su ostvareni u visokom postotku planiranog iznosa. 

Tako je Program održavanja komunalne infrastrukture ostvaren u iznosu od 227.273,68 kn, ili 94,90% 
planiranog iznosa (239.500,00 kn); Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realiziran je u 
iznosu od 309.102,15 kn, ili 95,70%planiranog iznosa (323.000,00 kn); Program javnih potreba u sportu 
ostvaren je s 98,88% (92.450,00 kn) planiranog iznosa od 93.500,00 kn. 

Za izvršenje Programa javnih potreba u kulturi utrošeno je 13.321,06 kn ili 78,36% planiranog iznosa 
(17.000,00 kn). Za Program javnih potreba u predškolskom odgoju utrošeno je 461.200,00 kn ili 85,25% 
planiranog iznosa (541.000,00 kn), dok je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi realiziran s 96,83% ( 
233.837,36 kn) od planiranog iznosa (241.500,00 kn). 

Što se tiče izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa 
održavanja komunalne infrastrukture – isti su obrađeni u posebnim izvješćima te će biti razmatrani kao zasebne 
točke dnevnog reda 19. Sjednice Općinskog vijeća. 

Međutim, nije suvišno za naglasiti da smo tijekom drugog polugodišta 2015. godine  izvršili radove na 
opremanju kuhinje Dječjeg vrtića „Košutica“ te modernizaciju javne rasvjete. Za iste radove primili smo pomoć 
iz županijskog proračuna te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Svi radovi su izvođačima plaćeni u 
cijelosti, a Županiji i resornom Ministarstvu dostavljena je potrebita dokumentacija i konačno izvješće. Također, 
treba napomenuti, da smo ovih dana od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
primili Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava za Mjeru 7.1.1., iz koje je vidljivo da je Općini Ferdinandovac 
odobreno 69.000,00 kn za izradu razvojne strategije 2014.-2020. godine. Dakle, nakon godinu dana od 
raspisanog natječaja donijeta je Odluka o privremenoj raspodjeli te ćemo pristupiti daljnjoj izradi strategije 
nakon donošenja konačne odluke od strane APPRRR-a. 
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Nadalje, u listopadu je sklopljen Ugovor za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije 
nerazvrstane ceste, dionica Kranjica-Trepče te nastojimo pripremiti svu dokumentaciju kako bismo se mogli 
javiti na budući natječaj za Mjere 7.2. i 7.4. 

Pored navedenog, treba svakako naglasiti da smo i u otežanim uvjetima (smanjenje prihoda i 
nesrazmjer između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza) tijekom drugog polugodišta sve svoje 
aktivnosti, a u dobroj mjeri i obveze, redovito izvršavali. Sustav vatrogastva, civilne zaštite, program 
gerontodomaćice, prijevoz učenika srednjih škola, stipendiranje studenata, pomoć za opremanje novorođene 
djece, nabavu drva za ogrjev, dječje darove, školske aktivnosti, sufinanciranje prehrane učenika OŠ 
Ferdinandovac te niz drugih gospodarskih, sportskih, školskih i predškolskih aktivnosti je izvršen. 

Tijekom drugog polugodišta nastavljeno je s javnim radovima šestero nezaposlenih osoba s područja 
općine Ferdinandovac, a za njihove bruto plaće HZZ je osigurao i uplatio u naš proračun cca 133.000,00 kn još u 
prvom polugodištu. Na taj način smo doprinijeli djelomičnom ublažavanju socijalnih teškoća. 

Na kraju, treba istaknuti da su u drugom polugodištu doneseni svi potrebni akti: Proračun za 2016. 
Godinu, sedamdesetak odluka, zahtjeva, rješenja, sporazuma, ugovora i drugih akata, a koji su osnova za 
normalno i učinkovito funkcioniranje Općine kao jedinice lokalne samouprave u navedenom razdoblju. O 
navedenim aktivnostima može se nešto vidjeti i u pisanom prilogu ovog izvješća, a o ostalim pojedinostima bit 
će dano usmeno obrazloženje na samoj sjednici Općinskog vijeća. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu i Izvješću o radu općinskog načelnika. Ima li pitanja ili primjedbi na 
podnijeto Izvješće o radu?  

Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje 
Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa sedam (7) glasova „ZA“ i četiri (4) 
„UZDRŽANA“ d o n i j e l o : 
  

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine. 

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje 
od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, KLASA: 022-05/16-03/16, URBROJ: 
2137/15-15-1 od 1. ožujka 2016. nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 
 

Točka 12. 
Razmatranje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac 

sa stanjem 31. prosinca 2015. godine 
 

PREDSJEDNIK: Izvješće Inventurnog povjerenstva o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine 
Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2015. godine, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.  

PREDSJEDNIK: otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
U raspravi je gosp. Robert Ščuka  pitao za potraživanja na ime neplaćene cijene otkupa stanova, a gosp. 

Ivan Tabak o krediima za junice koja je potraživanja po njegovom mišljenju trebalo već davno otpisati. 
PREDSJEDNIK: Budući da se nitko više ne javlja za riječ i nema daljnjih pitanja i prijedloga, zaključujem 

ovu točku Dnevnog reda i dajem na usvajanje Izvješće Inventurnog povjerenstva o popisu imovine, obveza i 
potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2015. godine: 

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“? 
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ 
d o n i j e l o 
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Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja 
 Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2015. godine  

 
I. 

Usvaja se Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 
31. prosinca 2015. godine.  

II. 
Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. 

prosinca 2015. godine je u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 13. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog za donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Ferdinandovac u 2015. godini primili smo u materijalima za ovu sjednicu.  

Na Prijedlog Analize, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila 
vezana uz njezin sadržaj. Molim gosp. Stjepana Hrženjaka, izvjestitelja po ovoj točki, da ovom Vijeću obrazloži 
prijedlog Analize stanja ZIS.  

Gosp. Stjepan Hrženjak  je obrazložio Prijedlog Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Ferdinandovac u 2015. godini 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 Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Ferdinandovac u 2015. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“? 
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa jedanaest (11) glasova „ZA“  
d o n i j e l o : 
 

Analizu stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Ferdinandovac u 2015. godini.  

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Ferdinandovac u 2015. godini, nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 
 

Točka 14. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj 

Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, primili smo u materijalima za ovu sjednicu.  

Na Prijedlog Smjernica, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba koja bi bila 
vezana uz njihov sadržaj. Molim gosp. Stjepana Hrženjaka, izvjestitelja po ovoj točci da ovom Vijeću obrazloži 
prijedlog Smjernica ZIS.  

Gosp. Stjepan Hrženjak je obrazložio Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i 
spašavanja 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 

Dnevnog reda i dajem na glasovanje Prijedlog za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i 
spašavanja 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 sa jedanaest (11) glasova „ZA“  
d o n i j e l o : 
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Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu.  

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, nalaze se u privitku ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Točka 15. 
Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike 

na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec siječanj 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 siječanj 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 sa jedanaest (11) glasova „ZA“  
d o n i j e l o : 

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 siječanj 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: 511-06-06/2-2-29/1-16 od 9. 
veljače 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 prosinca 2015. i mjeseca siječnja i veljače 2016. godine 
 

Općinski načelnik, gosp. Branko Kolar pročitao je Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje 
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca prosinca 2015. godine i mjeseca siječnja i veljače 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 prosinca 2015. godine i mjeseca siječnja i veljače 2016. godine. Tko je „ZA“, tko je 
„PROTIV“ a tko je „UZDRŽAN“? 
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa jedanaest (11) glasova „ZA“  
d o n i j e l o : 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica 

 tijekom mjeseca prosinca 2015.  i siječnja i veljače 2016. godine 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom 

mjeseca prosinca 2015. godine Broj: 511-06-09-136/60-11-15.I.P. od 4. siječnja 2016. godine. 
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II. 
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom 

mjeseca siječnja 2016. godine Broj: 511-06-09-136/61-11-16.I.P. od 1. veljače 2016. godine. 
 

III. 
Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom 

mjeseca veljače 2016. godine Broj: 511-06-09-136/62-11-16.I.P. od 1. ožujka 2016. godine. 
 

IV. 
 Izvješća iz točke I. do III. ovog Zaključka njegov su sastavni dio i nalaze se u prilogu. 
 

Točka 17. 
Informacije, pitanja i prijedlozi 

 
 Gosp. Ivan Tabak predlaže da udruge radnom akcijom urede park Trga slobode, gosp. Robert Ščuka 
pita u svezi najma lokala u sklopu svlačionica NK Ferdinandovac i gosp. Vjekoslav Čordašev pita o Studiji 
izvodljivosti projekta kanalizacije. 
 

PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 19. sjednicu Općinskog 
vijeća Općine Ferdinandovac u 2224 sata. 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK: 
 
Petar Benko                                 Vjekoslav Čordašev, prof.  

 
 


