
 

                              
 

               REPUBLIKA HRVATSKA                                                 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                                    
           OPĆINA FERDINANDOVAC 
                OPĆINSKO VIJEĆE 
      KLASA: 024-02/22-02/4 
      URBROJ: 2137-15-22-1 
      Ferdinandovac, 27. travnja 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 
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

za četvrtak, 5. svibnja 2022. godine s početkom u 19,30 sati 
         
  Sjednica je javna i održat će se u zgradi Općine Ferdinandovac (općinska vijećnica), Ferdinandovac, Trg 
slobode 28. 
         Za sjednicu predlažem 

Dnevni red: 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2021. godinu, 
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba: 
 A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 B. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 C. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 D. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa: 
 A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine        
     Ferdinandovac u 2021. godini, 
 C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 D. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 
 E. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito    
      izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 F. potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. godinu, 
5.  Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 
pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
6.  Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa potpora za razvoj turizma na području 
Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
7.  Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene 
zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine 
Ferdinandovac za 2021. godinu, 
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2021. godinu, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području 
Općine Ferdinandovac, 



11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih 
objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Sanacija postojećeg asfaltnog kolnika 
(krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa), evidencijski broj nabave: 6/22, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste  
NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz), evidencijski broj nabave: 8/22, 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni 
vrtića za mjesec svibanj 2022. godine, 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku 
Općine Ferdinandovac za povećanje osnovice za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, 
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za 
obračun plaće ili naknade za rad općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 
Ferdinandovac, 
18. 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. Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac, 
3. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac 
4. Na WEB stranicu Općine Ferdinandovac - www.ferdinandovac.hr, 
5. Na Oglasnu ploču Općine Ferdinandovac, 
6. Pismohrani. 

http://www.ferdinandovac.hr/

