
 
10. sjednica – ponedjeljak 15. rujna 2014.  

 
Dnevni red:  

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Opdine  
Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješda o korištenju sredstava 
 Proračunske zalihe Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2014. godine,  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Opdine Ferdinandovac za 
 2014. godinu, 

4. Razmatranje Izvješda o radu opdinskog načelnika Opdine Ferdinandovac u razdoblju od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2014. i donošenje pripadajudeg Zaključka, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o asfaltiranju dijela ulice Laz u naselju  
Ferdinandovac, 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje: 
A. Odluke o pokretanju ovršnih postupaka radi namirenja potraživanja s temelja 

nepladene komunalne naknade, 
B. Odluke o otpisu neutjerivih dugova s temelja nepladene komunalne naknade, 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje:  
A. Odluke o usklađenoj Procjeni ugroženosti Opdine Ferdinandovac od prirodnih tehničko- 

tehnoloških katastrofa i velikih nesreda, 
B. Odluke o usklađenom Planu zaštite i spašavanja Opdine Ferdinandovac  i Planu civilne 

zaštite Opdine Ferdinandovac, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje:  

A. Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Opdine Ferdinandovac u 2013. 
godini,  

B. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Opdine 
Ferdinandovac u 2014. godini, 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na:  
A. Odluku o usvajanju Godišnjeg obračuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac  

za 2013. godinu s bilješkama,    
B. Odluku o usvajanju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2014. godinu s 

Projekcijama za 2015. i 2016. godinu, 
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Statuta Dječjeg vrtida KOŠUTICA Ferdinandovac, 
11. Razmatranje Prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtida  

KOŠUTICA Ferdinandovac,  
12. Razmatranje prijedloga i donošenje:  

A. Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju kriminaliteta,javnog reda i mira i druge  
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za svibanj i lipanj 2014. godine, 

B. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju sigurnosti na  
području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza 2014. godine, 

13. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Opdinskog vijeda opdinskim tijelima. 

 


