
                             

               REPUBLIKA HRVATSKA                                                

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                              
         OPĆINA FERDINANDOVAC
                OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-02/62
URBROJ: 2137/15-13-1
Ferdinandovac, 25. studenog 2013.

Na temelju članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije'' broj 15/09. i 6/13), 

S A Z I V A M
4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

       za ponedjeljak 2. prosinca 2013. godine s početkom u 1900 sati

         Sjednica je javna i održat će se u Vijećnici Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28.
         Za sjednicu predlažem

Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu i
projekcija za 2015. i 2016. godinu, 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac
za 2014. godinu,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba: 
A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Ferdinandovac u 2014. godini,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa: 
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014.  

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

Ferdinandovac u 2014. godini,
C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2014.  

godini,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan

Dječjeg vrtića „Košutica“ Ferdinandovac za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u

trgovačkom društvu „Komunalne usluge“ d. o. o. Đurđevac,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim

vodnim građevinama u Općini Ferdinandovac (dvije alternative Prijedloga),
9. Razmatranje prijedloga i donošenje: 



A. Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac, 
B. Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac,

10. Razmatranje Izvješća o:
A. stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području  

Policijske postaje Đurđevac za mjesec rujan 2013. godine,
B. stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca  

kolovoza, rujna i listopada 2013. godine,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenju dodatnih sredstava u Proračunu

Općine Ferdinandovac za 2013. godinu za studentske stipendije,
12. 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:

                                    Vjekoslav Čordašev, prof.


