
Z a p i s n i k    
 s 21. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

održane 8. srpnja 2016. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof. 
Sazivom KLASA: 021-05/16-02/38, URBROJ: 2137/15-16-1 od 4. srpnja 2016. godine. 
 Članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac:  

1. Vjekoslavu Čordaševu, prof. predsjedniku, 
2. Robertu Ščuki, dipl. kateheta, potpredsjedniku, 
3. Milanu Kolaru, članu, 
4. Vladimiru Rakniću, članu, 
5. Branku Patačku, članu, 
6. Stanislavu Dvoršćaku, članu, 
7. Josipu Fučeku, članu, 
8. Jasmini Pavlović, članici, 
9. Mihajlu Kadežabeku, članu, 
10. Nikoli Ščuki, članu, 
11. Ivanu Tabaku, članu 

dostavljen je 5. srpnja 2016. na izjašnjavanje-glasovanje slijedeći Prijedlog Odluke: 
„Na temelju članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije” broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 21. telefonskoj sjednici od 4. do 8. srpnja 2016. 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja 

s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture 
na području aglomeracije Grada Đurđevca i općina Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za 

područje Općine Ferdinandovac 
 

          I. 
Potvrđuje se obuhvat zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem 

cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, 
Virje i Podravske Sesvete“ za područje Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina) koji se odnosi na: 

- izgradnju kanalizacijske mreže u Ferdinandovcu, 
- izgradnju objekata –crpne stanice, 
- izgradnja UPOV Ferdinandovac, 
- izgradnju kanalizacijskih priključaka, 
- Izgradnja vodospreme Čepelovac (potrebna za cjelokupni vodoopskrbni sustav-dijeli se na sve 

općine), 
- izgradnju vodoopskrbnih priključaka. 

 
II. 

Ukupna vrijednost investicije iz točke I. ove Odluke iznosi 29.025.609,00 kuna od čega Općina treba 
osigurati 2.902.561,00 kuna u periodu od 2018-2023. godine uz očekivano daljnje sufinanciranje Koprivničko-
križevačke županije i Europskog fonda za regionalni razvoj tako da bi  Općini  ostalo osigurati 1.150.432,00 
kuna. 

Općina ulazi u predmetnu investiciju s iznosima planiranim Projekcijama Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2017. i 2018. godinu, a sredstva će se planirati i u proračunu Općine  u razdoblju do 2023. 
godine, dok će preostali iznos investicije biti osiguran kroz projekte Europske unije i Proračun Republike 
Hrvatske.    

III. 
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Ferdinandovac  za potpisivanje svih potrebnih akata za 

realizaciju investicije iz točke I. ove Odluke. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave  u „Službenim glasniku Koprivničko-križevačke  
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županije''.“. 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Vjekoslav Čordašev je 8. srpnja 2016. u 13

:00
 sati, pregledao 

izjašnjavanja - glasovanja svih članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac o Prijedlogu Odluke o 
potvrđivanju obuhvata zahvata investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne 
infrastrukture na području aglomeracije Grada Đurđevca i općina Novigrad Podravski, Virje i Podravske 
Sesvete“ za područje Općine Ferdinandovac  i utvrdio slijedeći rezultat: 

10 glasova „ZA“ 
1 član Općinskog vijeća se nije želio izjašnjavati. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s deset (10) glasova 

ZA, i jednim (1) glasom člana Općinskog vijeća koji se nije želio izjašnjavati, d o n i j e l o : 
 

 

ODLUKU o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema 
projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja 
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Grada Đurđevca i 
općina Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za područje Općine 
Ferdinandovac. 

ODLUKA o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema 
projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja 
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Grada Đurđevca i 
općina Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za područje Općine 
Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 

ZAPISNIČAR:                                                                    PREDSJEDNIK: 
Petar Benko                           Vjekoslav Čordašev, prof.  

 


