
Za kategoriju Dnevni redovi 
sjednica Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 2013-2017. godine: 

 
11. sjednica – četvrtak, 11. prosinca 2014.  
 

1. A. Rasprava o konačnom prijedlogu Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu i 
projekciji za 2016. i 2017. godinu,  
              B. Rasprava o amandmanima na prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, 
              C. Glasovanje po amandmanima i konačnom prijedlogu Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. 
godinu i projekciji za 2016. i 2017. godinu,  

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih 
pomoći)  od 2015. do 2017. godine, 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac 
za 2015. godinu, 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu i projekciju  za 2016. i 2017. godinu, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje  
asfalterskih radova na dijelu Ulice Laz, 

6. Razmatranje prijedloga KOMUNALIJA PLIN d. o. o. Đurđevac o potrebi rekonstrukcije 
plinske mreže na području Općine Ferdinandovac i donošenje pripadajuće Odluke, 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim radnim  
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj  
postrojbi Đurđevac na:  

A. Odluku o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta JVP Đurđevac ,  
B. Odluku o usvajanju prijedloga Financijskog plana JVP Đurđevac za 2015. godinu s  

projekcijama za 2016. i 2017. godinu,  
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i njihovih 

zamjenika u Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac, 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje:  

A. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge  
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece srpanj, kolovoz, rujan i listopad 
2014. godine,  

B. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične 
policije Koprivnica tijekom mjeseca rujna i listopada 2014. godine,  

11. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.   
 

12. sjednica – ponedjeljak, 29. prosinca 2014.  
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za  
2014. godinu,  

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjenama 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, 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u 
socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjenama 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, 

D. o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito  



izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 
Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2014. godinu 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba:  

A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 

B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 

C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje 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, 

C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2015. 
godini, 

D. o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito  
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prolongaciji kratkoročnog revolving kredita 
kod Erste&Steiermärkische bank d. d., 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o isplati 
Božićnice radnicama Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac, 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na  
području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca studenoga 2014. godine,  

12. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.   
 

13. sjednica – četvrtak, 26. ožujka 2015. 
 

1. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2014. godine i donošenje Zaključka o njegovom usvajanju, 

2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa:  
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. god. 
B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2014. godini i donošenje Zaključaka o njihovom usvajanju, 
3. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine  

Ferdinandovac u 2014. godini, 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine  

Ferdinandovac, 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području  

Općine Ferdinandovac, 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora  

Brodić i Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče na području Općine Ferdinandovac 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih  

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2015. godine, 

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

9. Razmatranje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. 
prosinca 2014. godine, 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i  
spašavanja na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac za 2015. godinu, 

12. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 
području Policijske postaje Đurđevac za mjesec prosinac 2014. godine, 



13. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica 
tijekom mjeseca prosinca 2014. i mjeseca siječnja i veljače 2015. godine i donošenje Zaključka o njihovom 
prihvaćanju, 

14.  Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima: 
- zamolba grupe građana Ulice Petra Preradovića.   

 

14. sjednica – srijeda, 24. lipnja 2015. 
 

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine  
Ferdinandovac za 2014. godinu,  

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2014. godine, 

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara 
Općine Ferdinandovac, 

4. Rasprava o prijedlozima i donošenje zaključaka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj  
postrojbi Đurđevac na Odluku o:  

A. Izmjenama i dopunama Financijskog plana JVP Đurđevac za 2015. godinu (rebalans broj 1) ,  
B. usvajanju Financijskog izvješća JVP Đurđevac za 2014. godinu, 
C. usvajanju Godišnjeg obračuna Financijskog plana JVP Đurđevac za 2014. godinu, 
D. usvajanju Izvješća o radu JVP za 2014. godinu, 
E. usvajanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine, 
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA o upisu nove djece u pedagošku 2015/16. godinu, 
6. Rasprava o Izvješću o pokrenutim ovršnim postupcima radi prinudne naplate komunalne naknade 

i o nenaplaćenim potraživanjima Općine Ferdinandovac i donošenje pripadajućih zaključaka, 
7. Rasprava i prihvaćanje Izvješća Općinskog izbornog povjerenstva Općine Ferdinandovac o 

rezultatima provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac, 
8. Rasprava i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje 

granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka, travnja i svibnja 2015. godine,  
9.  Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
- zamolba za odobrenje produljenog radnog vremena – PUH j. d. o. o. Ferdinandovac.    

 

15. sjednica – četvrtak, 20. kolovoza 2015. 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine 
Ferdinandovac, 

2. Razmatranje Izvješća Vatrogasne zajednice Općine Ferdinandovac o pojačanoj kontroli mogućih 
izvora opasnosti od izbijanja požara tijekom žetvene sezone lipanj-srpanj 2015. godine, 

3. Rasprava i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje 
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca lipnja 2015. godine,  

4.  Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 

16. sjednica – ponedjeljak, 14. rujna 2015. 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju 
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2015. godine, 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. 
godinu,  

4. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac u razdoblju od 1. siječnja do 
30. lipnja 2015. i donošenje pripadajućeg Zaključka, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine 
Ferdinandovac, 



6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na  
modernizaciji javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac,  

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području 
Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca  kolovoza 2015. godine, 

8. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
- zamolba g. Stjepana Mađereka iz Ferdinandovca, Mihovila Pavleka Miškine 4. 

 

17. sjednica – utorak, 22. rujna 2015. 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. 
godinu,  

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine 
Ferdinandovac. 
 

18. sjednica – utorak, 22. prosinca 2015. 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za  
2015. godinu,  

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa i Plana o: 
A. o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2015. godini, 
B. o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2015. godini 
C. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2015. 

godini,  
D. izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito  

izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,  
E. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2015. 

godini,  
F. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,  
G. izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini,  

H.  izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini, 
3. Razmatranje  prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i 

projekcije za 2017. i 2018. godinu, 
4.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa (investicija i kapitalnih 

pomoći)  od 2016. do 2018. godine, 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac 

za 2016. godinu,  
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu,  
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 

Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu i projekciju  za 2017. i 2018. godinu, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Ferdinandovac,  
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Ferdinandovac, 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga  

koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac, 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac, 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje dugoročnog Provedbenog plana unaprjeđenja iz 

područja zaštite od požara za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i njihovih 

zamjenika u Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac, 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 

 godišnje financiranje za Hrvatsku demokratsku seljačku stranku – HDSS, 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na 



području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog 2015. godine,  
16. Informacije, pitanja i prijedlozi. 

 

19. sjednica – srijeda, 23. ožujka 2016. 
 

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

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu  
Općine Ferdinandovac, 

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 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. 


