
                             
               REPUBLIKA HRVATSKA                                                

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                              
         OPĆINA FERDINANDOVAC
                OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-02/01
URBROJ: 2137/15-14-1
Ferdinandovac, 13. lipnja 2014.

Dnevni redovi radnih sjednica Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac
održanih tijekom 2013. i 2014. godine

2. sjednica – petak, 19. srpnja 2013. 

Dnevni red:
• Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Ferdinandovac za 2012. godinu,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava

 Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2012. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.  
prosinca 2012. godine,

• A. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje
 radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Ferdinandovac,

B. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o asfaltiranju nerazvrstane ceste - ulice u 
mjestu Ferdinandovac ,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje 
 radova na adaptaciji dijela krovišta zgrade Dječjeg vrtića „Košutica“ Ferdinandovac ,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih
 prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac ,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja: 
• o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost  

Općinskog
vijeća Općine Ferdinandovac, 

• o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine
Ferdinandovac,

• o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  
elementarnih

nepogoda na području Općine Ferdinandovac, 
D.   o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Ferdinandovac, 
E.   o izmjeni Rješenja o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i imenovanju  
predsjednika i 

članova, 
F.   o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Košutica» Ferdinandovac,
H.   o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija,

          7.  Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje  
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca ožujka, travnja, svibnja i lipnja 2013. godine,



         8.  Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i  
mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak, travanj,  
svibanj i lipanj 2013. godine,
       9.  Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.

3. sjednica –   četvrtak, 12. rujna 2013.   

Dnevni red:
• Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Ferdinandovac za 2013. godinu,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava

 Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.  
prosinca 2013. godine,

• Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac u razdoblju od 
1. siječnja do 30. lipnja 2013. i donošenje pripadajućeg Zaključka,

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

B. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama za nazočnost i rad na sjednicama  
općinskih tijela članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća, predsjedniku  
Općinskog vijeća, općinskom načelniku i njegovom zamjeniku, službenicima Jedinstvenog upravnog odjela,
      5.   Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o poništenju Rješenja o imenovanju članova u  
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Košutica“ Ferdinandovac,

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o poništenju Rješenja o imenovanju
 predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Ferdinandovac,

•  Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
 Socijalnog vijeća Općine Ferdinandovac,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o asfaltiranju
 nerazvrstane ceste u mjestu Ferdinandovac,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu investicije,
• A. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području  

Postaje
granične policije Koprivnica tijekom mjeseca srpnja 2013. godine,

B. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta,  
javnog

reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece srpanj i  
kolovoz 2013. godine, 

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

4. sjednica – ponedjeljak,  2. prosinca 2013. 

Dnevni red:
• Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu i

projekcija za 2015. i 2016. godinu, 
• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac

za 2014. godinu,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba: 

• u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
• u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
• u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,



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

• Razmatranje prijedloga i donošenje Programa: 
• održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
• gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u  

2014. 
godini,

• utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini,
• 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,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u

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

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

• Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac, 
• Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac,

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

Policijske 
postaje Đurđevac za mjesec rujan 2013. godine,

• stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca kolovoza,  
rujna i 

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

Općine Ferdinandovac za 2013. godinu za studentske stipendije,
• Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.

  
5. sjednica –   četvrtak, 12. prosinca 2013.   

Dnevni red:
• Razmatranje prijedloga i donošenje O D L U K E o kupnji nekretnina stečajnog dužnika

POLJOPRIVREDNE ZADRUGE ĐURĐEVAC „u stečaju“ Đurđevac.

6. sjednica – ponedjeljak, 23. prosinca 2013. 

Dnevni red:
• Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2013. 

godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, 
• Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba: 

• u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,
• u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,
• u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjenama Programa: 
• održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,
• gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u  



2013.
godini,

• utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Plana o izmjenama Plana komunalnih vodnih građevina na

području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune  

Financijskog
plana Dječjeg vrtića „Košutica“ Ferdinandovac za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz  
postupka

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, 
• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja

komunalnih djelatnosti davanjem koncesije na području Općine Ferdinandovac,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne  

vodne
građevine na području Općine Ferdinandovac,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora bivše  
„Ljekarne“ u

Ferdinandovcu,
• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika  

socijalne
pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati „Božićnice“ za 2013. godinu,
• Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom

mjeseca studenoga 2013. godine,
• Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.  

7. sjednica –   četvrtak, 20. ožujka 2014.   

Dnevni red:
• Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja  

do
31. prosinca 2013. godine i donošenje Zaključka o njegovom usvajanju,

• Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa: 
• održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini,
• gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u  

2013. 
godini i donošenje Zaključaka o njihovom usvajanju,

• Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Ferdinandovac u 2013. godini,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Ferdinandovac za
razdoblje 2014. do 2020. godine,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za izvršenje poslova
komunalnih djelatnosti prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  
Ferdinandovac u 2014. godini,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu  
koncesije za

pružanje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac, 
• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za  



Općinu
Ferdinandovac,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u  
vlasništvu

Općine Ferdinandovac,
• 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 2014.  
godine,

• Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac, 

• Razmatranje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa
stanjem 31. prosinca 2013. godine (Predlagatelj: predsjednik Povjerenstva za popis - inventuru),

• Razmatranje Izvješća o izvršenju Financijskog  plana Dječjeg vrtića „Košutica“ 
Ferdinandovac za 2013. godinu i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na ovo Izvješće,

• Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom
mjeseca prosinca 2013. godine i mjeseca siječnja i veljače 2014. godine i donošenje Zaključka o njihovom  
prihvaćanju,

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

8. sjednica – utorak, 27. svibnja 2014. 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Ferdinandovac za 2013. godinu,
       2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
 Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.  
prosinca 2013. godine,
      3. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području  
Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci  ožujka i travnja 2014. godine, 
      4. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i  
mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču  
ožujak i travanj 2014. godine,
      5.  Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.


