
                                   
 

               REPUBLIKA HRVATSKA                                                 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                                   
         OPĆINA FERDINANDOVAC 
                OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/14-02/54 
URBROJ: 2137/15-14-1 
Ferdinandovac, 5. prosinca 2014. 
 
 Na temelju članka 74. Poslovnika Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac (''Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije'' broj 15/09. i 6/13),  
 

S A Z I V A M 
11. sjednicu Opdinskog vijeda Opdine Ferdinandovac 

       za četvrtak 11. prosinca 2014. godine s početkom u 1900 sati 
 
         Sjednica je javna i održat de se u Vijednici Opdine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28. 
         Za sjednicu predlažem 

 
Dnevni red: 

 
1. A) Rasprava o konačnom prijedlogu Proračuna Opdine Ferdinandovac za 2015. godinu i 

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

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

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

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 
Dječjeg vrtida 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 Opdine Ferdinandovac i donošenje pripadajude Odluke, 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o pladi i drugim radnim  
pravima opdinskog načelnika i zamjenika opdinskog načelnika Opdine 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 Opdine Ferdinandovac, 
10. 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 mjesece srpanj, kolovoz, rujan 
i listopad 2014. godine,  

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

11. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Opdinskog vijeda opdinskim 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. 

 


