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Z a p i s n i k 

 s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 29. prosinca 2016. godine 

 
 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Vjekoslav Čordašev, prof. 
Sazivom KLASA: 021-05/16-02/63, URBROJ: 2137/15-16-1 od 23. prosinca 2016. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u Vijećnici Općine Ferdinandovac u Ferdinandovcu, Trg slobode 28, s 
početkom u 18

30
  sati. 

 
Na sjednici su bili nazočni članovi Općinskog vijeća: 

1. Vjekoslav Čordašev, prof., predsjednik, 
2. Vladimir Raknić, član, 
3. Branko Patačko, član, 
4. Ivan Tabak, član, 
5. Jasmina Pavlović, članica, 
6. Milan Kolar, član, 
7. Josip Fuček, član. 

 

Na sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća gosp. Mihajlo Kadežabek, gosp. Robert Ščuka i gosp. 
Nikola Ščuka koji su opravdali svoj izostanak te gosp. Stanislav Dvoršćak koji je bio odsutan zbog bolesti. 
Ostali nazočni – gosti: 
- Ivan Turbelija, Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče, 
- Vjekoslav Vidojković, Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brodić, 
- Branko Kolar, prof., Općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Vjekoslav Jendrašic, Zamjenik općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
- Nadica Kolar, dipl. inf., Voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove, 
- Stjepan Hrženjak, Voditelj vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti OF, 
- Helena Smrček, mag. iur., Pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac. 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Vjekoslav Čordašev, otvorio je 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 25., sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 7 

(sedam) od ukupno 11 članova, tako da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka na ovom tijelu.  
Prije nego što počnemo s rješavanjem Dnevnog reda, dajem na usvajanje Zapisnik s 24. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac održane  19. prosinca 2016. godine. 
Ima li primjedbi na Zapisnik?  
PREDSJEDNIK: Budući da nema primjedbi, dajem na usvajanje Zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „SUZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, održane 19. prosinca 2016., 

usvojen JEDNOGLASNO  sa 7 (sedam) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Prelazimo na usvajanje Dnevnog reda za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac. 

Ima li kakvih primjedbi, prijedloga ? 
OPĆINSKI NAČELNIK: Predlažem spajanje točaka 8. i 9. u jednu točku, i dodavanje dodatne točke pod nazivom 

„Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u 
stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac”. 

PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac s 
predloženim izmjenama. Dakle točka 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati „božićnica“ u 2016. godini 
i točka 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati prigodnih nagrada predsjedniku i članovima Vijeća 
Mjesnih odbora u 2016. godini spajaju se u točku 8. koja sada glasi:  „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o 
isplati „božićnica“ i prigodnih nagrada u 2016. godini“. Nadalje dodaje se točka 9. koja glasi: „Razmatranje prijedloga i 
donošenje Odluke o o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-
materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac”. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko „SUZDRŽAN“?  

Konstatiram da je za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa 7 (sedam) glasova 
„ZA“ usvojen slijedeći: 
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Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa i Plana o: 

A.  izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 
B.  izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 
C. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,  
D. izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na 
području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,  
E. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,  
F.  izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privremenom financiranju Općine Ferdinandovac za prvo  
tromjesečje 2017. godine, 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu,  

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlasti 
Županu za potpis Sporazuma s klubom za starije „Mariška“ za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika u 
Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac, 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalija d.o.o. Đurđevac, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati „božićnice“ i prigodne nagrade u 2016. godini, 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba 

u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac, 
10. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 

 
 

 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po točkama. 
 

Točka 1. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu 

 
 PREDSJEDNIK: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu primili smo u 
materijalima za ovu sjednicu. Do početka sjednice nije dostavljena niti jedna pisana primjedba. Dajem riječ 
predlagatelju predmetnih Izmjena Proračuna – Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Neću dugo obrazlagati prijedlog Izmjena Proračuna, budući da je prije ove sjednice 
održana i sjednica Odbora za financije i proračun Općine Ferdinandovac, a na kojoj je ova točka dnevnog reda detaljno 
obrađena. Tako da ćete imati prilike čuti detaljnije o ovoj točki od predsjedavajućeg člana Odbora i Voditeljice 
računovodstva Općine Ferdinandovac.  
 Proračun Općine Ferdinandovac za 2016. godinu realiziran je gotovo u cijelosti, ako uzmemo u obzir da su 
ostvarena sva tri cilja koja smo imali prilikom izrade odnosnog Proračuna. Dakle, godinu završavamo bez kreditnih 
zaduženja i manjka, a ispoštovan je i treći cilj koji se odnosi na racionalno ponašanje glede raspolagnja proračunskim 
sredstvima. 
 Proračunsku godinu završavamo s prihodima i primicima u iznosu od 3.410.800,00 kuna te rashodima u 
iznosu od 3.265.400,00 kuna. Tako da je ove godine ostvaren prihod od 400.000,00 kn više u odnosu na 2015. godinu. 
Restriktivnim ponašanjem stvoren je i višak od cca 150.000,00 kuna, ali koji ne treba u cijelosti gledati kao višak jer iza 
nove godine dospijevaju određene isplate kao što su plaće i ostali troškovi, tako da se mora voditi računa o očuvanju 
likvidnosti. Ušteda od 150.000,00 kuna nastala je tako što je na plaćama ušteđeno oko 35.000,00 kuna, na potrošnji 
plina i vode oko 40.000,00 kn, na izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac oko 
40.000,00 kn te na javnoj rasvjeti oko 50.000,00 kn, u odnosu na planirane rashode.  
 S obzirom na prethodno navedene uštede, smatram da ima prostora za isplatu „božićnica“ zaposlenicima 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac i Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac te isplatu prigodnih 
darova predsjedniku i članovima Vijeća Mjesnih odbora Općine. Navedeni prijedlog isplata već je ugrađen u prijedlog 
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu. Nadalje, u prijedlog izmjena Proračuna ugrađena 
je i isplata božićnog dara umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i osobama u stanju socijalno-materijalne 
potrebe s područja Općine u iznosu od 100,00 kn. Navedena isplata božićnog dara predviđena je kao pomoć osobama 
čija primanja ne prelaze iznos od 1.000,00 kn mjesečno. Podsjećam vas da smo i ranije (u 2013. godini), kad je bilo 
sredstava za to, isplaćivali božićne darove navedenim kategorijama osoba. 
 Napominjem da su predložene isplate „božićnica“ te prigodnih i božićnih darova samo prijedlog, tako da 
možete svojom odlukom korigirati iznose ili pak u cijelosti odustati od donošenja odluka o navedenim isplatama. 
 Dajem riječ Voditeljici računovodstva da detaljnije obrazloži izmjene Proračuna. 



3 
 

 gđa. NADICA KOLAR, Voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove: Nemam 
dodatnih obrazloženja. Predlažem da mi postavljate pitanja vezana uz eventualne nejasnoće glede pojedinih stavaka 
Izmjena Proračuna. 
 PREDSJEDNIK: Ja  bih samo napomenuo da je prije početka ove sjednice održan sastanak Odbora za financije i 
proračun Općine Ferdinandovac (radnog tijela ovog Općinskog vijeća), a budući da je s iste, zbog bolesti, bio odsutan 
predsjednik Odbora, gosp. Stanislav Dvoršćak, sjednicom je po odluci prisutnih članova predsjedao član Odbora, gosp. 
Milan Kolar. Stoga predlažem da, prije postavljanja pitanja Voditeljici računovodstva, gosp. Milan Kolar iznese 
zaključke Odbora za financije i proračun.  
 gosp. MILAN KOLAR, član: Na održanoj sjednici Odbora za financije i proračun Općine Ferdinandovac 
predložena je izmjena glede isplate „božićnica“ i prigodnih darova, a koja se odnosi na isplatu prigodnog dara i 
članovima Općinskog vijeća. Pa je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu 
jednoglasno, s 2 (dva) glasa „ZA“ usvojen zajedno s predloženom izmjenom. 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ ? 
 gosp. JOSIP FUČEK, član: Uputio bih neka pitanja Voditeljici računovodstva Općine. Tražim objašnjenje 
pojedinih stavaka predloženih Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. Zanima ne zašto je u 2016. godini potrošeno toliko 
sredstava za gorivo za kosilice ? Zašto je utrošen veći iznos za otkup zemljišta za izgradnju UPOV-a od planiranog ? 
Zašto je premašena stavka rashoda za naknade za rad Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac ? 
Također, nisu planirane stavke Ugovora o djelu (kao rashod Dječjeg vrtić Košutica Ferdinandovac), stavka naknade 
štete fizičkim osobama (u rashodima Općine) te stavka usluge Odvjetnika (u rashodima općine), pa me zanima zašto su 
te stavke ugrađene u prijedlog Izmjena Proračuna za 2016.  
 gđa. NADICA KOLAR, Voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove: Naknada 
štete nije planirana u Proračunu za 2016., ali je isplaćena kao pomoć Slavku Grčiću koji je pretrpio štetni događaj – 
požar, a u kojem mu je nastala veća šteta na kući. Događaj je izvanredan, pa se kao takav nije mogao predvidjeti u 
Proračunu za 2016. 
 Ugovor o djelu (za Vrtić) nije planiran, ali je u Vrtiću nastala izvanredna situacija jer su dvije odgojiteljice 
istovremeno bile na bolovanju pa je trebalo hitno zaposliti nekog radi zamjene.  
 Glede povećanja naknade za rad članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, radi se o povećanju broja sjednica 
u odnosu na planirano u Proračunu za 2016. S obzirom da se naknade isplaćuju po sudjelovanju na sjednici, nastali su i 
veći troškovi za odnosne naknade. 
 Općinski načelnik javio se za riječ. Predsjednik daje riječ Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Upravno vijeće Vrtića moralo je izvršiti izmjene nekih Općih akata Vrtića radi usklađenja 
za zakonskim odredbama, a broj sjednica je povećan i zbog natječaja za novu kuharicu. Tako da je zbog povećanja 
broja sjednica u odnosu na planirano, povećan i broj isplaćenih naknada članovima Upravnog vijeća Vrtića. 
 Gđa. Nadica Kolar javila se za riječ. Predsjednik daje riječ gđi. Nadici Kolar. 
 gđa. NADICA KOLAR, Voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove: Troškovi 
odvjetnika nastali su radi slučaja s HT-om, u kojem Općina Ferdinandovac traži od Hrvatskog telekoma isplatu naknada 
za pravo služnosti javnog dobra. 
 Općinski načelnik javio se za riječ. Predsjednik daje riječ Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Uz pomoć odvjetnika sklopljen je Ugovor o pravu služnosti javnog dobra s Hrvatskim 
telekomom, radi površina (javnog dobra) na kojima HT ima telefonske kablove. Navedenim Ugovorom Hrvatski 
telekom obvezao se isplatiti Općini Ferdinandovac oko 152.000,00 kn naknade. Od čega na usluge odvjetnika otpada 
25% iznosa, plus PDV.  
 Vezano uz povećani trošak za otkup zemljišta do istog je došlo zbog promjene lokacije za izgradnju UPOV-a. 
Prvotno planirana lokacija nije udovoljavala uvjetima natječaja, pa smo morali pristupiti kupnji novog zemljišta. 
Unatoč dugotrajnim pregovorima s osobama od kojih smo otkupili zemljišta, prodavači nisu pristali na prodaju 
zemljišta po nižoj cijeni, a bio nam je i postavljen uvjet otkupa cijelog zemljišta, od Sofije Tkalčec, da bi dotična uopće 
pristala na prodaju, iako nam je bio potreban samo dio tog zemljišta. 
 Što se tiče povećane potrošnje goriva za kosilice, do istog je došlo zbog sadržaja poslova osoba koje su bile 
zaposlene u Općini na javnim radovima.  
 gosp. JOSIP FUČEK, član: Ali kakve veze imaju javni radovi s potrošnjom goriva za kosilice ? 
 Općinski načelnik javio se za riječ. Predsjednik daje riječ Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Država i zavod za zapošljavanje inzistiraju da Općina zapošljava nezaposlene osobe u 
sklopu programa javnih radova, što smo mi i učinili. Zaposlili smo nekoliko osoba u program javnih radova, a s obzirom 
da se radi o osobama niže stručne spreme teško je za njih pronaći druge poslove osim košnje trave i uređenja okoliša. 
Tako da je trava češće košena nego inače, zbog čega je i došlo do povećanja potrošnje goriva. Također, dio goriva 
potrošen je i na traktor s prikolicom za odvoz pograbljenog lišća i smeća. 
 gosp. BRANKO PATAČKO, član: Smatram da, vezano uz veću potrošnju goriva za kosilice, ne „stoji“ 
objašnjenje Općinskog načelnika. Površina zemljišta ostala je ista, bez obzira što je sada, zbog javnih radova, bilo više 



4 
 

osoba na održavanju zelenih površina nego inače. Nije se povećala površina zemljišta koje se kosi, tako da nije zbog 
toga moglo doći do povećanja potrošnje goriva. 
 Općinski načelnik javio se za repliku na izlaganje gosp. Branka Patačka. Predsjednik daje riječ Općinskom 
načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Površina je ostala ista, ali se je znatno povećala učestalost i intenzitet održavanja istih 
površina. 
 gosp. IVAN TABAK, član: Dao bih prijedlog vezano uz isplatu „božićnica“ i prigodnih nagrada. Predlažem da se 
svima isplate prigodne nagrade, dakle i članovima Općinskog vijeća te Općinskom načelniku i Zamjeniku Općinskog 
načelnika.  
 PREDSJEDNIK: Koji iznos predlažete da se isplati članovima Općinskog vijeća, Općinskom načelniku i 
Zamjeniku Općinskog načelnika ? 
 gosp. IVAN TABAK, član: Predlažem da se isplati jednako kao i zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine,  zaposlenicima Dječjeg vrtića i Mjesnim odborima. 
 gosp. MILAN KOLAR, član: Predlažem da se prijedlogu Odluke o isplati „božićnica“ i prigodnih darova samo 
doda točka o isplati 500,00 kn predsjedniku i članovima Općinskog vijeća. 
 PREDSJEDNIK: (Uputio pitanje gosp. Milanu Kolaru) Dakle predlažete da se Mjesnim odborima isplati 200,00 
kn, a ostalima po 500,00 kn. 
 gosp. MILAN KOLAR, član: Da. I Općinskom načelniku i Zamjeniku isto 500,00 kn. 
 Općinski načelnik javio se za repliku na prijedlog gosp. Milana Kolara. Predsjednik daje riječ Općinskom 
načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Mene nemojte računati. Ja vam se zahvaljujem, ali ja se odričem prigodnog dara. 
Možete donijeti odluku da se isplati Zamjeniku, ali za mene ne morate. 
 gosp. IVAN TABAK: Smatram da se prigodna nagrada treba svima isplatiti uključujući i Općinskog načelnika i 
Zamjenika općinskog načelnika. 
 Sa gosp. Ivanom Tabakom složili su se i ostali članovi Općinskog vijeća. 
 PREDSJEDNIK: Dakle imamo tri prijedloga, prijedlog Općinskog načelnika o isplati „božićnica“ u iznosu od 
500,00 kn neto zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac i zaposlenicima Dječjeg vrtića 
Košutica Ferdinandovac te isplati prigodnih darova u iznosu od 200,00 kn neto predsjednicima i članovima Vijeća 
Mjesnih odbora. Zatim amandmane na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu;  

- prijedlog gosp. Milana Kolara da se po 500,00 kn neto isplati zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i 
Dječjeg vrtića Košutica, Općinskom načelniku i Zamjeniku općinskog načelnike te predsjedniku i članovima 
Općinskog vijeća, a po 200,00 kn neto predsjedniku i članovima Vijeća Mjesnih odbora, 

- te prijedlog gosp. Ivana Tabaka da se svim zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i Dječjeg vrtića 
Košutica, Općinskom načelniku i Zamjeniku općinskog načelniku te predsjednicima i članovima Općinskog 
vijeća i Vijeća Mjesnih odbora isplati po 500,00 kn neto. 

 OPĆINSKI NAČELNIK i gosp. MILAN KOLAR povukli su svoje prijedloge. 
 OPĆINSKI NAČELNIK prihvatio je prijedlog Ivana Tabaka na iznose „božićnica“ i prigodnih nagrada, a koji je 
ujedno i amandman na pojedine stavke prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac. 
 PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Općinski načelnik prihvatio prijedlog gosp. Ivana Tabaka, a kojim je ujedno i 
stavljen amandman na stavke 3111 (Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela - Neto plaća načelnika), 3239 (Razdjel 
001 Predstavnička i izvršna tijela - Bruto naknada zamjeniku načelnika), 3291 (Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela 
- Naknade članovima Općinskog vijeća i Povjerenstava) i 3291 (Program 02; Mjesna samouprava - Naknade članovima 
Vijeća Mjesnih odbora). 
 PREDSJEDNIK: Da li ima još pitanja ili prijedloga vezanih uz prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna ? Budući da 
nema. Dajem na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu zajedno s 
predloženim amandmanom gosp. Ivana Tabaka. Tko je „ZA“, tko „PROTIV“, a tko „SUZDRŽAN“? 
 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa 6 (šest) glasova „ZA“ i 1 (jednim) glasom 
„SUZDRŽAN“ donijelo:  

  Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu. 
  Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu nalaze se u privitku 
ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda. 
 

Točka 2. 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Programa i Plana o: 

A.  izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 
B. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u    
2016. godini, 
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C.  izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,  
D. izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih 
zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,  
E.  izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini,  
F.  izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, 
 
 PREDSJEDNIK: Predlažem zajedničku raspravu i glasovanje po svim podtočkama ove točke dnevnog reda. Da li 
se slažete ? 
 Svi članovi složili su se s prijedlogom Predsjednika. 
 PREDSJEDNIK: Dajem riječ Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Dakle izmjene ovih Programa i Planova već su prikazane u rebalansu Proračuna, koji 
smo prethodno raspravili. Ovdje se radi samo o potvrđivanju pojedinih stavaka rebalansa. U odnosu na prijedlog 
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, naknadno je mijenjan samo Plan javnih potreba u 
socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac, budući da smo donijeli odluku o isplati božićnih darova 
umirovljenicima i osobama u stanju socijalno-materijalne potrebe. Izmjena ostalih Programa i planova već je prikazana 
u rebalansu. 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ ? Ima li nekih pitanja ili primjedbi ? Budući da 
nema, dajem na objedinjeno glasovanje sve podtočke ove točke Dnevnog reda. Tko je „ZA“, tko „PROTIV“, a tko 
„UZDRŽAN“ ? 
 Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“ d o n i j e l o : 
 

A. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ferdinandovac u 2016. godini. 
 
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ferdinandovac u 2016. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 
 

      B.   Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
  području Općine Ferdinandovac u 2016. godini. 
 
 Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
 području Općine Ferdinandovac u 2016. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini  
 njegov sastavni dio. 
 

C. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 
Općine Ferdinandovac u 2016. godini. 
 

 Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 
 Općine Ferdinandovac u 2016. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
 sastavni dio. 

 
D. Program o izmjenama Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz 

postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 
2016. godini. 
 

 Program o izmjenama Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 
 ozakonjenja  nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. 
 godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
E. Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Općine Ferdinandovac u 2016. godini. 
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 Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 
 Općine Ferdinandovac u 2016. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
 sastavni dio. 

 
F. Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Ferdinandovac u 2016. godini. 
 

 Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
 Ferdinandovac u 2016. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 

 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje 3. točke Dnevnog reda. 
 
 

Točka 3. 
Razmatranje  prijedloga i donošenje  

Odluke o privremenom financiraju Općine Ferdinandovac za prvo tromjesečje 2017. godine 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Ferdinandovac za prvo tromjesečje 2017. 
godine primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Do početka sjednice na Prijedlog Odluke o privremenom 
financiranju nije pristigla niti jedna pismena primjedba. Molim Općinskog načelnika da izloži Prijedlog Odluke o 
privremenom financiranju. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Do sada se u 23 godine postojanja Općine Ferdinandovac, nasreću, nismo susreli s 
aktom o privremenom financiranju. Sadašnja situacija nastala je na prošloj sjednici Općinskog vijeća. Kako nismo 
donijeli Proračun za 2017., imamo još jednu opciju prije raspuštanja Općinskog vijeća i Općinskog načelnika te dolaska 
povjerenika Vlade RH. Možemo donijeti Odluku o privremenom financiranju na 3 mjeseca, a potom do kraja ožujka 
donijeti proračun. Možemo ga zajednički iskreirati kako smatramo da treba izgledati te ga potom usvojiti na 
Općinskom vijeću. Dajem riječ voditeljici računovodstva da detaljnije izloži posljedice i postupak vezan uz nedonošenje 
proračuna. 

gđa. Nadica Kolar, dipl. inf., voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove: Ako se 
proračun ne donese do kraja godine, podnosi se prijedlog Odluke o privremenom financiranju koji se bazira na 25% 
proračuna prethodne godine (za isto proračunsko razdoblje). Pritom se ne smiju preuzimati nove obveze, ne smije se 
zapošljavati nove zaposlenike. Naravno tih 25% ne znači da se ranije preuzete obveze ne mogu izvršiti ako prelaze 25% 
proračuna, jer se obveze koje su preuzete moraju izvršiti. Dakle ovo ograničenje odnosi se samo na preuzimanje novih 
obveza. Vezano uz financiranje rada udruga, mogu se raspisivati natječaji, ali prema natječajnom programu iz tog 
proračunskog razdoblja prošle godine i za sredstva do 25% prijašnjih programa.  

U prijedlog Odluke o privremenom financiranju ugrađena je odredba kojom vi, Općinsko vijeće, dajete 
suglasnost Općinskom načelniku za sklapanje ugovora za popravak mosta, projekt Aglomeracije i natječaj za 
nerazvrstane ceste. Kako ti projekti ne bi propali jer Općinski načelnik nema suglasnost Vijeća za sklapanje ugovora. 

PREDSJEDNIK: Dajem riječ gosp. Milanu Kolar, da izloži stav Odbora za financije i proračun Općine 
Ferdinandovac po ovoj točki. 

gosp. MILAN KOLAR, član: Odbor nije usvojio Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine 
Ferdinandovac; glasovao je jednim glasom „PROTIV“ i jednim glasom „UZDRŽAN“. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Tko se javlja za riječ ? 
gosp. IVAN TABAK, član: Nisam bio prisutan na prošloj sjednici (odsutan zbog bolesti), ali mi nije jasno zašto 

se tako odlučilo, da se ne usvaja Proračun. Bliži se kraj mandata, a izbori su za četiri mjeseca. Da je proračun donesen 
tko god da postane općinski načelnik bilo bi mu lakše raditi jer bi imao „čistu“ dokumentaciju za upravljanje Općinom. 
Ovako će nam propasti projekti. Potrošili smo novaca za pripremu projekata koji će sada propasti. 

gosp. MILAN KOLAR, član: Zastrašivanja vezana uz projekte nisu točna. To je sve iz osobnih pobuda. Što se 
tiče projekta to je sve tek krenulo, neće to biti tako brzo. A biti će i drugih natječaja tokom godine. Osam godina niti 
jedan projekt nije realiziran, a sada radimo „dramu“ oko tog jednog projekta. Biti će novaca kasnije i za duže ceste. 

gosp. JOSIP FUČEK, član: Pitanje Voditeljici računovodsva. Zanima me da li se Udruge mogu financirati iz 
sredstava Općine ako Općina ne donese proračun ? 

gđa. Nadica Kolar, dipl. inf., voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove: Kao što 
sam već napomenula, natječaji se mogu raspisivati sukladno programu prethodnog proračunskog razdoblja, ali s 
obzirom da se natječaji raspisuju za određene kategorije udruga, a može se dodijeliti samo 25% iznosa prošlogodišnjeg 
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programa, to bi značilo da neke natječaje raspisujemo radi dodjele cca 700 kn ukupno. A što baš i nije isplatljivo. 
Isplatilo bi se raspisivati jedino natječaje za sport, budući da se radi o većim iznosima. 

PREDSJEDNIK: Tko se dalje javlja za riječ ? 
gosp. BRANKO PATAČKO, član: Ako bismo pristali na privremeno financiranje, nastavili bi dosadašnje 

sprovođenje politike, na način da smo kroz proračunska sredstva zadovoljavali partikularne interese pojedinaca ili 
grupa građana, a kapitalni projekti nisu zaživjeli. A oni kapitalni projekti koji su zaživjeli u principu su nas mnogo više 
koštali nego što smo ostvarili povrat sredstava. Npr. kroz mjeru 7 imali smo na raspolaganju oko 1 milijun eura, a mi 
smo imali ambicije samo za 800 000 - 900 000 kuna. Da bismo zaustavili taj trend, moramo pristupiti novom načinu 
razmišljanja i uz dogovore općinskog načelnika s općinskim vijećem, Jedinstvenim upravnim odjelom te Mjesnim 
odborima Općine, napraviti platformu za projekte u interesu lokalne samouprave i svih mještana na području Općine, 
uz povlačenje sredstava iz fondova EU-e, koja su na raspolaganju i kojih će biti u narednom periodu kroz razne mjere. 

 Od nas je bilo za očekivati da proračunska sredstva usmjeravamo za opće dobro, odnosno za 
poboljšanje kvalitete života svih mještana. Tako da buduću zakonodavnu i izvršnu vlast očekuje izrada projekata i 
aplikacija na mjere iz EU fondova, u smislu izgradnje infrastrukture, asfaltiranje nerazvrstanih puteva, pješačkih staza, 
izgradnja reciklažnog dvorišta, građevinskih objekata na vodotocima, uređenje trgova i groblja, promjena načina 
grijanja u objektima od javnog interesa zbog uštede potrošnje. Moramo voditi novu politiku nakon ove stagnacije od 
osam godina. 

Vezano uz otkup zemljišta za UPOV, nismo imali volje i želje da se prvotna lokacija osposobi za gradnju UPOV-
a. Iako su na njoj cijevi bile već položene. Umjesto toga smo bacili novac u vjetar za skuplju lokaciju. 

PREDSJEDNIK daje riječ gosp. Stjepanu Hrženjaku, Voditelju vlastitog komunalnog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti OF, a koji se javio za riječ. 

gosp. STJEPAN HRŽENJAK, Voditelj vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti OF:  
Prema direktivama Europske unije, UPOV ne može ići u kanal koji je suhog korita bez protoka vode. Kako smo 

se u sklopu Projekta Aglomeracije prijavili na natječaj koji se sufinancira sredstvima EU-e moramo se pridržavati uvjeta 
natječaja. Zbog toga smo morali odustati od prvotno planirane lokacije. A jedini kanal koji odgovara uvjetima natječaja 
je „Bistra“. Tako da smo morali kupiti zemljište uz navedeni kanal, a pritom nismo mogli postići manji trošak otkupa jer 
nam je vlasnica od koje smo kupovali zemljište dala uvjet prema kojem smo morali kupiti veću površinu od nužne da bi 
dotična uopće pristala na prodaju. 

PREDSJEDNIK: Tko se dalje javlja za riječ ? 
gđica. JASMINA PAVLOVIĆ, članica: Moram primijetiti da ovo u zadnje vrijeme nije politika nego 

politikanstvo. Ne misli se na zajednicu nego se vrše napadi na pojedinca. Konačno je došla prilika da se napravi neki 
projekt, skupila se sva dokumentacija i sada ćemo to propustiti. Osobno, ako je nešto za dobro lokalne zajednice ja 
sam „za“. Politikanstvu u ovom trenutku nije mjesto u selu. 

gosp. MILAN KOLAR, član: Općina će i dalje funkcionirati bez obzira na sadašnje članove Općinskog vijeća i 
sadašnjeg Općinskog načelnika. Vama Načelniče čestitam na jednom. Uspjeli ste izokrenuti zakonodavnu vlast u svoje 
ruke. U ovih osam godina nikada se nije uvažio prijedlog nas članova Općinskog vijeća. 

Općinski načelnik javio se za repliku na izlaganje gosp. Milana Kolara. Predsjednik daje riječ Općinskom 
načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Izjava gosp. Milana Kolara ne „stoji“. Sve ove godine vi (članovi Općinskog vijeća) ste 
imali puno amandmana. A ove godine niste dostavili niti jedan amandman na Prijedlog Proračuna jer sad procjenjujete 
da vam to, politički gledano, ide na ruku. Zašto niste par dana prije održavanja sjednica Općinskog vijeća dostavljali 
svoje prijedloge, pa bi ti prijedlozi išli na Vijeće. Ja dajem samo one prijedloge za koje smatram da su u korist lokalne 
zajednice. 

Niste dali nijedan amandman na prijedlog Proračuna i to je bila politička odluka. Ma da sam vam dao idealan 
prijedlog Proračuna vi bi ga odbili. 

Po zakonu je jedini predlagatelj i izvršitelj općinskog proračuna općinski načelnik. Ja sam vam dao prijedlog i 
kažem da nije dobro da nam dođe povjerenik Vlade. Da je to dobro onda bi sve općine propuštale donositi proračune.  

Kad ja ugradim u proračun sredstva za projekte vi prigovarate da je proračun prenapuhan. Nema projekata 
bez učešća općine u financiranju. Nema velikih projekata bez kredita i kratkoročnih pozajmica. 
 Dakle, dobar dio iznesenog ne „stoji“. Vi preuzimate odgovornost kao političke stranke. Vidjeti ćemo kome će 
takva odluka ići na korist. 
 Za projekte smo napravili svu dokumentaciju. Proveli smo izmjene prostornog plana, energetski pregled javne 
rasvjete,  donijeli razvojnu strategiju i povukli iz fondova sredstva za izradu razvojne strategije te sve ostalo što je 
potrebno za realizaciju projekata. 
 Sjetite se da ste vi, kao Općinsko vijeće, mene stavljali u nemoguće situacije. Prijašnji Proračuni Općine 
Ferdinandovac rezultat su kompromisa, ja sam pristajao na taj kompromis upravo da se ne dogodi sadašnja situacija.  
 Nije mi drago što će nam propasti projekti, ali više vas ne želim uvjeravati jer sve ove godine kažete da ja 
„izmišljam“ kad vam pokušam nešto objasniti. 
 Vi ste predstavničko tijelo i donosite odluku. U vašim je rukama sudbina Općine Ferdinandovac. 
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 gosp. JOSIP FUČEK, član: Meni je osobno žao što dok se donose ovako važne odluke za Općinu nema svih 
članova Općinskog vijeća. Tu se sada mora odlučiti što je najbolje za Općinu i njene mještane, a Općinsko vijeće nije 
kompletno. I znam da danas nećemo donijeti Odluku o privremenom financiranju. Čuo sam da će Općine ukidati, a 
takve Općine kao mi, koje nemaju usvojene proračune biti će prve na redu. Kad dođe povjerenik Vlade sve će 
stagnirati. Idemo usvojiti barem privremeno financiranje pa da se mogu raditi projekti. 
 gosp. BRANKO PATAČKO, član: Život u našoj Općini nedonošenjem proračuna neće stati. Škola će raditi, 
Općina će raditi, nogomet će se igrati, snijeg će se čistiti. Dakle, ništa nije „crno“. 
 PREDSJEDNIK: Slažem se s gosp. Fučekom. Žao mi je što nas je samo sedam i što neki vijećnici izbjegavaju 
sudjelovati u odlučivanju kada se donose teške odluke. 
 Zbog ovakvog stanja (nedonošenje Proračuna) došlo je zbog loše komunikacije Općinskog načelnika s 
Općinskim vijećem. Smatram da je prijašnja procedura donošenja proračuna, pritom mislim na pregovore oko 
amandmana, bila kao na stočnom sajmu. Smatram da je donošenje proračuna za vrijeme mandata Načelnika Andrije 
Kudumije bio jedini ispravan način donošenja proračuna. On se kao općinski načelnik u svemu dogovarao s Općinskim 
vijećem tako da su se prije donošenja proračuna održali sastanci na kojima se zajednički raspravljalo o proračunu, pa je 
na sjednicama proračun usvajan jednoglasno. 
 Smatram da su se na sve načine radili pritisci na Općinsko vijeće umjesto da se ta energija uložila na projekte. 
 Za mene je ovo teška situacija. Ne znam što je gore rješenje, privremeno financiranje ili povjerenik Vlade. 
 Do mene je došla kritika da sam ja za kriv za nastalu situaciju, a ja sam se prošlih godina „napisao“ 
amandmana.  
Ipak, smatram da je privremeno financiranje malo manje loša opcija u odnosu na povjerenika Vlade, ali smatram da 
prozivati Općinsko vijeće putem medija i kriviti za sve nije rješenje. 
 Općinski načelnik javio se za repliku na izlaganje Predsjednika. Predsjednik daje riječ Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Nisam prozivao Vijeće putem medija. Preko radija sam objavio samo kratku čestitku 
povodom blagdana. 
 Ponavljam, mislim da povjerenik Vlade nije dobro rješenje. Ali neću vas više uvjeravati, sami odlučite kako 
želite. 
 gosp. MILAN KOLAR, član: Načelniče, prestanite plašiti Vijeće ! Neće Općina propasti ako dođe Povjerenik. 
Takva je situacija i u Dubrovniku, a bila je i u nekim drugim gradovima i općinama pa nitko nije propao. 
 Općinski načelnik javio se za repliku na izlaganje gosp. Milana Kolara. Predsjednik daje riječ Općinskom 
načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Ne plašim nikoga. Samo sam izrazio svoje mišljenje. Imam pravo govora i replike na 
sjednicama Vijeća. 
 gosp. BRANKO PATAČKO, član: Upitao bih Općinskog načelnika o osnivanju Turističke zajednice 
Ferdinandovac. Odluka o osnivanju TZ Općine Ferdinandovac nikad nije bila na Vijeću. A TZ Ferdinandovac je 
osnovana. 
 Općinski načelnik javio se za repliku na izlaganje gosp. Branka Patačka. Predsjednik daje riječ Općinskom 
načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Ne donosi odluku o osnivanju TZ općinsko vijeće, procedura je drugačija. TZ Općine 
Ferdinandovac registrirana je u Registru Turističkih zajednica Republike Hrvatske i odobrena je od strane Ministarstva 
Turizma te je u tri navrata, putem natječaja, dobila financijska sredstva za realizaciju prijavljenih projekata. Dok 
nažalost Općinsko vijeće već šest godina ne odobrava ni lipe za TZ Općine Ferdinandovac. 
 gosp. IVAN TABAK, član: Upitao bih Predsjednika vijeća koje je Vaše mišljenje. Koja opcija je povoljnija za 
Općinu privremeno financiranje ili povjerenik Vlade ? 
 PREDSJEDNIK: Ja sam već rekao koje je moje mišljenje. Da li ima još pitanja, prijedloga ili primjedbi po ovoj 
točki dnevnog reda ? 

PREDSJEDNIK: Budući da nema drugih pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na 
glasovanje prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Ferdinandovac za prvo tromjesečje 2017. godine. Tko 
je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „SUZDRŽAN“?   

 Utvrđujem da Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s 3 (tri) glasa „ZA“, 2(dva) glasa „PROTIV“ i 2 (dva) glasa 

„SUZDRŽAN“ NIJE donijelo: 
Odluku o privremenom financiranju Općine Ferdinandovac za prvo tromjesečje 2017. godine.  
 
 

PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 4. Dnevnog reda.  
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Točka 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune  

Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu 
 

 PREDSJEDNIK: Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2016. godinu 
primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK objasnio je da je na ovoj sjednici raspravljen i usvojen rebalans Proračuna Općine za 
2016. godinu u sklopu kojeg su ugrađene i Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac 
za 2016. godinu te je ukratko izložio predmetne Izmjene Financijskog plana. 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ ? 

PREDSJEDNIK: Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na 
glasovanje prijedlog o davanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac na izmjene i dopune Financijskog 
plana Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2016. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „SUZDRŽAN“?   

Konstatiram da je Općinsko vijeće jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ d o n i j e l o : 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 

 Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu 
 

 I. 
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. 

godinu (KLASA: 601-02/16-01/41, URBROJ: 2137/15-68-16-1 od 22. prosinca 2016. godine). 
 

II. 
Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu nalaze se u 

privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio. 

            
 
  PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 5. Dnevnog reda. 
 

Točka 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlasti Županu 

za potpis Sporazuma s klubom za starije „Mariška“ za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2017. godine 
 

 PREDSJENIK: Po ovoj točki Dnevnog reda dajem riječ Općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: U materijalima za ovu sjednicu primili ste dopis Župana Koprivničko-križevačke županije 
iz kojeg je vidljivo da od Općine Ferdinandovac traži suglasnost da u ime Općine Ferdinandovac potpiše Sporazum s 
klubom za starije „Mariška“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Dakle radi se o vama već 
poznatom programu gerontodomaćica. Do sada je taj program sufinanciran iz sredstava EU fondova, ali kako to više 
nije slučaj u 2017. godini, program bi se financirao zajedničkim sredstvima Općine Ferdinandovac i Koprivničko-
križevačke županije. S obzirom da je situacija takva da nismo donijeli Proračun za 2017. godinu, tražim od vas 
suglasnost za davanje ovlasti Županu za potpisivanje predmetnog Sporazuma. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu po ovoj točki. Tko se javlja za riječ ? Da li ima nekih pitanja, prijedloga ili 
primjedbi po ovoj točci Dnevnog reda ? Budući da se nitko ne javlja za riječ te nema nikakvih pitanja, prijedloga niti 
primjedbi dajem na glasovanje prijedlog o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlasti Županu za 
potpis Sporazuma s klubom za starije „Mariška“ za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2017. godine. Tko je „ZA“, tko je 
„PROTIV“, a tko je „SUZDRŽAN“?   

Konstatiram da je Općinsko vijeće jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ d o n i j e l o : 

 
Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac za davanje ovlasti Županu za potpis 
Sporazuma s klubom za starije „Mariška“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 
 I. 

 Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac za davanje ovlasti Županu Koprivničko-
križevačke županije za potpis Sporazuma s klubom za starije „Mariška“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 
godine. 
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II. 
 Ovaj Zaključak  objavit će se na službenim stranicama Općine Ferdinandovac i Oglasnoj ploči Općine 
Ferdinandovac.                                     
 

 
       PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 6. Dnevnog reda.     
 

Točka 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika u 

Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac 
 
 PREDSJEDNIK: U Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja moramo imenovati predsjednika i dva 
člana te zamjenike predsjednika i članova. Koga predlažete ? 
 Nakon održane kraće rasprave u kojoj su učešće imali Općinski načelnik i svi članovi Općinskog vijeća, 
Predsjedniku Općinskog vijeća predloženi su članovi Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine 
Ferdinandovac. 
 PREDSJEDNIK: Na temelju prijedloga Općinskog načelnika i članova Općinskog vijeća predloženo je da se u 
Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac imenuju slijedeće osobe: 
 

1. Vlado Raknić, za predsjednika Povjerenstva 
2. Ivan Turbelija, za člana Povjerenstva 
3. Vjekoslav Vidojković, za člana Povjerenstva 

 
1. Jasmina Pavlović, za zamjenicu predsjednika Povjerenstva 
2. Josip Fuček, za zamjenika člana Povjerenstva 
3. Vjekoslav Čordašev, za zamjenika člana Povjerenstva. 

 
 PREDSJEDNIK: Dajem na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i njihovih 

zamjenika u Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, 
a tko je „SUZDRŽAN“?   

Konstatiram da je Općinsko vijeće jednoglasno sa sedam (7) glasova „ZA“ d o n i j e l o : 

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika u Povjerenstvo za 
popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac. 

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika u Povjerenstvo za 
popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 
 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 7. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist 

 Komunalija d.o.o. Đurđevac 
 

 PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalija d.o.o. Đurđevac primili smo u 
materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ Općinskom načelniku.  
 OPĆINSKI NAČELNIK: Komunalije d.o.o. Đurđevac nositelj su projekta Aglomeracije. S obzirom da i Općina 
Ferdinandovac sudjeluje u tom projektu te planira gradnju UPOV-a da bi Komunalije d.o.o. mogle ishoditi lokacijsku i 
građevinsku dozvolu potrebno je osnovati pravo građenja u njihovu korist na zemljištu Općine Ferdinandovac koje je 
predviđeno kao lokacija za izgradnju UPOV-a.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu tko se javlja za riječ ? Budući da nema pitanja i prijedloga, zaključujem ovu 
točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalija d.o.o 
Đurđevac.  

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „SUZDRŽAN“?   
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa 7 (sedam) glasova „ZA“ 
d o n i j e l o : 

Odluku o osnivanju prava građenja u korist Komunalija d.o.o. Đurđevac.  
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Odluka o osnivanju prava građenja u korist Komunalija d.o.o. Đurđevac nalazi se u 
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje slijedeće točke dnevnog reda. 

 
 

Točka 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati „božićnice“ i prigodne nagrade u 2016. godini 

 
 PREDSJEDNIK: Ovu točku raspravili smo već u sklopu točke 1. „Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu“.  
 Podnositelj prijedloga Odluke, Općinski načelnik prihvatio je amandman gosp. Ivana Tabaka. Tako da prijedlog 
ove Odluke sada glasi: 
 

I. 
 Odobrava se isplata „božićnice“ u 2016. godini u neto iznosu : 
 
- službenicima i namještenicima Jedinstvenog  
  upravnog odjela Općine Ferdinandovac po                           500,00 kuna  
 
- zaposlenicama Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac po                                         500,00 kuna. 
 

II. 
 Odobrava se isplata prigodne nagrade u 2016. godini u neto iznosu : 
 
- predsjedniku i članovima Vijeća Mjesnih odbora  po                         500,00 kuna 
 
- predsjedniku i članovima Općinskog Vijeća Općine Ferdinandovac po                   500,00 kuna 
 
- Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac po                                                         500,00 kuna   
                                             
- Zamjeniku Općinskog načelnika Općine Ferdinandovac po                                       500,00 kuna. 
 

III. 
 Ova Odluka povjerava se izvršiti Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac i Odsjeku za opće, upravne i financijsko-
računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac. 

 
PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja, prijedloga ili primjedbi vezanih uz ovu točku ? Budući da nema, 

zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog Odluke o isplati „božićnice“ i prigodne nagrade u 
2016. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „SUZDRŽAN“?  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine 
Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa 7 (sedam) glasova „ZA“ d o n i j e l o : 

 Odluku o isplati „božićnice“ i prigodne nagrade u 2016. godini. 
 Odluka o isplati „božićnice“ i prigodne nagrade u 2016. godini nalazi se u privitku ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 9. Dnevnog reda: 

 
 

Točka 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i 

osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac  
 
 PREDSJEDNIK: Ovu točku raspravili smo već u sklopu točke 1. „Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu“. 
 Podnositelj prijedloga Odluke, Općinski načelnik dao je nadopunu Odluke da pravo na isplatu božićnog dara 
nemaju osobe koje imaju dospjelo, a nepodmireno, dugovanje prema Općini Ferdinandovac. Tako da prijedlog ove 
Odluke sada glasi: 

 
 



12 
 

I. 
 Odobrava se isplata svote po 100,00 kuna na ime božićnog darivanja svakoj umirovljenoj osobi, svakom 
korisniku socijalne pomoći Centra za socijalnu skrb Đurđevac i svakoj osobi u stanju socijalno-materijalne potrebe s 
područja Općine Ferdinandovac čija mirovina odnosno svota socijalne pomoći za mjesec studeni 2016. godine, zajedno 
sa svim dodacima ne prelazi svotu 1.000,00 kuna. 

II. 
 Isplata svote iz točke 1. ove Odluke neće se odobriti osobama iz točke 1. ove Odluke ukoliko imaju dospjelo, a 
nepodmireno, dugovanje prema Općini Ferdinandovac. 

III. 
 Ova Odluka povjerava se izvršiti Odsjeku za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac na temelju predočene osobne iskaznice i dokaza o visini 
mirovine, odnosno dokaza o visini socijalne pomoći za mjesec studeni 2016. godine. Osobe u stanju socijalno-
materijalne potrebe, koje nemaju ni mirovinu ni socijalnu pomoć, a navršili su 65 godina života, potpisuju o tome 
izjavu. 

IV. 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja, prijedloga ili primjedbi po ovoj točki dnevnog reda ? Budući da 
nema, dajem na glasovanje prijedlog Odluke o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u 
stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„SUZDRŽAN“?   

 
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac JEDNOGLASNO sa 7 (sedam) glasova „ZA“ donijelo : 

Odluku o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju 
socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac. 

Odluka o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju 
socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

 
PREDSJEDNIK: Slijedi Točka 10. Dnevnog reda: 

 
 

Točka 10. 
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima 

 
PREDSJEDNIK: Tko se javlja za riječ po ovoj točki Dnevnog reda. 
PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 24. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Ferdinandovac u 21
10

 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček, mag iur.                                                                     Vjekoslav Čordašev, prof. 


