
Z a p i s n i k  
 s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

održane 24. lipnja 2014. godine

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. 
Vjekoslav Čordašev, prof. Sazivom KLASA: 021-05/14-02/26, URBROJ: 2137/15-14-1 od 17. 
lipnja 2014. godine.

Sjednica je bila javna i održana u Velikoj vijećnici Općine Ferdinandovac u 
Ferdinandovcu, Trg slobode 28/I, dvorišna zgrada, s početkom u 2000  sati.

Na sjednici su bili nazočni svi članovi Općinskog vijeća:
 Vjekoslav Čordašev, prof. predsjednik,
 Robert Ščuka, dipl. kateheta, potpredsjednik,
 Vladimir Raknić, član,
 Branko Patačko, član,
 Stanislav Dvoršćak, član,
 Josip Fuček, član,
 Jasmina Pavlović, članica,
 Mihajlo Kadežabek, član,
 Ivan Tabak, član.

Na sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća gosp. Milan Kolar i gosp. Nikola 
Ščuka

koji su opravdali izostanak.
Ostali nazočni – gosti:
- Zlatko Filipović, dipl. ing. arh. ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-
križevačke županije,
- Jelena Kovač, dipl. ing. građ. viša savjetnica za prostorno uređenje Zavoda za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,
- Ivan Turbelija, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
- Branko Kolar, prof. općinski načelnik Općine Ferdinandovac,
- Vjekoslav Jendrašic, zamjenik općinskog načelnika Općine Ferdinandovac,
- Petar Benko, dipl. iur. pročelnik JUO-a Općine Ferdinandovac,
- Stjepan Hrženjak, voditelj Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti,
Zapisnik je vodio Petar Benko.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Vjekoslav Čordašev je otvorio 9. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac i pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća i 
ostale nazočne.

PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 9. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Ferdinandovac nazočno 9 od 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 sa 
8. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 27. svibnja 2014. godine.

Ima li primjedbi na Zapisnik?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 8. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „SUZDRŽAN“ a tko  
„PROTIV“? 

Konstatiram da je Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 
održane
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27. svibnja 2014. usvojen sa 9 glasova „ZA“.
Predlažem da idemo na usvajanje Dnevnog reda čiji je prijedlog dostavljen uz Saziv 

sjednice.
Da li tko od članova Općinskog vijeća ima prijedlog za dopunu ili izmjenu Dnevnog 

reda? 
Konstatiram da nema prijedloga za izmjenu ili dopunu Dnevnog reda.
PREDSJEDNIK: Dajem na usvajanje predloženi Dnevni red. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV

“ a tko „SUZDRŽAN“? 
Konstatiram da je za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac s 9 glasova 

„ZA“ usvojen slijedeći:

Dnevni red:
 Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna 

Odluke o
donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac,
       2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na 
području Općine Ferdinandovac,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom 
doprinosu na području Općine Ferdinandovac,

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

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Ferdinandovac,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za 
dodjelu javnih priznanja Općine Ferdinandovac,

7. Razmatranje prijedloga Sporazuma o korištenju zajedničkog reciklažnog 
dvorišta,

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na 
području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca  svibnja 2014. godine,
      9.  Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.

PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje Dnevnog reda po usvojenim točkama:

Točka 1.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna 

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu 
sjednicu. 

Na prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana 
primjedba koja

bi bila vezana uz njezin sadržaj.  Molim gosp. Zlatka Filipovića, ravnatelja i gđu. Jelenu Kovač 
višu savjetnicu za prostorno uređenje  u Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-
križevačke županije da ovom Vijeću obrazlože I. izmjene i dopune PPU Općine 
Ferdinandovac.

Gosp. Zlatko Filipović i gđa. Jelena Kovač su verbalno i vizualno obrazložili I. izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac sadržane u Elaboratu I. izmjena i 
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dopuna PPU OF i u materijalu za ovu sjednicu.
PREDSJEDNIK: Čuli smo opširno izlaganje I. imjena i dopuna PPU Općine 

Ferdinandovac. Ima li pitanja? 
Gosp. Mihajlo Kadežabek pita gdje se mogu dobiti na uvid karte (kartogrami) koji su 

sastavni dio prostornog plana. Odgovorila je gđa. Jelena Kovač: Uvid u Kartograme je 
omogućen u Zavodu za prostorno uređenje, u Općini i na općinskim internetskom 
stranicama. 

PREDSJEDNIK: Budući da nema više pitanja, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i 
dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke 
o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac.

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9) 

glasova „ZA“ d o n i j e l o :

Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac. 

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku 
ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK: određujem stanku u trajanju 5 minuta.
PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 2. Dnevnog reda. 

Točka 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području 

Općine Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području 
Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana 
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj.  Molim gosp. Branka Kolara, općinskog 
načelnika da ovom Vijeću obrazloži prijedlog za donošenje Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova na području Općine Ferdinandovac.

Gosp. Branko Kolar  je podnio prijedlog za donošenje Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova na području Općine Ferdinandovac kao u materijalu za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

PREDSJEDNIK: Ima li koga za raspravu? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova na području Općine Ferdinandovac.

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9) 

glasova „ZA“ d o n i j e l o :
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O D L U K U
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Ferdinandovac
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 
Odluka) određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi na području Općine 
Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina), utvrđuju se uvjeti i mjerila za provedbu 
prikupljanja ponuda ili provedbu javnog natječaja za povjeravanje tih poslova te kriteriji za 
odabir najpovoljnije ponude za obavljanje poslova na temelju pisanog ugovora.

II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi su:

1. održavanje javnih površina,
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. javna rasvjeta,
4. poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa 

i
mačaka lutalica,

5. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih 
prostora,

6. zimska služba (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama).
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih 

površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 
igrališta i javnih
prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kada se ti dijelovi ne 
održavaju
kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje kolnika 
nerazvrstanih
cesta i svih cestovnih objekata i uređaja u stalnom stanju funkcionalne sposobnosti. 
Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno 
koristiti na način i pod
uvjetima određenim Zakonom o cestama (“Narodne novine“ broj 22/13, 54/13. i 148/13) i 
drugim
propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenoga Zakona.

Komunalna djelatnost javne rasvjete obuhvaća komunalne poslove upravljanja, 
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne 
energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i 
nerazvrstanih cesta.

Komunalna djelatnost hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih 
životinja, te pasa i mačaka lutalica obuhvaća komunalne poslove hvatanja pasa i drugih 
životinja lutalica, zbrinjavanje nezbrinutih životinja i neškodljivo uklanjanje lešina životinja.

Komunalna djelatnost dezinfekcije kao opća mjera podrazumijeva svakodnevnu i 
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stalnu
dezinfekciju pribora, predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih prostorija u svim 
objektima u
kojima se priprema, proizvodi, čuva ili poslužuje hrana te u objektima koji podliježu 
sanitarnom
nadzoru, a obvezni su je provoditi korisnici površina, prostorija ili objekata, kao kontinuirani 
svakodnevni proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora.

Komunalna djelatnost dezinsekcije kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, 
fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode u cilju sprečavanja zadržavanja, 
razmnožavanja, smanjenja broja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i održavanja njihovog 
broja ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno-tehničkih uvjeta 
na površinama, u prostorima i objektima.

Komunalna djelatnost deratizacije kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, 
fizikalne, kemijske i druge fizikalno ili građevinsko tehničke mjere kojima se stvaraju 
nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca, a koje se 
provode u cilju sprečavanja, ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih 
glodavaca na površinama, u prostorijama i objektima.

Komunalna djelatnost čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama obuhvaća 
komunalne poslove čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama.

Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka financiraju se isključivo iz Proračuna 
Općine
Ferdinandovac.

III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 3.

Postupak povjeravanja komunalnih poslova za komunalne djelatnosti iz članka 2. ove 
Odluke
provodi se:

−  prikupljanjem ponuda,
−  javnim natječajem.
Postupak prikupljanja ponuda primijenit će se ako vrijednost poslova pojedine 

komunalne
djelatnosti bez poreza na dodanu vrijednost iznosi godišnje 200.000,00 kuna i manje.

Postupak javnog natječaja primijenit će se ako vrijednost poslova pojedine 
komunalne djelatnosti bez poreza na dodanu vrijednost iznosi godišnje više od 200.000,00 
kuna.

Članak 4.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik 

Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja iz članka 3. ove Odluke provodi 

Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 
koje imenuje općinski načelnik.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Prikupljanje ponuda

Članak 5.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda od najmanje tri 

ponuditelja.
Poziv za dostavu ponuda ponuditeljima upućuje općinski načelnik. Poziv za dostavu 

ponuda
mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponuda i
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to:
−  djelatnost za koju će se sklapati ugovor,
−  vrijeme na koje će se sklapati ugovor,
−  vrstu i opseg poslova,
−  način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
−  jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
−  način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
−  rok za važenje ponuda,
−  isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
−  mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva kada će se otvarati ponude,
−  uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Javni natječaj

Članak 6.
Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine, internetskoj 

stranici Općine, Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te u slučajevima 
propisanim posebnim zakonom u Službenom listu Europske unije.

Javni natječaj mora sadržavati sve elemente navedene u članku 5. stavku 3. ove 
Odluke.

Članak 7.
Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu Povjerenstvu neposredno ili 

putem pošte preporučeno s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj“ u roku od najmanje 15 
dana od dana primitka poziva za dostavu ponude, odnosno u roku čije je minimalno trajanje 
propisano Zakonom o javnoj nabavi i koji se počinje računati od dana objave javnog 
natječaja.

Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:
−  dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnos  (obrtnica ili izvod iz 

registra
Trgovačkog suda), ne stariji od 3 mjeseca od objave natječaja odnosno primitka poziva za
dostavu ponude,

−  potvrda porezne uprave, mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog 
osiguranja o
plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave javnog natječaja odnosno 
prikupljanja ponuda, ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja odnosno primitka 
poziva za dostavu ponude,

−  dokaz tehničke i stručne sposobnosti ovisno o vrsti komunalne djelatnosti,
−  izjavu da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog 

subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 67. Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14 – Odluka Ustavnog 
suda RH), ne starija od 30 dana od objave natječaja odnosno primitka poziva za dostavu 
ponude,

−  reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnos  koja je predmet javnog 
natječaja
(oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi).

Kada se odabere najpovoljniji ponuditelj, ukoliko Povjerenstvo ocjeni da postoji 
potreba za
time, ono može izvršiti provjeru najpovoljnijeg ponuditelja na način da zatraži priložene 
dokaze iz
stavka 1. ovoga članka na uvid u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
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IV. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Članak 9.

Povjerenstvo će provesti otvaranje prispjelih ponuda na sjednici koja se može održati 
najranije tri dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti 
ponuda podnesenih putem pošte.

Sjednici Povjerenstva mogu prisustvovati i ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se Zapisnik koji potpisuju 

predsjednik i članovi Povjerenstva.
Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju 

smatrat će se nepravovaljanima.
Ponude zaprimljene nakon proteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.
Na osnovu prispjelih ponuda Povjerenstvo će donijeti prijedlog o odabiru 

najpovoljnije ponude te isti uputiti općinskom načelniku koji ga zajedno sa svim pristiglim 
ponudama i ispravama koje su njima priložene dostavlja Općinskom vijeću Općine 
Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) radi donošenja Odluke o izboru pravne ili 
fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog 
ugovora.

Članak 10.
Najpovoljnijom ponudom smatrat ce se ponuda s najnižom cijenom uz uvjet da 

ponuditelj zadovoljava sve elemente dokaza o sposobnosti iz članka 8. ove Odluke.
Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne odabere niti jedna od ponuda 

pristiglih na natječaj, ali je svoju Odluku dužno obrazložiti.
Protiv Odluke Općinskog vijeća žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni 

spor.
Članak 11.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća iz članka 10. ove Odluke, općinski načelnik 
sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

−  djelatnost za koju se sklapa ugovor,
−  vrijeme na koje se sklapa ugovor,
−  vrstu i opseg poslova,
−  način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,
−  jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora,
−  odredbe o raskidu ugovora u slučaju ako se povjereni komunalni poslovi ne 

obavljaju
kvalitetno ili se obavljaju na štetu Općine i njenih stanovnika.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine. O 
vremenu
na koje će se sklopiti ugovor odlučuje Općinsko vijeće.

Odluku o raskidu ugovora donosi Općinsko vijeće.
Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja komunalni redar Općine 

Ferdinandovac i o tome izvješćuje općinskog načelnika i Općinsko vijeće.
V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima 

koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Ferdinandovac („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/07), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području 
Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/10) i 
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Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 6/11).

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“.

PREDSJEDNIK: Predlažem da prijeđemo na rješavanje Točke 3. Dnevnog reda: 

Točka 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

na području Općine Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Prijedlog predlagatelja, općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
gosp. Branka Kolara za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na 
području Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana 
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj.  Molim gosp. Branka Kolara, općinskog 
načelnika da ovom Vijeću obrazloži prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o 
komunalnom doprinosu na području Općine Ferdinandovac.

Gosp. Branko Kolar  je izložio prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o 
komunalnom doprinosu na području Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za 9. sjednicu 
Općinskog vijeća. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Ima li tko usmenu primjedbu 
na podnijeti prijedlog općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, gosp. Branka Kolara? 

Budući da nitko nema nikakvih pitanja, prijedloga i primjedbi  Zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o 
komunalnom doprinosu na području Općine Ferdinandovac.

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9)  

glasova „ZA“  donijelo:  

O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Ferdinandovac

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu na području Općine Ferdinandovac („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/13) u članku 20. stavku 2.  riječi „komunalne 
naknade“ zamjenjuju se riječima „komunalnog doprinosa“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“.

PREDSJEDNIK: Slijedi za riješiti Točku 4. Dnevnog reda:
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Točka 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje 

Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Prijedlog predlagatelja, općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
gosp. Branka Kolara za donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine 
Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice nije zaprimljena ni jedna pisana 
primjedba koja bi bila vezana uz njegov sadržaj.  Molim gosp. Branka Kolara, općinskog 
načelnika da ovom Vijeću obrazloži prijedlog za donošenje Odluke o kratkoročnom 
kreditnom zaduženju Općine Ferdinandovac.

Gosp. Branko Kolar  je izložio prijedlog za donošenje Odluke o kratkoročnom 
kreditnom zaduženju Općine Ferdinandovac, kao u materijalu za 9. sjednicu Općinskog 
vijeća. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Ima li tko usmenu primjedbu 
na podnijeti prijedlog općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, gosp. Branka Kolara? 

RASPRAVA:
Gosp. Mihajlo Kadežabek: Nakon ovog iscrpnog obrazloženja načelnika, najpovoljnije 

bi bilo 
ne zaduživati se jer dizanje kredita povlači troškove i kamate koji terete Proračun. U načelu, 
u ovoj situaciji sam za prijedlog Odluke. Da li se iz tekuće rezerve može što učiniti?

Gosp. Robert Ščuka pita kolika je kamata na glavnicu?
Gosp. Stanislav Dvoršćak: jasno mi je da smo ostali bez novaca jer smo vraćali zadnju 

pozajmicu. Ali mogli smo raspisati komunalnu naknadu i tako namaknuti sredstva koja 
nedostaju. Uplatnice za komunalnu naknadu niste poslali. Nisam za zaduživanje jer imamo 
novce i kod Turističke zajednice.

Gosp. Branko Patačko: Sve je ovdje očito: „komfornom metodom“ načelnika kresat 
će se udruge prilikom rebalansa Proračuna a sada će se ovom pozajmicom dići novac (lova) 
kojim bi se dvije do tri udruge mogle financirati. 

Gosp. Josip Fuček: Koji iznos kredita bude trebalo vratiti?
Gosp. Vjekoslav Čordašev: Na Klubu vijećnika podržavaju zaduženje ali s rezervom da 

to ne bude stalna praksa.
PREDSJEDNIK: Budući da više nitko nema pitanja, prijedloga i primjedbi  zaključujem 

ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Odluke o 
kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Ferdinandovac.

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa sedam (7)  

glasova „ZA“   i dva (2) „PROTIV“ donijelo:

O D L U K U
o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Ferdinandovac 

I.
Radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike prilijeva sredstava i 

dospijeća obveza, Općina Ferdinandovac kreditno se zadužuje kod svoje poslovne banke 
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka u svoti 200.000,00 kuna (glavnica) (slovima: 
dvijestotisuća kuna).

II.
Prihvaćaju se uvjeti odobrenja traženog kratkoročnog revolving kredita iz 

komercijalnih uvjeta Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka kako su navedeni u 
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Neobvezujućoj ponudi banke od 23. lipnja 2014. godine.
III.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Ferdinandovac, Branko Kolar, prof. da s 
kreditorom potpiše Ugovor o kreditu. 

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  
PREDSJEDNIK:  Prelazimo na rješavanje Točke 5. Dnevnog reda:

Točka 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopunama 

Odluke o javnim priznanjima Općine Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Prijedlog predlagatelja, općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
gosp. Branka Kolara za donošenje Odluke o izmjeni dopunama Odluke o javnim priznanjima 
Općine Ferdinandovac, primili smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Na Prijedlog Odluke, do početka ove sjednice članovi Općinskog vijeća: Vjekoslav 
Čordašev, Robert Ščuka, Mihajlo Kadežabek, Vladimir Raknić i Branko Patačko podnijeli su 
slijedeći amandman: „Temeljem Statuta Općine Ferdinandovac i Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća predlažemo amandman na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim 
priznanjima Općine Ferdinandovac. Predlažemo da se točka 1. briše pa tako bi točka 2. 
postala točka 1. točka 3. točkom 2 točka 4. točkom 3. i točka 5. točkom 4.“. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
Gosp. Branko Kolar: ovaj amandman je trebalo dostaviti predlagatelju radi 

očitovanja. U buduće ovako se ne bi smjelo postupati i to ne bi smjela postati praksa.
Gosp. Stanislav Dvoršćak: za što da glasujem kad pred sobom nemam amandman?
PREDSJEDNIK: pročitao je amandman i pita: tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je 

„SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa sedam (7)  

glasova „ZA“  i dva (2) „PROTIV“ donijelo:  

O D L U K U
o izmjeni i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Ferdinandovac

Članak 1.
U Odluci o javnim priznanjima Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 6/07) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 9. stavku 3. riječi 
„općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima „općinski načelnik Općine Ferdinandovac“.

Članak 2.
U članku 13. stavku 6. iza riječi „Općine“ dodaju se riječi „ili Dana osnutka mjesta 

Ferdinandovac i Župe sv. Ferdinanda Kralja“.
Članak 3.

U članku 18. stavku 1. iza riječi „Općine“ dodaje se zarez i riječi „Dana osnutka 
mjesta Ferdinandovac i Župe sv. Ferdinanda Kralja“. 

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“.

PREDSJEDNIK:  Prelazimo na rješavanje Točke 6. Dnevnog reda:
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Točka 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju

Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Ferdinandovac

PREDSJEDNIK: Molim predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da  iznese prijedlog 
za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine 
Ferdinandovac.

Gosp. Branko Patačko, predsjednik odbora: Odbor za izbor i imenovanje predlaže u 
ime Odbora u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ferdinandovac imenovati:

 Vjekoslava Maletića za predsjednika,
 Šteficu Benko za članicu,
 Jasminu Pavlović za članicu.
PREDSJEDNIK: Čuli smo prijedlog Odbora. Ima li tko drugačiji prijedlog? Nema. 
Zaključujem

ovu točku Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za 
imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine 
Ferdinandovac.

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa sedam (8)  

glasova „ZA“  i jednim (1) „PROTIV“ d o n i j e l o:  

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Ferdinandovac
I.

U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ferdinandovac imenuju se:
1. Vjekoslav Maletić iz Ferdinandovca, za predsjednika,
2. Štefica Benko iz Ferdinandovca, za članicu,
3. Jasmina Pavlović iz Ferdinandovca,  za članicu.

II.
Ovo Rješenje objavit će se u ''Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije''.

PREDSJEDNIK: Na redu je rješavanje Točke 7. Dnevnog reda:

Točka 7.
Razmatranje prijedloga Sporazuma o korištenju zajedničkog reciklažnog dvorišta

PREDSJEDNIK: U sjedničkim materijalima primili smo Zaključak Skupštine TD 
Komunalne usluge Đurđevac povodom inicijative o uspostavi zajedničkog reciklažnog 
dvorišta za sve članove TD Komunalne usluge Đurđevac: Grada Đurđevca i općina 
Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje i Virje, koje je trenutno u 
izgradnji na odlagalištu komunalnog otpada „Peski“ u Đurđevcu. Dostavljen nam je i 
prijedlog Sporazuma o korištenju zajedničkog reciklažnog dvorišta. Po ovom Sporazumu Grad 
Đurđevac i gore navedene općine u slučaju potpisivanja predloženog Sporazuma, fiksne 
troškove rada reciklažnog dvorišta snosile bi na jednake dijelove.

Molim predlagatelja, općinskog načelnika da obrazloži ovu točku Dnevnog reda. 
Gosp. Branko Kolar predlaže da se zbog nepovoljne konstrukcije u snošenju fiksnih 

troškova (snošenje troškova na jednake dijelove - jer npr. Grad Đurđevac i Općina 
Ferdinandovac  obzirom na broj stanovnika nisu u jednakom položaju) predložene 
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Sporazumom, ovaj ne prihvati.
PREDSJEDNIK: Ima li koga za raspravu? Budući da nema, zaključujem ovu točku 

Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog za prihvaćanje Sporazuma o korištenju 
zajedničkog reciklažnog dvorišta.

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac sa devet (9) 

glasova „PROTIV“ d o n i j e l o :

Z A K LJ U Č A K
o neprihvaćanju prijedloga za zaključenje 

Sporazuma o korištenju zajedničkog reciklažnog dvorišta 
I.

Ne prihvaća se prijedlog za zaključenje Sporazuma o korištenju zajedničkog 
reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada „Peski“ Đurđevac upućen od Skupštine  
Trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac zbog, za Općinu Ferdinandovac, 
neprihvatljivih uvjeta iz Sporazuma koji dolaze naročito do izražaja kroz snošenje fiksnih 
troškova rada reciklažnog dvorišta na jednake dijelove.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na Oglasnoj ploči 

Općine Ferdinandovac.

PREDSJEDNIK: slijedi točka 8. Dnevnog reda:

Točka 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na 

području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK: Prijedlog predlagatelja, općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
gosp. Branka Kolara za donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na 
području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca svibnja 2014. godine, primili 
smo u materijalima za ovu sjednicu. 

Molim predlagatelja, gosp. Branka Kolara, općinskog načelnika da ovom Vijeću 
usmeno izloži prijedlog za donošenje Zaključka o prihvaćanju ovog Izvješća.

Gosp. Branko Kolar  je izložio prijedlog za donošenje  Zaključka o prihvaćanju Izvješća 
o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca svibnja 
2014. godine, kao u materijalu za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Ima li tko usmenu primjedbu 
na podnijeti prijedlog općinskog načelnika, gosp. Branka Kolara? 

Budući da nitko nema nikakvih pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na glasovanje prijedlog za donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća 
o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca svibnja 
2014. godine.

Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“ a tko je „SUZDRŽAN“?
PREDSJEDNIK: Konstatiram da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac s devet (9)  

glasova „ZA“  d o n i j e l o:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica

 tijekom mjeseca svibnja 2014. godine
I.
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Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije 
Koprivnica tijekom mjeseca svibnja 2014. godine Broj: 511-06-09-136/41-11-2014.I.P. od 2. 
lipnja 2014. godine.

II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

PREDSJEDNIK:  Na kraju, prelazimo na Točku 9. Dnevnog reda:

Točka 9.
Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima

PREDSJEDNIK: Tko se javlja za riječ? Ima li tko kakvih prijedloga, primjedbi ili upita 
općinskim tijelima?

Gosp. Branko Kolar:
1. Stupanjem na snagu Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika 

(„Narodne novine“ broj 37/14), Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo 
je izradila simulacijski model buduće raspodjele naknade za istraživanje i eksploataciju 
ugljikovodika za jedinice lokalne i područne samouprave.

Budući da se temeljem iste simulacije Općini Ferdinandovac drastično smanjuje 
naknada za eksploataciju ugljikovodika – uputio sam 9. lipnja, dopis INI (Industriji nafte d.d. 
Zagreb) da nam dostavi slijedeće podatke:

- površine prostiranja eksploatacijskog polja Ferdinandovac i Kalinovac na području 
Općine Ferdinandovac (izraženo u postocima), te

- pridobivene količine nafte,plina i kondenzata s pripadajućom tržišnom vrijednosti 
za IV. kvartal 2013.godine. Pri tome sam tražio da nam INA pridobivene količine 
ugljikovodika s eksploatacijskog polja Kalinovac prikaže odvojeno od pridobivenih količina s 
polja Ferdinandovac. 

Ovaj dopis proslijedio sam i Ministarstvu gospodarstva, Upravi za energetiku i 
rudarstvo,
Sektoru za rudarstvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

Kako je Općina 16. lipnja 2014. dobila nezadovoljavajući odgovor INA-Industrije nafte 
d. d. zamolio sam od Ministarstva iste podatke kao u dopisu INI od 9. lipnja 2014: s time da 
nam podatke prikažu s pripadajućom simulacijom obračuna po novoj Uredbi o naknadi za 
istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Ukoliko se simulacijski model Ministarstva počne praktično primjenjivati, Općina će 
morati, zbog smanjenja na prihodovnoj strani ići na rebalans Proračuna za 2014. godinu. 

2. radi izrade Strategije razvoja Općine Ferdinandovac, organizirat će se u Općini 
radionica u koju se trebaju uključiti svi čimbenici, gospodarski subjekti, Općine a naročito 
Odbor za gospodarski razvitak Općine Ferdinandovac. 

3. Uvidom u stanje na terenu utvrđeno je da oko 80 rasvjetnih tijela ne svijetli. Radi 
se na saniranju javne rasvjete, danas je posao dovršen u Lepoj Gredi. 

4.  kreće se s poslom oko povrata poreza (oko 296 poreznih obveznika koji imaju 
pravo povrata poreza).

Gosp. Vjekoslav Čordašev: Tko će biti izrađivač prve strategije razvoja Općine 
Ferdinandovac? 

Odgovorio je Branko Kolar: AZRA razvojna agencija Varaždin daje najpovoljnije 
uvjete.

Gosp. Josip Fuček: Ne vodi se briga za održavanje javnih površina u Mirogojskoj ulici, 
mislim prvenstveno na prostor ispred Stambene zgrade. I neke druge javne površine su 
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zapuštene i ne održavaju se.

PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja, prijedloga i primjedbi, zaključujem 9. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 2311 sati.

ZAPISNIČAR:                                                               
PREDSJEDNIK:

Petar Benko                    Vjekoslav 
Čordašev, prof.

14


