
Temeljem Odluke o potvrĊivanju obuhvata zahvata projekta “Priprema projektnog prijedloga 

investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukturena podruĉju 

aglomeracije ĐurĊevac, Novigrad Podravski,Virje i Podravske Sesvete” (“Službeni glasnik 

Koprivniĉko-križevaĉke županije” broj 13/16) i ĉlanka 31. Statuta Općine Ferdinandovac (“Službeni 

glasnik Koprivniĉko-križevaĉke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine 

Ferdinandovac na 4. sjednici održanoj  26. kolovoza 2021. donijelo je  

 

ODLUKU 

 o povećanju iznosa ulaganja Općine Ferdinandovac u projekt: „Izgradnja vodnokomunalne 

infrastrukture aglomeracija Đurđevac,Virje, 

 Ferdinandovac i Podravske Sesvete“, 

 

I. 

 Ovom Odlukom povećava se iznos ulaganja Općine Ferdinandovac za potrebe projekta 

„Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija ĐurĊevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske 

Sesvete“ (u daljnje tekstu: Projekt) u proraĉunu Općine Ferdinandovac s 629.956,64 kuna na 

806.807,23 kuna potrebnih za sufinanciranje izgradnje slijedećih objekata koji će se graditi na 

podruĉju Općine i za potrebe Općine Ferdinandovac: 

- izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Ferdinandovac u dužini 6.404 m, 

- izgradnju tlaĉnih dijelova cjevovoda kanalizacije u dužini 417 m, 

- izgradnju objekata –2 crpne stanice, 

- izgradnja UPOV Ferdinandovac, 

- izgradnju kanalizacijskih prikljuĉaka ukupno 531 komad, 

- izgradnja vodospreme Ĉepelovac sa spojem na VS Budrovac  sa pratećom opremom       

(potrebna za cjelokupni vodoopskrbni sustav-dijeli se na sve općine), 

- izgradnju vodoopskrbnih prikljuĉaka ukupno 259 komada. 

 

II. 

Povećanje iznosa ulaganja Općine Ferdinandovac iz toĉke I. ove Odluke sukladno je 

povećanju troškova Projekta za što je izraĊena novelacija studije izvedivosti i ishoĊeno pozitivno 

mišljenje europske organizacije  JASPERS od 24. lipnja 2021. godine. 

Ukupna vrijednost troškova Projekta iznosi 344.588.145,45 kuna od ĉega se na Općinu 

Ferdinandovac odnosi 11,17 % ukupnog projekta te Općina osigurava 806.807,23 kn u financijskom 

razdoblju od 2019.-2023. godine. 

 

III. 

 Daje se suglasnost općinskom naĉelniku Općine Ferdinandovac za sklapanje dodatka Ugovoru 

o partnerstvu na projektu „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija ĐurĊevac, Virje, 

Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ kojim će se utvrditi omjer i naĉin sufinanciranja Projekta 

sukladno toĉki II. ove Odluke. 

 

IV. 

Općina Ferdinandovac osigurala je sufinanciranje u Proraĉunu za 2021.g. i u Projekcijama 

Proraĉuna Općine za 2022. i 2023. godinu, dok će preostali iznos investicije biti osiguran kroz 

projekte Europske unije i Proraĉun Republike Hrvatske. 
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KLASA: 363-02/21-07/01 

URBROJ: 2137/15-01-21-3 

Ferdinandovac, 26. kolovoza 2021. 

 

 

PREDSJEDNIK: 

 

Branko Patačko 

 


