
Na temelju članka 10. Odluke o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine 
Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 34/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), Općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 15. prosinca 2022. donio je 

 

 
Analizu i vrednovanje 

učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture  
na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 

 
I. 

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini (u 
daljnjem tekstu: Analiza) temelji se na Odluci o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području 
Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 34/22). 

 
II. 

Na području Općine Ferdinandovac postoje sljedeće kategorije komunalne infrastrukture: 
1. nerazvrstane ceste, 
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 
3. javne zelene površine, 
4. građevine i uređaji javne namjene, 
5. javna rasvjeta, 
6. groblje. 
 

III. 
 
 Upravljanje i korištenje komunalne infrastrukture u 2021. godini izvršeno je kako slijedi: 
 
 
 
 



1. Nerazvrstane ceste  

 

Kriteriji Pokazatelji Izvršene aktivnosti/ 
pokazatelji 

učinkovitost 
upravljanja 

problemi u vezi 
s upravljanjem 
i korištenjem 

utjecaj na lokalnu 
zajednicu  

način na koji se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može 
unaprijediti 

-osiguranje tehničkih 
uvjeta za korištenje 
prometnica i sigurnosti 
prometa, 
-izgradnja novih i 
rekonstrukcija postojećih 
prometnica, 
-asfaltiranje postojećih 
makadamskih prometnica, 
-uređenje poljskih 
zemljanih puteva u 
makadamske poljske 
prometnice, 
-održavanje makadamskih 
prometnica, 
-izrada projektne 
dokumentacije za 
izvođenje radova na 
nerazvrstanim cestama. 

-nabavljena 
prometna oprema za 
sigurnost prometa, 
-broj novih ili 
rekonstrukcija 
postojećih 
prometnica, 
-kilometri 
asfaltiranih 
makadamskih 
prometnica, 
-kilometri/broj 
održavanih 
makadamskih 
prometnica i poljskih 
puteva, 
-broj izrađene 
projektne 
dokumentacije za 
izvođenje radova na 
nerazvrstanim 
cestama. 

-kilometri šodrenih 
makadamskih 
prometnica i poljskih 
puteva: 26,95 km, 
-   izvanredno održavanje 
nerazvrstanih cesta i ulica 
koje obuhvaća  popravak 
mrežastih pukotina i 
udarnih rupa na 
asfaltiranim 
prometnicama u naselju 
Ferdinandovac: 0,925 km 
(ulice Orl i V. Nazora),  
- broj novih ili rekons. 
prometnica: 3                                                                        
(izgrađen dio 
nerazvrstane ceste u 
Ferdinandovcu, naselje 
Brodić (NC 24.),  
asfaltiranje dijela  
nerazvrstane ceste  
NC. 22, ulica Laz, u 
naselju Ferdinandovac, 
asfaltiranje nerazvrstane 
ceste  NC. 2, ulica Tolnica, 
u naselju Ferdinandovcu) 
 

Djelomično 
učinkovito 

-velik broj 
makadamskih 
cesta, 
- udarne rupe na 
asfaltiranim 
prometnicama 

-poboljšanje uvjeta 
prometovanja i 
sigurnosti u prometu 

-nastavak održavanja makadamskih 
prometnica šodrenjem, 
-asfaltiranje postojećih makadamskih 
prometnica, 
- sanacija asfaltnih kolnika, 
-izrada projektne dokumentacije za 
daljnje izvođenje radova na 
nerazvrstanim cestama 



2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 
 
 

Kriteriji Pokazatelji Izvršene aktivnosti/ 
pokazatelji 

učinkovitost 
upravljanja 

problemi u vezi 
s upravljanjem 
i korištenjem 

utjecaj na lokalnu 
zajednicu  

način na koji se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može 
unaprijediti 

- osiguranje tehničkih 
uvjeta za promet pješaka, 
- sanacija i održavanje 
postojećih šetnica, 
nogostupa, trgova i drugih 
pješačkih javnih površina. 

-broj saniranih i 
održavanih 
postojećih šetnica, 
nogostupa, trgova i 
drugih pješačkih 
javnih površina, 
-kilometri 
novoizgrađenih 
šetnica ili 
nogostupa, 
-broj izrađene 
projektne 
dokumentacije za 
radove izgradnje 
šetnica ili 
nogostupa. 

-broj izrađene projektne 
dokumentacije: 1 
(izrađeno idejno rješenje 
i geodetska podloga za 
projektiranje – za gradnju 
biciklističko-pješačke 
staze u Dravskoj ulici) 

Djelomično 
Učinkovito 

-nedovoljan broj 
pješačkih staza, 
- potreba za 
uređenjem parka 
na Trgu slobode 

-osiguranje tehničkih 
uvjeta za promet pješaka 

-izrada projektno tehničke 
dokumentacije za izgradnju pješačkih 
staza, 
- izgradnja pješačkih staza, 
- uređenje parka na Trgu slobode. 



3. Javne zelene površine 
 

Kriteriji Pokazatelji Izvršene aktivnosti/ 
pokazatelji 

učinkovitost 
upravljanja 

problemi u vezi 
s upravljanjem 
i korištenjem 

utjecaj na lokalnu 
zajednicu  

način na koji se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može 
unaprijediti 

-košnja i održavanje javnih 
zelenih površina (parkovi, 
dječja igrališta, zelene 
površine u naseljima, 
drvoredi,  spomen 
obilježja,  kulturni 
spomenici i dr.), 
-zamjena ili popravak 
dotrajalih naprava i 
opreme, 
-sadnja zelenog raslinja i 
drveća na dječja igrališta, 
-orezivanje postojećeg 
zelenila, sadnja cvijeća i 
održavanje travnjaka i 
cvjetnjaka po naseljima. 

-broj košnji, 
-broj  izvedenih 
radova, izgrađenih 
dječjih igrališta, 
zamijenjenih 
naprava, zasađenih 
nasada i 
novouređenih 
zelenih površina. 

-broj košnji: 233, 
-broj izvedenih radova: 1 
(izgrađene tribine na 
nogometnom igralištu, 
Trg slobode, u naselju 
Ferdinandovac), 
- broj zasađenih sadnica: 
1104 komada,  
-izrađena 
dokumentacija: 
izrađen glavni projekt za 
Sportski park 
Ferdinandovac  
(Trg slobode, u naselju 
Ferdinandovac), 
 

Djelomično 
učinkovito 

-nedostatak 
mehanizacije 
Vlastitog 
komunalnog 
pogona, 
-nedostatak 
ljudskih resursa 

- osiguranje uvjeta za 
korištenje javnih zelenih 
površina 

-nabava mehanizacije (traktora) za 
Vlastiti komunalni pogon 



 

4. Građevine i uređaji javne namjene 

Kriteriji Pokazatelji Izvršene aktivnosti/ 
pokazatelji 

učinkovitost 
upravljanja 

problemi u vezi 
s upravljanjem 
i korištenjem 

utjecaj na lokalnu 
zajednicu  

način na koji se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može 
unaprijediti 

 
-redovno održavanje i 
kontrola građevina i 
uređaja javne namjene, 
-po potrebi zamjena 
dotrajalih ili uništenih 
postojećih uređaja. 

 
-broj nadzora –
pregleda građevina i 
uređaja javne 
namjene, 
-broj izvedenih 
radova održavanja ili 
zamjena i dopuna u 
toku godine ili 
postavljenih novih 
naprava i postava na 
javnim mjestima 

- broj nadzora i pregleda: 
24, 
- broj izvedenih radova 
održavanja i popravaka: 
10 (obnova paviljona, 
popravak dječjih igrala na 
igralištu, popravak klupa 
na javnim površinama, 
popravak nadstrešnice 
kraj teniskog igrališta) 

Djelomično 
učinkovito 

-dotrajalost i 
nedostatnost 
komunalne 
opreme 

- osiguranje uvjeta za 
građevina i uređaja javne 
namjene 

-nabava nove komunalne opreme 
(koševa i klupa) za parkove 



 

5. Javna rasvjeta 
 

Kriteriji Pokazatelji Izvršene aktivnosti/ 
pokazatelji 

učinkovitost 
upravljanja 

problemi u vezi 
s upravljanjem 
i korištenjem 

utjecaj na lokalnu 
zajednicu  

način na koji se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može 
unaprijediti 

-redovno održavanje javne 
rasvjete, 
-smanjenje potrošnje 
električne energije,  
-dopuna novim rasvjetnim 
tijelima neosvijetljenih 
dijelova prometnica, 
-zamjena postojećih 
rasvjetnih tijela 
učinkovitom LED 
rasvjetom, 
-zaprimanje prijava 
kvarova na javnoj rasvjeti 
(osobno, elektronički, 
poštom). 

-sklopljen ugovor o 
redovnom 
održavanju javne 
rasvjete, 
-broj popravljenih 
rasvjetnih tijela, 
-broj novih 
rasvjetnih tijela, 
-smanjenje 
potrošnje električne 
energije, 
-broj zaprimljenih 
prijava kvarova. 
 
 

- sklopljen ugovor o 
održavanju javne 
rasvjete,  
- smanjenje potrošnje 
električne energije, 
-broj popravaka: 11 
-broj novih LED rasvjetnih 
tijela: 69 
-broj zaprimljenih prijava 
kvarova:  10                  

Djelomično 
učinkovito 

-učestali kvarovi na 
dijelu javne 
rasvjete na kojem 
nisu nova LED 
rasvjetna tijela 

- povećanje vidljivosti u 
prometu u dijelu naselja 
s LED rasvjetnim tijelima  

-zamjena  postojećih rasvjetnih tijela 
učinkovitom LED rasvjetom 



6. Groblje 
 

Kriteriji Pokazatelji Izvršene aktivnosti/ 
pokazatelji 

učinkovitost 
upravljanja 

problemi u vezi 
s upravljanjem 
i korištenjem 

utjecaj na lokalnu 
zajednicu  

način na koji se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može 
unaprijediti 

-održavanje groblja 
redovnom košnjom, 
izgradnja staza, sječom ili 
održavanjem zelenih 
nasada, 
-redovni odvoz otpada s 
groblja, 
-održavanje mrtvačnice. 

-broj košnji, 
-broj odvoza otpada, 
-metri izgrađenih 
staza, 
-radovi održavanja 
groblja i mrtvačnice. 
 

-broj košnji: 11 
-broj odvoza otpada s 
groblja: 12 
- radovi održavanja: 2  
(izgradnja centralnog 
križa na mjesnom groblju 
u Mirogojskoj ulici, 
u naselju Ferdinandovac, 
obnova spomenika prvog 
župnika Ferdinandovca, 
Ivana Južaka) 
ostale aktivnosti: nabava 
metalnog kontejnera za 
otpad na groblju 
 

Djelomično 
učinkovito 

-nedovoljan broj 
poprečnih staza na 
groblju, 
-neodržavani 
grobovi 

- osiguranje uvjeta za 
ukop pokojnika 

- izgradnja poprečnih staza na 
groblju, 

- davanje na korištenje grobnih 
mjesta za koje nije utvrđen 
korisnik 



IV. 
Analiza obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Ferdinandovac sukladno načelima propisanima Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20): 
 

NAČELO KRITERIJI UČINKOVITOST  PROBLEMI U VEZI S 
OBAVLJANJEM 
KOMUNALNE 
DJELATNOSTI 

UTJECAJ NA 
LOKALNU 
ZAJEDNICU 

NAČIN NA KOJI SE 
OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI MOŽE 
UNAPRIJEDITI 

1. Načelo zaštite 
 javnog interesa 

komunalnu infrastrukturu na 
području Općine Ferdinandovac 
graditi i održavati sukladno 
programima građenja i održavanja 
komunalne infrastrukture. Izdavati 
posebne uvjete građenja sukladno 
Prostornom planu Općine 
Ferdinandovac. 

učinkovito n/p Zaštita javnog interesa I nadalje komunalnu infrastrukturu 
na području Općine Ferdinandovac 
graditi i održavati sukladno 
programima građenja i održavanja 
komunalne infrastrukture te 
izdavati posebne uvjete građenja. 

2. Načelo 
razmjerne koristi 

prilikom gradnje građevina na 
području Općine Ferdinandovac 
naplaćivati komunalni doprinos i 
ostvarena sredstva komunalnog 
doprinosa utrošiti na održavanje i 
građenje komunalne infrastrukture 

učinkovito n/p Povećanje razine 
komunalnog standarda 

Provođenje prisilne naplate 
komunalnog doprinosa u slučaju 
neplaćanja u rokovima dospijeća 

3. Načelo 
solidarnosti 

naplaćivati komunalnu naknadu 
prema zonama opremljenosti 
komunalne infrastrukture i 
ostvarena sredstva komunalne 
naknade utrošiti na održavanje i 
građenje komunalne infrastrukture 

djelomično 
učinkovito 

Problemi s naplatom 
komunalne naknade 

Plaćanje manje 
komunalne naknade od 
strane korisnika u 
manje opremljenim 
zonama 

Provođenje prisilne naplate 
potraživanja u slučaju neplaćanja 
komunalne naknade u roku 
dospijeća. 

4. Načelo javne 
službe 

Povjeravati obavljanje komunalnih 
djelatnosti sukladno Odluci o 
komunalnim djelatnostima na 
području Općine Ferdinandovac, 
provoditi postupak davanja 
koncesije za komunalnu djelatnost 
dimnjačarskih poslova. 

učinkovito n/p Zaštita interesa 
korisnika komunalnih 
usluga 

I nadalje povjeravati obavljanje 
komunalnih djelatnosti sukladno 
Odluci o komunalnim djelatnostima 
na području Općine Ferdinandovac. 
U slučaju izmjena Zakona o 
komunalnom gospodarstvu 



uskladiti Odluku o komunalnim 
djelatnostima sa Zakonom. 

5. Načelo 
neprofitnosti 

utrošiti sva sredstva komunalnog 
doprinosa i komunalne naknade na 
građenje i održavanje komunalne 
infrastrukture na području Općine 
Ferdinandovac 
 

učinkovito n/p Zaštita interesa 
korisnika komunalnih 
usluga 

I nadalje utrošiti sva sredstava 
komunalnog doprinosa i komunalne 
naknade na održavanje i građenje 
komunalne infrastrukture na 
području Općine Ferdinandovac 

6. Načelo 
supsidijarnosti 

Osigurati obavljanje komunalnih 
djelatnosti i pružanje komunalnih 
usluga na području cijele Općine 
Ferdinandovac 

učinkovito n/p Dostupnost 
komunalnih usluga za 
sve korisnike 

I nadalje osigurati dostupnost 
komunalnih usluga na području 
cijele Općine Ferdinandovac 

7. Načelo 
univerzalnosti i 
jednakosti 
pristupa 

isporučitelji komunalnih usluga 
dužni su pružati uslugu prema 
općim uvjetima i cjeniku uz 
primjenu jednakih uvjeta i cijene za 
istu vrstu usluge. 

djelomično 
učinkovito 

n/p Zaštita potrošača, 
jednaki uvjeti za sve 
potrošače 

Kontrolirati opće uvjete i cjenike 
isporučitelja komunalnih usluga 

8. Načelo 
prilagodljivosti  

Prilikom donošenja općih akata 
Općine Ferdinandovac koji se 
odnose na komunalne usluge iste 
prilagoditi potrebama lokalne 
zajednice, ugovarati obavljanje 
komunalnih usluga sukladno općim 
aktima Općine Ferdinandovac 

učinkovito n/p Prilagodba komunalnih 
djelatnosti potrebama 
lokalne zajednice 

I u daljnjem donošenju općih akata 
odnosno izmjenama istih 
komunalne usluge prilagoditi 
potrebama zajednice 

9. Načelo 
kontinuiteta 
obavljanja 
komunalnih 
djelatnosti 

redovno obavljati komunalne 
djelatnosti, redovno ugovarati 
obavljanje komunalnih djelatnosti 
za komunalne djelatnosti koje ne 
obavlja Vlastiti komunalni pogon 
Općine Ferdinandovac. 

učinkovito n/p Sprječavanje nastanka 
štete na komunalnoj 
infrastrukturi, saniranje 
kvarova, ispravnost 
komunalne 
infrastrukture 
 

redovno ugovarati obavljanje 
komunalnih djelatnosti za 
komunalne djelatnosti koje ne 
obavlja Vlastiti komunalni pogon 
Općine Ferdinandovac. 

10. Načelo 
kakvoće 
obavljanja 
komunalnih 
djelatnosti 

kontrolirati rad isporučitelja 
komunalnih usluga, zaprimati 
prijave kvarova i pritužbe građana 
na kakvoću komunalnih djelatnosti. 
 

učinkovito n/p Zaštita potrošača, 
kvaliteta isporučenih 
komunalnih usluga  

I nadalje kontrolirati rad 
isporučitelja komunalnih usluga, 
zaprimati prijave kvarova i pritužbe 
građana na kakvoću komunalnih 
djelatnosti. 



 

11. Načelo 
ekonomičnosti i 
učinkovitosti 

naplata komunalnih usluga prema 
cjeniku, za izmjene cjenika zatražiti 
suglasnost Općine Ferdinandovac, 
pri sklapanju ugovora o 
komunalnim djelatnostima kao 
jedan od kriterija odabira odrediti 
kriterij najniže cijene 

učinkovito Rast cijena komunalnih 
usluga na tržištu 

Zaštita potrošača, 
komunalnih usluga 

U proračunu planirati veće rashode 
za komunalne djelatnosti koje se 
plaćaju iz Općinskog proračuna. Za 
povećanje cijena komunalnih usluga 
ishoditi suglasnost Savjeta za zaštitu 
potrošaća. 

12. Načelo  
zaštite korisnika, 
prostora, okoliša 
i kulturnih 
dobara 

Nadzor provođenja Odluke o 
komunalnom redu na području 
Općine Ferdinandovac, izdavati 
posebne uvjete građenja sukladno 
Prostornom planu uređenja Općine 
Ferdinandovac 

Djelomično 
učinkovito 

Potreban veći broj 
nadzora komunalnog 
reda  

Zaštita korisnika 
komunalnih usluga, 
prostora, okoliša i 
kulturnih dobara na 
području Općine 

Češći nadzori od strane komunalnog 
redara. 

13. Načelo 
sigurnosti 

prilikom sklapanja ugovora o 
komunalnim djelatnostima obvezati 
isporučitelja na obavljanje 
komunalne usluge na siguran način 

djelomično 
učinkovito 

Djelomično propisano 
ugovorom 

Zaštita imovine 
korisnika komunalnih 
usluga 

Ugovorom detaljnije propisati 
obveze isporučitelja na obavljanje 
komunalne usluge na siguran način. 

14. Načelo 
javnosti 

objava općih uvjeta i cjenika 
komunalnih usluga na mrežnoj 
stranici isporučitelja komunalne 
usluge, provesti javna savjetovanja 
prilikom donošenja općih akata 
Općine Ferdinandovac vezanih uz 
komunalno gospodarstvo. 

Djelomično 
učinkovito 

Djelomična objava općih 
uvjeta i cjenika na 
mrežnim stranicama 
isporučitelja 

Pristup informacijama Upozoravati isporučitelje na 
redovnu i cjelovitu objavu općih 
uvjeta i cjenika na mrežnim 
stranicama. 

15. Načelo 
prihvatljivosti 
cijene 
komunalnih 
usluga 

prilikom davanja suglasnosti na 
cjenik komunalnih usluga uključiti 
Savjet za zaštitu potrošača javnih 
usluga na području Općine 
Ferdinandovac. 

Djelomično 
učinkovito 

Nedostatak isporučitelja 
komunalnih usluga na 
tržištu 

Zaštita potrošača  Prilikom davanja suglasnosti na 
cjenik komunalnih usluga uključiti 
Savjet za zaštitu potrošača javnih 
usluga na području Općine 
Ferdinandovac. 

16. Načelo zaštite 
ugroženih 
kategorija 
građana 

propisivati kriterije za oslobođenje 
plaćanja komunalne naknade, 
grobne naknade i isporuke 
komunalnih usluga 

Djelomično 
učinkovito 

Nisu propisani kriteriji 
oslobođenja plaćanja 
grobne naknade i 
isporuke komunalnih 
usluga 

Ugrožene kategorije 
građana oslobođene 
plaćanja komunalne 
naknade 

Propisati kriterije oslobođenja 
plaćanja grobne naknade i isporuke 
komunalnih usluga 

 



 
V. 

Ova Analiza dostavlja se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac. 
 

VI. 
Ova Analiza objavit će se na mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr . 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE FERDINANDOVAC 
 
 
 
KLASA: 363-01/22-01/4 
URBROJ: 2137-15-22-1 
Ferdinandovac, 20. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
 

Vjekoslav Maletić 
 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.ferdinandovac.hr/

