
 
Zapisnik 

 sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 7. ožujka 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/2, URBROJ: 2137-15-22-1 od 1. ožujka 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u Društvenom domu u Ferdinandovcu, Trg slobode 29, s početkom u 1900  sati. 

 
Na sjednici su bili nazočni članovi Općinskog vijeća: 
1. Branko Patačko, predsjednik, 
2. Ljubica Penezić, potpredsjednica, 
3. Vjekoslav Grguljaš, 
4. Hrvoje Fuček, 
5. Ivan Turbelija,  
6. Martina Jendrijev Tomašek,  
7. Božidar Jendrijev, 
8. Milan Kolar. 
 
Odsutni članovi vijeća: 
1. Darko Marić. 
 
Ostali nazočni : 
- Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Helena Smrček, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac, 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te je 

pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 8 (osam) članova 

Vijeća. Odsutan je g. Darko Marić koji je opravdao svoju odsutnost. Tako da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka na 
ovom tijelu.  

PREDSJEDNIK: Prije nego što počnemo s rješavanjem Dnevnog reda, dajem na usvajanje Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 31. siječnja 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 9. Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 31. siječnja 2022. godine verificiran 

jednoglasno sa  (osam) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 10. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili prijedloga 

izmjena predloženog Dnevnog reda ?  
PREDSJEDNIK: Predlažem izmjenu i dopunu Dnevnog reda na način da se umjesto dosadašnje točke 9.“Razno prijedlozi, 

primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima“ doda nova točka 9. koja glasi: „Razmatranje prijedloga i donošenje 
Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na radnom 
mjestu kuhara“, a dosadašnja točka 9. “Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima“ postaje 
točka 10. 

Molim da se o prijedlogu izmjene i dopune Dnevnog reda 10. sjednice  izjasnite glasovanjem. Tko je „ZA“, tko je 
„PROTIV“? 

PREDSJEDNIK: Konstatiram da je predložena izmjena i dopuna Dnevnog reda 10. sjednice jednoglasno usvojena sa 8 
(osam) glasova „ZA“. 

PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih prijedloga i dopuna Dnevnog reda 10. sjednice ? Budući da nema,  dajem na usvajanje 
Dnevni red 10. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  

Konstatiram da je za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“ usvojen 
sljedeći: 

 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Ferdinandovac, 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Općine 

Ferdinandovac na upravljanje trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o., 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave 

: Održavanje i modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, evidencijski 

broj nabave: 3/22, 



4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Ferdinandovac, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima, načinu i cijeni korištenja prostorija javnih objekata 

u vlasništvu Općine Ferdinandovac, 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u 

stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata 

i programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac, 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno 

vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu kuhara, 

10. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 

 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge  

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio potrebu donošenja nove odluke zbog donošenja novog Zakona o gospodarenju otpadom. Za 
izvještavanje po ovoj točki zadužio pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 

Helena Smrček, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Stupanjem na snagu novog Zakona o gospodarenju otpadom 
nastala je obveza jedinica lokalne samouprave za donošenjem nove odluke o načinu pružanja usluge koja obuhvaća uslugu 
prikupljanja otpada na lokaciji obračunskog mjesta, uslugu preuzimanja otpada te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi. 
Zakon sada dijeli korisnike javne usluge na dvije kategorije i to „kućanstvo“ i „nije kućanstvo“. Novom odlukom mora se odrediti 
iznos cijene obvezne minimalne javne usluge (OMJU, fiksni dio računa), a može navoditi i kriterije za umanjenje cijene i uvjete za 
oslobođenje od plaćanja usluge. Prijedlogom Odluke predviđena je cijena obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 50,00 kuna 
po obračunskom mjestu. Cijena se umanjuje za jednočlana kućanstva za 40% tako da iznosi 30,00 kuna, te za dvočlana kućanstva za 
30% tako da iznosi 40,00 kuna mjesečno. Cijena je izračunata na način da osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, 
redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Određivanje 
cijene obvezne minimalne javne usluge proizlazi iz obveza davatelja javne usluge, a koje su definirane člankom 69. Zakona, te one 
koje predstavljaju tzv. „hladan pogon“ tj. spremnost obavljanja javne usluge. To su svi oni troškovi koji su neovisni o broju 
primopredaja miješanog komunalnog otpada. Prijedlog Odluke sadrži ugovorne kazne za korisnike koje ne odvajaju otpad s ciljem 
poticanja povećanog odvajanja otpada odnosno smanjenja količine miješanog komunalnog otpada. Odluka sadrži i opće uvjete 
ugovora s korisnicima koji  čine njezin sastavni dio. Jedinstveni upravni odjel proveo je na web stranicama Općine javno 
savjetovanje na nacrt Odluke u trajanju od 30 dana na koji nije pristigla niti jedna primjedba. Također održana je sjednica Savjeta za 
zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Ferdinandovac na kojoj je ishođena suglasnost na nacrt Odluke zajedno sa 
općim uvjetima pružanja usluge. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na donošenje prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 
Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac. 
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac 

nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 2. Dnevnog reda. 
 

Točka 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Općine Ferdinandovac 

 na upravljanje trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o. 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta 
 Općine Ferdinandovac na upravljanje trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Općina Ferdinandovac nije obvezna izgraditi fiksno reciklažno dvorište s obzirom na broj stanovnika, 
 ali je obvezna osigurati mobilno reciklažno dvorište. Općina Ferdinandovac je izvršila nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, a isto bi 
 se povjerilo na upravljanje trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o. koje na području Općine temeljem ugovora obavlja poslove 
 prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Navedeno iz razloga što Općina nema tehničke niti 
 organizacijske uvjete za samostalno upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem. Trgovačko društvo Drava Kom d.o.o. organizirati 
 će rad i funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta bez naplate, a sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i ostalih 
 podzakonskih propisa te jednom godišnje podnositi Općini izvješće o upravljanju mobilnim reciklažnim dvorištem. Uvjeti i 
 opseg upravljanja  mobilnim reciklažnim dvorištem te međusobna prava i obveze Općine kao vlasnika mobilnog reciklažnog 



 dvorišta i trgovačkog društva Drava Kom d.o.o. kao upravitelja mobilnog reciklažnog dvorišta, urediti će se međusobnim 
 sporazumom o upravljanju.  

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na donošenje  prijedlog Odluke o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Općine Ferdinandovac na 
 upravljanje trgovačkom društvu Drava Kom d.o.o. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Odluku o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Općine Ferdinandovac na upravljanje trgovačkom 
 društvu  Drava Kom d.o.o. 

 Odluka o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Općine Ferdinandovac na upravljanje trgovačkom 
 društvu  Drava Kom d.o.o. nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 3. Dnevnog reda. 
 

Točka 3. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : 

Održavanje i modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, evidencijski broj nabave: 3/22 
 

PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 
jednostavne nabave : Održavanje i modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, evidencijski broj 
nabave: 3/22. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK za izvještavanje po ovoj točki zadužio pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 
Helena Smrček, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Postupak jednostavne nabave proveden je slanjem poziva za 

dostavu ponuda na e-mail adrese 3 (tri) gospodarska subjekta. U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda. Ponuda tvrtke 
ELEKTRO ŠOK d.o.o. iz Podravskih Sesveta koja udovoljava svim uvjetima Poziva. Troškovnikom – Obrazac 2 iz Poziva za dostavu 
ponuda  nije određena ukupna količina pojedinih stavki koja se nabavlja. Ponuditelji su u Troškovnik morali upisati jediničnu cijenu 
pojedine stavke radi usporedivosti cijena i odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Pojedine stavke nabavljati će se tokom godine putem 
narudžbenica u količinama sukladno potrebama odnosno učestalosti kvarova na javnoj rasvjeti s time da ukupni iznos nabavljenih 
stavki bez poreza na dodanu vrijednost ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave koja iznosi 144.000 kuna bez PDV-a. Cijena 
naručenih i realiziranih stavki obračunavati će se sukladno Troškovniku odabranog ponuditelja dostavljenog zajedno s ponudom. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na donošenje prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Održavanje i 
modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, evidencijski broj nabave: 3/22. Tko je „ZA“, tko je 
„PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Održavanje i modernizacija javne 
rasvjete na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, evidencijski broj nabave: 3/22. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Održavanje i modernizacija javne 
rasvjete na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, evidencijski broj nabave: 3/22 nalazi se u privitku ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 4. Dnevnog reda. 

 
Točka 4. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 
Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK za izvještavanje po ovoj točki zadužio pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 
Helena Smrček, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Prošle godine provedena je revizija učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom za sve jedinice lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije. Učinkovitost 
upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Ferdinandovac ocijenjena je kao djelomično učinkovita. Državni ured za reviziju 
naložio je Općini Ferdinandovac mjere koje je potrebno izvršiti kako bi se otklonili nedostaci u upravljanju komunalnom 
infrastrukturom. Između ostalog, naloženo je donošenje jedinstvene odluke o komunalnim djelatnostima koja obuhvaća sve načine 
obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine. Podsjećam da je do sada obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem 
koncesije te temeljem ugovora bilo regulirano u dvije zasebne odluke, dok su zadaće Vlastitog komunalnog pogona u obavljanju 
komunalnih djelatnosti bile regulirane odlukom o osnivanju istog te pravilnikom o poslovanju. Ovim prijedlogom odluke navedene 
se sve komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Ferdinandovac te organizacijski načini obavljanja. Dimnjačarski 
poslovi će se kao i do sada obavljati putem koncesije dok će se ostale djelatnosti povjeravati temeljem ugovora pravnim osobama 
uz prethodnu provedbu postupka javne odnosno jednostavne nabave. Vlastiti komunalni pogon nastavit će s obavljanjem 
komunalnih djelatnosti kao i do sada prvenstveno u dijelu održavanja javnih zelenih površina, održavanje javnih površina na kojima 
nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje groblja, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene te 
djelomično održavanje čistoće javnih površina i građevina javne odvodnje oborinskih voda. Odlukom su propisani načini provedbe 
postupaka te sadržaji ugovora. Odluka je sukladna Zakonu o komunalnom gospodarstvu te mogućnostima i potrebama Općine 
Ferdinandovac u obavljanju komunalnih djelatnosti. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na donošenje prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, 
tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 



Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Ferdinandovac. 
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika 

i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 5. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća 
 Općine Ferdinandovac i članovima radnih tijela Općinskog vijeća. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Primili smo upute Ministarstva pravosuđa  i uprave sukladno kojima odluke o visini naknade 
 članovima predstavničkih tijela mogu sadržavati samo odredbe o naknadama članovima predstavničkog tijela i radnih tijela 
 predstavničkog tijela. Naknade službenicima upravih tijela jedinice ne mogu se regulirati kroz navedenu odluku već obračunom 
 prekovremenih sati ili na neki drugi način. Također, navedenom odlukom ne može se predvidjeti niti naknada članovima vijeća 
 mjesnih odbora. Obzirom da je dosadašnja odluka propisivala naknade službenicima i članovima vijeća mjesnih odbora potrebno je 
 usklađenje sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donošenjem nove odluke. Prijedlogom Odluke 
 predviđene su naknade samo za Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac i radna tijela Općinskog vijeća i to za nazočnost na 
 sjednicama u neto iznosu od 250,00 kn po sjednici za predsjednika Općinskog vijeća,   220,00 kuna po sjednici za potpredsjednika 
 Općinskog vijeća te 200,00 kuna po sjednici za ostale članove Općinskog vijeća. Za predsjednika, potpredsjednika i članove radnih 
 tijela Općinskog vijeća predviđen je neto iznos od 150,00 kuna po sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. Za predsjednika i 
 potpredsjednika Općinskog vijeća predviđena je nešto viša naknada obzirom na veće obveze zbog vođenja sjednica te troškova 
 dolaska u Općinu radi pripreme materijala i potpisivanja akata. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ograničava 
 isplatu naknada do 6.000,00 kuna neto godišnje po vijećniku, tako da smo daleko ispod navedenog praga s obzirom na godišnji broj 
 sjednica. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na donošenje  prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

i članovima radnih tijela Općinskog vijeća. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Odluku o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac i članovima radnih tijela 
 Općinskog vijeća. 

 Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac i članovima radnih tijela 
 Općinskog vijeća nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 6. Dnevnog reda. 
 

Točka 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima, načinu i cijeni korištenja prostorija  

javnih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i cijeni korištenja prostorija  
javnih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Prijedlogom Odluke određuju se uvjeti, način i cijena korištenja prostorija sljedećih javnih objekata 

 u vlasništvu Općine Ferdinandovac i to Društvenog doma u Ferdinandovcu (objekt na adresi Trg slobode 29, Ferdinandovac) i 
 Vatrogasne vijećnice u Ferdinandovcu (objekt na adresi Trg slobode 28, Ferdinandovac). Pošto nemamo cjenik korištenja 
 Vatrogasne vijećnice, imamo novo uređeni prostor – malu dvoranu unutar objekta Društvenog doma za koju nemamo cjenik 
 korištenja te s obzirom da je Društveni dom unazad nekoliko godina temeljito obnovljen potrebno je donošenje novog cjenika. 
 Predviđeni novi cjenik sadrži cijene s uključenim paušalnim troškovima režija. Cijena korištenja manja je za korisnike s područja 
 Općine Ferdinandovac. Za korištenje male dvorane za dječje rođendane do 5  sati korištenja predviđena je manja cijena odnosno 
 200,00 kuna. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? 
 MILAN KOLAR, član: Što je sve obuhvaćeno najmom hola u Društvenom domu ? 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Korištenje hola uključuje i  korištenje točionika pića te sanitarnog čvora. 
 VJEKOSLAV GRGULJAŠ, član: Da li bi se moglo odrediti dulje vrijeme korištenja male dvorane za dječje rođendane ? 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Cijena od 200,00 kuna za korištenja male dvorane za dječje rođendane niža je u odnosu na korištenje 

 male dvorane za druge namjene upravo zbog vremenskog ograničenja korištenja te s obzirom da bi se takvo korištenje koristilo za 
 dječje rođendane manje djece koji uglavnom traju 3-4 sata tako da nema potrebe za dužim korištenjem.  

 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na 
 donošenje  prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i cijeni korištenja prostorija javnih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac. Tko 
 je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Odluku o uvjetima, načinu i cijeni korištenja prostorija javnih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac. 
 Odluka o uvjetima, načinu i cijeni korištenja prostorija javnih objekata u vlasništvu 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 darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju 

socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne 
 pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini. Dajem riječ općinskom 
 načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Kao i prijašnjih godina predlaže se isplata „uskrsnica“ i „božićnica“ umirovljenicima, korisnicima 
 socijalne pomoći i osobama u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac. Ukupno 200,00 kuna 
 godišnje. Predlaže se da se limit mirovine/primanja podigne s 1.800,00 kuna na 2.000,00 kuna obzirom da je umirovljenika manje, 
 te da su mirovine malo porasle, tako da se iscrpi sav iznos planiran za tu namjenu Proračunom za 2022. godinu.  

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? 
 POTPREDSJEDNICA podržala darivanje, iako smatra da bi umirovljenicima puno značilo da je darivanje u većem iznosu od 

 planiranih 200,00 kuna godišnje obzirom na male mirovine, te porast troškova. 
 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ?Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na donošenje 

 prijedlog Odluke o darivanju  umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja 
 Općine Ferdinandovac u 2022. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Odluku o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe 
 s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 

 Odluka o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe 
 s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 8. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa 

udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
 financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK za izvještavanje po ovoj točki zadužio pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 
 Helena Smrček, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Izmjena Pravilnika sukladna je izmjenama Uredbe o kriterijima, 

 mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Izmjenama 
 Pravilnika predviđa se mogućnost podnošenja prijava projekta/programa udruga te izvješća o provedbi istih elektroničkim putem. 
 Kao obvezni kriterij ocjenjivanja kvalitete programa/projekata udruga uvodi se kriterij odnosa vrijednosti projekta u  odnosu na 
 društvenu korist koji mora biti obvezno zastupljen s minimalnim udjelom od 30% ukupnog broja bodova koje se mogu 
 dodijeliti projektnoj prijavi. Neprihvatljivi troškovi usklađeni su s odredbama Uredbe. U slučaju više sile i u okolnostima koje bi 
 utjecale na provedbu projekata, predviđena je mogućnost sklapanja ugovora o financiranju projekta ili programa i nakon proteka 
 roka od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.  

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na donošenje prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa 
 udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa 
 za Općinu Ferdinandovac. 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa 
 za Općinu Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 9. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme  

u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu kuhara 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo Odluku o izboru radnika na radno mjesto kuhara na određeno vrijeme u Dječji vrtić Košutica 
Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac proveo je natječaj za zapošljavanje jednog kuhara/kuharice na 
određeno vrijeme do povratka odsutne kuharice koja je na bolovanju. Na natječaj je pristigla jedna prijava. Po provedenom 
natječaju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac donijelo je Odluku o zapošljavanju Matije Koščaka na radnom 
mjestu kuhara u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, do povratka odsutne 
kuharice. Sukladno Statutu Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac potrebna je suglasnost Općine Ferdinandovac kao osnivača za 
zapošljavanja u vrtiću. Obzirom na navedeno predlaže se davanje suglasnosti na zapošljavanje. 



PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću 
Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu kuhara. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Zaključak o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na radnom mjestu kuhara. 

Zaključak o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na radnom mjestu kuhara nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 10. Dnevnog reda. 
 
 

 
Točka 10.  

Razno; prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima 
 

 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ?  
 IVAN TURBELIJA, član, upozorio na krađu prometnih znakova u Starom Drumu. 
 OPĆINSKI NAČELNIK obavijesti nazočne o aktivnostima sanacije odlagališta „Orl“. Radovi su bili obustavljeni neko vrijeme 
zbog nepovoljnih uvjeta na odlagalištu, odnosno vode koja je preostala nakon kiše te onemogućavala rad mehanizacije. Trenutno su 
radovi pri kraju te će se uskoro podnijeti zahtjev za ishođenje uporabne dozvole. U tijeku je priprema i prijava i drugih projekata. Na 
javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavljen je projekt izgradnje dječjeg igrališta u Ferdinandovcu. Planirana 
je prijava projekta uređenja parka na Trgu slobode na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva  i državne imovine. 
U pripremi je dokumentacija za proširenje parkirališta kod osnovne škole. Za projekt obnove skele „Brodić“, koji je proveden prošle 
godine, izvršen je nadzor namjenskog utroška dodijeljenih sredstava od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tijekom 
kojeg je ocijenjeno da je Općina u cijelosti namjenski utrošila primljena sredstava sufinanciranja projekta. U četvrtak u posjet dolazi 
biskup Varaždinske biskupije koji je u redovnom posjetu na našem kraju, a tema će biti i obnova crkve u Ferdinandovcu. Načelnik je 
najavio i da će ubrzo podnijeti prijedlog rebalansa Proračuna za 2022. godinu, obzirom da revolving kredit podignut za potrebe 
projekta sanacije odlagališta nije korišten u 2022. godini te neće biti potrebe za korištenjem jer je dinamika povlačenja sredstava iz 
EU kohezijskog fonda za tu namjenu zadovoljavajuća. 
 BOŽIDAR JENDRIJE, član, upozorio na potrebu provođenja katastarske izmjere obzirom da se od iduće godine poticaju u 
poljoprivredi neće više isplaćivati temeljem posjedovnog lista iz katastra već temeljem stanja u zemljišnim knjigama. 
 PREDSJEDNIK pozvao sve nazočne na predstavu Gruntovčana koja će se održati u Društvenom domu, a koju izvode članovi 
udruge  Sigečko srce i KUD Gruntovec. Događaj zajednički organiziraju Općina i Pjevačko društvo Ferdinand. 
 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ? Budući da nema. 
Završavam sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 20:05 sati.  
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                  PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


