
 
Zapisnik 

 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 28. ožujka 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/3, URBROJ: 2137-15-22-1 od 21. ožujka 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u Društvenom domu u Ferdinandovcu (mala dvorana), Trg slobode 29, s početkom u 1930  
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, 
9. Darko Marić. 
 
Ostali nazočni : 
- Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Helena Smrček, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac, 
- Stjepan Hrženjak, referent za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne poslove,   
- Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove.  
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te je 

pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno svih 9 (devet) 

članova Vijeća 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 10. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 7. ožujka 2022. godine.  
Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 10. Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 7. ožujka 2022. godine verificiran 

jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 11. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili prijedloga 

izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni red 11. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  
Konstatiram da je za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ usvojen 

sljedeći: 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 

31. prosinca 2021. godine, 

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje 

od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu, 

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu, 

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. 

prosinca 2021. godine,  

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 

2021. godini, 

6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu, 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Ferdinandovac, 



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

 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
 Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac  

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 
 

PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2021. godine. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio nazočnima da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o radu općinskom vijeću. 
Predmetno izvješće odnosi se na razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine te obuhvaća aktivnosti općinskog načelnika, ali i 
Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela. U izlaganju se osvrnuo na Proračun Općine Ferdinandovac za 2021. godini i dvije 
izmjene istog unutar izvještajnom razdoblja, na komunalno gospodarstvo, gospodarenje komunalnim otpadom s posebnim osvrtom 
na projekt „Sanacije odlagališta otpada „Orl“ u Općini Ferdinandovac kao i sve ostale projekte koji su sufinancirani nacionalnim i EU 
sredstvima, a prijavljeni su ili provođeni u izvještajnom razdoblju. Izvijestio je Općinsko vijeće o sufinanciranjima od strane Općine u 
području poljoprivrede, turizma, demografije i socijalne skrbi kao i osiguranju primarne zdravstvene zaštite te sufinanciranju rada 
udruga. Također, informirao je Općinsko vijeće da je revolving kredit korišten samo jednom i to na razdoblje manje od mjesec dana 
te trenutno Općina nema dugovanja po kreditnim obvezama, a kredit će uskoro biti zatvoren. Načelnik je izrazio zadovoljstvo 
uspješnom suradnjom s Općinskim vijećem kao i uspješnim poslovanjem Općine.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
VJEKOSLAV GRGULJAŠ, član: iz izvješća je vidljivo da je Općina funkcionirala prema zacrtanom planu. 
PREDSJEDNIK: Važno je da je da su kreditne obveze  Općine podmirene i da je Općina solventna. 
Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na usvajanje Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 

Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja 
do 31. prosinca 2021. godine. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja 
do 31. prosinca 2021. godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 2. Dnevnog reda. 
 

Točka 2. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac  

za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2017. 
 do 2022. godine za 2021. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za izvještavanje po ovoj točki Stjepana Hrženjaka, referenta za gospodarstvo, poljoprivredu i 
 komunalne poslove. 

 STJEPAN HRŽENJAK, referent za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne poslove objasnio da je Plan gospodarenja 
 otpadom Općine Ferdinandovac donesen za razdoblje od 2017. do 2022. godine te je obveza Općine izrada godišnjih izvještaja o 
 izvršenju navedenog plana. Izvješćem su prikazane mjere i aktivnosti koje su realizirane s ciljem smanjenja komunalnog otpada. Iz 
 podataka davatelja javne usluge vidljivo je da se povećala stopa odvajanja reciklabilnog otpada te samim time i smanjila količina 
 miješanog komunalnog otpada. Uslugu sakupljanja otpada na području Općine Ferdinandovac vršilo je trgovačko društvo Drava 
 Kom d.o.o. u kojem Općina ima poslovne udjele. Miješani otpad se sakupljao na kućnom pragu putem zelenih spremnika, a 
 reciklabilni na kućnom pragu te putem „zelenih otoka“. U izvještajnom razdoblju Općina je nabavila spremnike za odvojeno 
 prikupljanje plastike i papira na kućnom pragu. Nabavu spremnika vršio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je 
 sufinancirao nabavu spremnika sa 85%, dok je 15% iznosa financirala Općina. Nabavljeno je i mobilno reciklažno dvorište koje će 
 uskoro krenuti s radom. U izvještajnom razdoblju krenuli su radovi sanacije odlagališta otpada „Orl“ za koje se očekuje završetak 
 u 2022. godini. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
 MARTINA JENDRIJEV TOMAŠEK, članica: Da li bi se na „zelene otoke“ mogli postaviti veći spremnici ili više spremnika za 

 odvojeno odlaganje tekstila ? Trenutni spremnik je nedostatan te je uvijek pun i odlaže se tekstil u vrećama pored spremnika. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Nabaviti ćemo dodatne spremnike za tekstil. 
 IVAN TURBELIJA, član, postavio pitanje o načinu odvoza agrofolija. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Agrofolije se odvoze prema rasporedu davatelja javne usluge, ali korisnik mora odvoz prethodno 

 najaviti Drava Komu. Navedeno iz razloga što takvu vrstu otpada nemaju svi već samo pojedinci pa da se ne obilazi nepotrebno 
 cijelo naselje. 

 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku  Dnevnog reda i dajem na 
 usvajanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. 
 godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  donijelo : 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje 
 od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu. 



 Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje 
 od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 3. Dnevnog reda. 
 

Točka 3. 
Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu 

 
 PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK objasnio je da je Drava Kom d.o.o. Virje kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

 području Općine Ferdinandovac obvezna svake godine dostaviti izvješće o radu za prethodnu godinu sukladno Zakonu o 
 gospodarenju otpadom. Navedeno izvješće koristi i Općini za izradu izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom budući da 
 sadrži podatke o količini prikupljenog otpada. Iz izvješća su vidljivi operativni podaci davatelja javne usluge kao broj zaposlenik, broj 
 vozila kojim raspolažu i dr. Također u izvješću su prikazani podaci o broju obračunskih mjesta na području Općine ferdinandovac koji 
 iznosi 484. Prikazani su podaci o količini prikupljenog otpada. Iz izvješća vidljivo da se povećala stopa odvajanja otpada te samim 
 time i smanjila količina miješanog komunalnog otpada. U odnosu na podatke za cijelu RH, vidljivo da se na području Općine 
 Ferdinandovac proizvelo 4 puta manje miješanog otpada po stanovniku u odnosu na prosjek RH. Stopa odvajanja realno je i veća od 
 prikazane jer se ne prikazuje odvajanje biootpada s obzirom da većina korisnika javne usluge biootpad ne predaje davatelju javne 
 usluge već ga samostalno zbrinjava kompostiranjem. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na usvajanje Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
 „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  donijelo : 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu. 
 Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu nalazi se u privitku ovog 

 Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 4. Dnevnog reda. 

 
Točka 4. 

Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2021. godine 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 
 2021. godine. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Iz izvješća je vidljiva vrijednost imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac na dan 31. 
prosinca 2021. godine. Izvješće je izradila inventurna komisija. Na dan 31.12.2021. vrijednost Općinske imovine iznosi 29.421.006,05 kuna, 
obaveze su iznosile 453.087, 78 kuna, a odnose se na račune koji na 31.12.2021. još nisu bili u dospijeću ili su pristigli tek u siječnju 2022. te 
stoga nisu podmireni. Vrijednost potraživanja iznosila je 514.547,07 kuna od čega se veći dio odnosi na šumski doprinos koji je isplaćen u 
2022. te potraživanja za neplaćeni porez na promet nekretnina čiju naplatu vrši porezna uprava. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na usvajanje Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 
 2021. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  donijelo : 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. 
 prosinca 2021. godine. 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. 
 prosinca 2021. godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 5. Dnevnog reda. 
 

Točka 5. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 

 
 PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, 

 prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 
 zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Iz izvješća je vidljivo da je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
 Općine Ferdinandovac iznosio  492,05 kuna, a utrošen je za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja 
 imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na usvajanje Izvješće o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
 pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
 Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  donijelo : 



 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od 
 zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od 
 zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi 
 se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 6. Dnevnog reda. 
 

Točka 6. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih 

 od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog 
 zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Iz izvješća je vidljivo da u 2021. godini nije bilo prihoda od promjene namjene poljoprivrednog 
 zemljišta. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na usvajanje Izvješće o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog 
 zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  donijelo : 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene 
 poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene 
 poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini 
 njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 7. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 7. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Ferdinandovac  

u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 
 2021. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za izvještavanje po ovoj točki Stjepana Hrženjaka, referenta za gospodarstvo, poljoprivredu i 
 komunalne poslove. 

 STJEPAN HRŽENJAK, referent za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne poslove podsjetio Vijeće da je Plan djelovanja 
 Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu donesen na 38. sjednici održanoj 16. studenog 2020. godine. 
 Navedeni Plan djelovanja sadržava popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja 
 opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, kao i sve 
 druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i/ili drugim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za području 
 prirodnih nepogoda. Općina Ferdinandovac je tijekom 2021. godine u dva navrata podnijela zahtjeve prema županu za proglašenje 
 prirodne nepogode i to za proglašenje prirodne nepogode mraz, te u srpnju 2021. godine, za proglašenje prirodne nepogode suše.  
 Župan je u oba slučaja donio odluke o proglašenju prirodne nepogode te je Općinsko povjerenstvo Općine Ferdinandovac za 
 procjenu šteta od prirodnih nepogoda obradilo sve pristigle zahtjeve za štetu koje su podnijeli oštećenici za svoje poljoprivredne 
 kulture i podatke unijelo u jedinstvenu aplikaciju ''Registar šteta''. Temeljem odluke Vlade RH, Općini Ferdinandovac su doznačena 
 sredstva u iznosu 33.372,45 kuna koja su isplaćena oštećenicima koji su pretrpjeli štetu na prinosima  u poljoprivredi, od 60% i više 
 posto onim oštećenicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika. Nadalje, u 2021. godini Općina je osigurala sredstva za 
 organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2021. godini u te realizirala u ukupnom iznosu od 17.673,60 kuna. Također, Općinsko 
 vijeće je krajem 2021. donijelo i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
 Dnevnog  reda i dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 
 2021. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  donijelo : 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih 
 nepogoda za 2021. godinu. 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih 
 nepogoda za 2021. godinu 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 Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika 

 za područje Općine Ferdinandovac 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za 
 područje Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: za područje Općine Ferdinandovac trenutno je imenovana jedna osoba za obavljanje poslova 
 mrtvozorstva te je potrebno imenovanje još jednog mrtvozornika. Županijski upravni odjel predložio imenovanje zdravstvenog 
 tehničara Ivana Paske iz Ferdinandovca. Predlažem da se uputi prijedlog Županijskoj skupštini o imenovanju mrtvozornika. 

 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 Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Ferdinandovac. 
 Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“  donijelo : 

 Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Ferdinandovac. 
 Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku 

 ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 9. Dnevnog reda. 

 
Točka 9.  

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, postavio upit o obradi zahtjeva za priključak za vodu u sklopu projekta aglomeracije. 
 OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se zahtjevi za priključak predaju u Komunalije d.o.o. Đurđevac koje po obradi istog šalju 
djelatnike na teren radi pregleda lokacije za izradu priključka.  
 DARKO MARIĆ, član, pohvalio realizaciju projekta uređenja prostora male dvorane unutar Društvenog doma kao i 
namjenu prostora.  
 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 20:44 sati.  
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                  PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


