
 
Zapisnik 

 sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 5. svibnja 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/4, URBROJ: 2137-15-22-1 od 27. travnja 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u Općini Ferdinandovac (općinska vijećnica), Trg slobode 28, s početkom u 1930  sati. 

 
Na sjednici su bili nazočni članovi Općinskog vijeća: 
1. Ljubica Penezić, potpredsjednica, 
2. Vjekoslav Grguljaš, 
3. Hrvoje Fuček, 
4. Ivan Turbelija,  
5. Martina Jendrijev Tomašek,  
6. Božidar Jendrijev, 
7. Milan Kolar, 
8. Darko Marić. 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća: 
1. Branko Patačko, predsjednik. 
 
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. 
 
Potpredsjednica Općinskog vijeća, gđa. Ljubica Penezić, otvorila je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te 

je pozdravila sve nazočne. 
POTPREDSJEDNICA: Utvrđujem da je na ovoj, 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 8 (osam) 

članova Vijeća. Odsutan je predsjednik Vijeća, g. Branko Patačko tako da ću ja voditi sjednicu kao potpredsjednica Vijeća. 
Utvrđujem da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka na ovom tijelu.  

POTPREDSJEDNICA: Prije nego što počnemo s rješavanjem Dnevnog reda, dajem na usvajanje Zapisnik sa 11. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 28. ožujka 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
POTPREDSJEDNICA: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 11. Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 28. ožujka 2022. godine verificiran 

jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“. 
POTPREDSJEDNICA: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 12. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili 

prijedloga izmjena predloženog Dnevnog reda ?  
POTPREDSJEDNICA: Predlažem izmjenu i dopunu Dnevnog reda na način da se umjesto točke 18. „Razno; prijedlozi, 

primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima“ doda nova točka 18. koja glasi: „Razmatranje prijedloga i donošenje 
Odluke o suglasnosti za ulaganje u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“, tako da dosadašnja točka 18. Razno sada 
postaje točka 19. Dajem na glasovanje prijedlog izmjene i dopune Dnevnog reda 12. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“? 

Konstatiram da je prijedlog izmjene i dopune Dnevnog reda 12. sjednice jednoglasno usvojen sa 8 (osam) glasova „ZA“. 
Da li ima još nekih prijedloga izmjena i dopuna Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni red 12. 

sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  
Konstatiram da je za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“ usvojen 

sljedeći: 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac 
za 2021. godinu, 
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba: 
 A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 B. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 C. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 D. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 



4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa: 
 A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine             
 Ferdinandovac u 2021. godini, 
 C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 D. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 
 E. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito          
 izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
 F. potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. godinu, 
5.  Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 
pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
6.  Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa potpora za razvoj turizma na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini, 
7.  Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene 
zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 
2021. godinu, 
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2021. godinu, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine 
Ferdinandovac, 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na 
području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Sanacija postojećeg asfaltnog kolnika (krpanje 
mrežastih pukotina i udarnih rupa), evidencijski broj nabave: 6/22, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste  
NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz), evidencijski broj nabave: 8/22, 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni vrtića za 
mjesec svibanj 2022. godine, 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine 
Ferdinandovac za povećanje osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Ferdinandovac, 
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće 
ili naknade za rad općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, 
17.Razmatranje prijedloga i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 
Ferdinandovac, 
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za ulaganje u projekt „Izgradnja dječjeg 
igrališta u Ferdinandovcu“, 
19. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 
 POTPREDSJEDNICA:  Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju  

Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu 
 

POTPREDSJEDNICA: primili smo prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. 
godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Ukupni prihodi Općine Ferdinandovac u 2021. godini iznosili su 11.823.741,73 kune što predstavlja 
139,69% izvršenja Proračuna iz 2020. godine. Ukupni višak iz prethodnih godina iznosi 2.133.840,27 kuna. Prema tome, Općina je 
raspolagala sa ukupno 13.957.582,00 kune. Od toga je utrošeno 13.379.793,32 kune te još uvijek postoji višak iz prethodnih 
razdoblja u iznosu od 577.788,68 kuna koji će se utrošiti u narednom periodu. U strukturi prihoda pozitivno je da najveći udio čine 
pomoći iz različitih izvora u iznosu od 8.358.284,32 kune što predstavlja 257,35% izvršenja Proračuna iz 2020. godine. Najveći iznos 
ostvaren je od kapitalnih pomoći iz EU za projekt sanacije odlagališta otpada Orl (3.756.247,20 kuna). Sredstva fiskalnog izravnanja 
iznosila su 2.463.439,68 kuna. Temeljem uspješnih prijava na EU i nacionalne javne pozive sufinancirani su i brojni drugi projekti kao 
npr. obnova skele „Brodić“, uređenje Društvenog doma Ferdinandovac, izrada projektne dokumentacija za sanaciju temelja crkve, 
modernizacija javne rasvjete, ulaganje u objekt Dječjeg vrtića, projekti sufinancirani kroz program „Zaželi“ te modernizacija 
nerazvrstanih cesta na području Općine. Zbog povećanih troškova nakon donošenja II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 



Ferdinandovac, napravljena je preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2021. godinu. Radi se o 
svojevrsnom rebalansu koji može izvršiti općinski načelnik na način da se sredstva preraspodjeljuju među stavkama proračuna do 
5%, ali se pri tome ne mijenjaju ukupni prihodi i rashodi proračuna. Preraspodjelom su  pokriveni troškovi koji su bili veći od 
planiranih, prije svega trošak odvoza otpada s mjesnog groblja. Detaljnije o rashodima Proračuna za 2021. godinu biti će riječ u 
narednim točkama kroz izvješća o izvršenju programa u 2021. godini.  

POTPREDSJEDNICA: 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. 
godinu. 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 : 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu. 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu nalazi se u privitku ovog 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

 POTPREDSJEDNICA:  Prelazimo na rješavanje točke 2. Dnevnog reda. 

 
 Točka 2. 

 Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  
na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 

 
POTPREDSJEDNICA: primili smo Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Ferdinandovac u 2021. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 
OPĆINSKI NAČELNIK: Općina je sukladno navedenom Planu financirala pomoći mladim obiteljima za stambeno 

zbrinjavanje, pomoći za opremanje novorođenog djeteta, sufinancirala se prehrana i školska oprema učenika osnovne škole, darovi 
za djecu povodom sv. Nikole, prijevoz učenika srednjih škola, studentske stipendije, sufinancirao se odgoj i naobrazba djece s 
posebnim potrebama i nadarene djece, „uskrsnice“ i „božićnice“ za umirovljenike, program Crvenog križa, dio sredstava za 
gerontodomaćicu, jednokratne naknade te sufinanciranje poštanskih usluga (za plaćanje računa za komunalnu i grobnu naknadu u 
poštanskom uredu Ferdinandovac). Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 411.000,00 
kn, a izvršena u ukupnom iznosu od 327.713,16 kn. 

POTPREDSJEDNICA: 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 javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 POTPREDSJEDNICA:  Prelazimo na rješavanje točke 3. Dnevnog reda. 

 
Točka 3. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u: 
                          A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 

B. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
C. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 

      D. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 
 

POTPREDSJEDNICA:  Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u: A. u predškolskom odgoju na području 
Općine Ferdinandovac u 2021. godini, B. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, C. u kulturi na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini i D. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini primili smo 
zajedno s prijedlogom Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu. Dajem riječ općinskom 
načelniku. 

Na prijedlog načelnika potpredsjednica vijeća dopustila je zajedničku raspravu po podtočkama A., B., C. i D. ove točke. 
OPĆINSKI NAČELNIK : Izvješćem o izvršenju Programa Predškolskog odgoja prikazano je sufinanciranje Dječjeg vrtića 

Košutica Ferdinandovac čiji je Općina osnivač. Trošak Općine Ferdinandovac za sufinanciranje rada Vrtića u 2021. godini iznosio je 
930.401,69 kuna od čega je 220.000,00 kuna financirao Središnji državni ured za demografiju i mlade temeljem uspješne prijave 
Općine Ferdinandovac na javni poziv. Prema Programu javnih potreba u sportu te Programu javnih potreba u kulturi sufinancirani 
su projekti i programi  sportske odnosno kulturnih udruga s područja Općine Ferdinandovac koji su provodili sportske odnosno 
kulturne aktivnosti na području Općine Ferdinandovac. Sredstva su dodijeljena temeljem provedenog javnog natječaja i sukladno 
sklopljenim ugovorima o sufinanciranju. Rashodi za Program javnih potreba u sportu u 2021. godini iznosili su 183.000,00 kuna, a za 
Program kulture 12.000,00 kuna. Prema Programu sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. 
godini financirana je projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju temelja crkve u Ferdinandovcu za što je temeljem uspješne 
prijave na javni poziv Ministarstvo kulture i medija odobrilo i isplatilo Općini 100.000,00 kuna. Također, sukladno predmetnom 
Programu sufinanciran je projekt vjerske udruge s područja Općine (temeljem javnog natječaja) te troškovi održavanja crkve i 
župnog dvora u Ferdinandovcu. Za provedbu Programa utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 117.737,50 kuna. 

 
 



POTPREDSJEDNICA:  Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Ima li nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 
Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini.  

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
POTPREDSJEDNICA:  Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini.  

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  

POTPREDSJEDNICA: Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 
Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini.  

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  

POTPREDSJEDNICA: Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih 
zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih 
zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini.  

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih 
zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni 
dio. 
 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na točku 4. Dnevnog reda. 
 

Točka 4. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa u: 

                     A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
  B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine        
      Ferdinandovac u 2021. godini, 
  C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
  D. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
  E. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 
  na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
  F. potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. godinu, 
 

POTPREDSJEDNICA: Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa :  A.  održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ferdinandovac u 2021. godini, B.  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac 
u 2021. godini, C.  utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, D. utroška sredstava 
vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, F. potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. 
godinu primili smo zajedno s prijedlogom Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu. Dajem 
riječ općinskom načelniku. 

Na prijedlog načelnika potpredsjednica vijeća dopustio je zajedničku raspravu po podtočkama A., B., C., D. i F. ove točke. 
OPĆINSKI NAČELNIK objasnio je da je Općina dužna sredstva ostvarena od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, 

naknade za koncesije, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa  te naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na 
području Općine Ferdinandovac namjenski utrošiti i to sukladno namjenama propisanima zakonom. 

U Izvješću Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac prikazane su aktivnosti te 
planirani i izvršeni troškovi za iste kao i namjenska i ostala sredstva utrošena na podmirivanje troškova tih aktivnosti. Prema 
navedenom Programu provodilo se održavanje nerazvrstanih cesta prema mreži nerazvrstanih cesta na području Općine 
Ferdinandovac te je utrošeno ukupno 371.834,09 kuna. Za čistoću javnih površina (zimska služba) nisu utrošena sredstva jer zimska 
služba nije korištena obzirom da nije bilo čišćenja snijega. Za održavanje javnih zelenih površina utrošeno je 57.651,74 kuna. 
Troškovi javne rasvjete iznosili su 251.530,61 kuna od čega je 190.660,00 kuna utrošeno na održavanje i modernizaciju javne 
rasvjete, a 60.870,61 kuna na podmirivanje troška električne energije za javnu rasvjetu. Za održavanje građevina, uređaja i 
predmeta javne namjene utrošeno je 12.594,28 kuna. Na održavanje groblja utrošeno je 87.621,50 kuna. Na održavanje građevina 
javne odvodnje oborinskih voda utrošeno je 20.207,69 kuna. Ukupni rashodi programa iznosili su 801.439,91 kuna. Iz Izvješća je 



vidljivo da su pored namjenskih prihoda aktivnosti sufinanciranje i iz pomoći ostvarenih iz županijskog proračuna, radi se o 
sufinanciranju dijela troškova modrenizacije javne rasvjete. 

U Izvješću Programa građenja prikazane su aktivnosti i troškovi građenja komunalne infrastrukture. Izvršeni su radovi 
rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine u 2021. godini i to asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste NC. 22, ulica Laz, u 
naselju Ferdinandovac u iznosu od 187.894,45 kn, dijela nerazvrstane ceste NC. 2, ulica Tolnica, u naselju Ferdinandovac, u iznosu od 
313.479,06 kn te II. faza radova asfaltiranja dijela NC 24. u naselju Brodić u vrijednosti 519.420,02 kuna od čega je dio projekta u 
iznosu od 149.835,00 kn sufinanciralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Na javnim zelenim 
površinama izvedeni su radovi izrade montažnih tribina. Cjelokupni trošak projekta  izrade tribina iznosio je 251.022,24 kn od čega 
se dio troškova financira iz EU sredstava i državnog proračuna (povrat sredstava očekuje se u 2022. godini). Izrađena je projektna 
dokumentacija za Sportski park u Ferdinandovcu. Na groblju su izvršeni radovi izgradnje centralnog križa u ukupnoj vrijednosti 
105.671,88 kn. Ukupni trošak Programa iznosio je 1.396.237,65 kn, a sredstava za izvršenje istog osigurana su iz šumskog 
doprinosa, grobne naknade, naknade za legalizaciju, pomoći iz državnog proračuna i općih prihoda i primitaka proračuna Općine. 

U Izvješću Programa šumskog doprinosa prikazan je utrošak šumskog doprinosa na financiranje troškova građenja 
komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac, detaljniji utrošak sredstava prikazan je u izvršenju Programa građenja 
uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. Prihodi su iznosili 572.859,68 kuna, a utrošeni su za asfaltiranje dijela 
nerazvrstanih cesta NC 2., NC 22. i  NC 24. 

U Izvješću Programa vodnog doprinosa prikazan je utrošak vodnog doprinosa na financiranje troškova sanacije odvodnih 
jaraka oborinske odvodnje i cijevnih propusta na području Općine Ferdinandovac. Planirana su sredstva vodnog doprinosa u iznosu 
od 1.500,00 kuna, a ostvarena i izvršena u iznosu od 1.198,29 kuna. 

U Izvješću Programa namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 
prikazan je utrošak sredstava koji Općini pripada temeljem legalizacije nekretnina na području Općine. Sredstava su utrošena 
namjenski za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenog naselja Ferdinandovac i to za rekonstrukciju – asfaltiranje dijela 
nerazvrstane ceste NC 22. Ulica Laz u Ferdinandovcu sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture  na području Općine 
Ferdinandovac za 2021. godinu. Planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna, a ostvarena i utrošena u iznosu od 698,40 kuna. 

U Izvješću Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2021. prikazano je da su 
temeljem navedenog Programa financirane mjere umjetnog  osjemenjivanja junica i krava ukupnim iznosom od 85.500,00 kn i 
osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva ukupnim iznosom od 3.834,74 kn. 

POTPREDSJEDNICA:  Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Ima li nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini.  

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
POTPREDSJEDNICA:  Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 

 
POTPREDSJEDNICA:  Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
POTPREDSJEDNICA:  Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na 

području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

POTPREDSJEDNICA:  Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa namjenskog korištenja sredstava 
naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa namjenskog korištenja sredstava naknade iz 
postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 



Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa namjenskog korištenja sredstava naknade iz 
postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u 
privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
POTPREDSJEDNICA:  Dajem na usvajanje Izvješće o izvršenju o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine 

Ferdinandovac za 2021. godinu. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine 
Ferdinandovac za 2021. godinu. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine 
Ferdinandovac za 2021. godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na točku 5. Dnevnog reda. 
 

Točka 5. 
 Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 
 

POTPREDSJEDNICA: primili smo Izvješće o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 
obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Temeljem Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih Općina Ferdinandovac 
je u 2021. godini dodjeljivala mladima potpore za kupnju prvog stambenog objekta (na području Općine) u  visini 30% 
iznosa cijene stambenog objekta utvrđene u kupoprodajnom ugovoru, a najviše do 30.000,00 kuna te potpore za poboljšanje 
kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći 
stambeni prostor u visini 50 % prihvatljivih nastalih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje, a maksimalno u visini 
20.000,00 kuna. Sukladno navedenom Programu u 2021. dodijeljene su ukupno četiri potpore (2 za kupnju stambenog objekta i 2 za 
rekonstrukciju i opremanje stambenog objekta). Ukupni trošak Programa u 2021. godini iznosio je 85.000,00 kuna. 

POTPREDSJEDNICA: 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 Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 
obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 
mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 
mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 

 
 POTPREDSJEDNICA:  Prelazimo na rješavanje točke 6. Dnevnog reda. 

 
Točka 6. 

 Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa potpora za razvoj turizma  
na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 

 
POTPREDSJEDNICA: primili smo Izvješće o izvršenju Programa potpora za razvoj turizma na području Općine 

Ferdinandovac u 2021. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 
OPĆINSKI NAČELNIK: Temeljem navedenog Programa Općina je dodjeljivala potpore za Mjeru 1. za otvaranje novih 

smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2020. i 2021. 
godini. Iznos potpore za Mjeru 1. iznosio je 6.000,00 kuna za svaki novoregistrirani turistički ležaj na području Općine u 2020. i 
2021. godini, a najviše 12.000,00 kuna po korisniku potpore. Potpore su dodjeljivane i za Mjeru 2. za broj ostvarenih noćenja na 
području Općine u razdoblju od 1. prosinca 2020. do 30. studenog 2021., sukladno prijavljenom broju noćenja u sustavu e-visitor. 
Iznos potpore za Mjeru 2.  iznosio je 10,00 kuna  po ostvarenom noćenju, a najviše 6.000,00 kuna po korisniku potpore. Potpore su 
u 2021. godini koristila dva subjekta, a ukupni iznos isplaćenih potpora iznosio je 26.740,00 kuna. 

POTPREDSJEDNICA: 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 Programa potpora za razvoj turizma na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora za razvoj turizma na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora za razvoj turizma na području Općine 
Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 POTPREDSJEDNICA:  Prelazimo na rješavanje točke 7. Dnevnog reda. 
 
 

 
 



Točka 7. 
 Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na 

području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 
 

POTPREDSJEDNICA: primili smo Izvješće o izvršenju Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Program je donesen s ciljem zapošljavanja i zadržavanja u radnom odnosu liječnika u ambulanti u 
Ferdinandovcu radi osiguranja dostupnosti i kontinuiteta primarne zdravstvene zaštite na području Općine. Temeljem navedenog 
Programa planirana je isplata poticajne naknade  doktoru medicine ili doktoru medicine specijalist za obiteljsku medicinu, 
zaposlenom na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu, i to na način i pod 
uvjetima propisanima Programom. Poticajna naknada u 2021. iznosila je 50.000,00 kuna godišnje neto za cijelu godinu, odnosno u 
razmjernom dijelu i to sukladno razdoblju od dana zapošljavanja do kraja te kalendarske godine. U 2021. godini poticajnu naknadu 
koristila je jedna doktorica medicine i to u razmjerom iznosu od 18.816,61   kuna bruto za razdoblje od 1. listopada do kraja 2021. 
godine. 

POTPREDSJEDNICA: 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 Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 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 usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na 
području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 8. Dnevnog reda. 
 

Točka 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2021. godinu 

 
 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine 

 Ferdinandovac za 2021. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje prijedloga Odluke Željku Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene 

 poslove. 
 ŽELJKA BOSORIĆ BARUŠKIN, referent za računovodstvene poslove: Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog 
u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2021. godinu utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja i način utroška proračunskog viška 
za 2021. godinu. U našim poslovnim knjigama i predanim financijskim izvještajima sa 31.12.2021. godine iskazano je na kontu 
922110 višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.353.140,39 kuna te na kontu 922220 manjak prihoda od nefinancijske imovine u 
iznosu od 7.755.138,59 kuna.  Od ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu od 8.353.140,39 kuna pokriva se manjak prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 7.755.138,59 kuna. Preraspodjelom rezultata odnosno prebijanjem računa viškova i manjkova 
proizlazi višak prihoda za prijenos u slijedeće razdoblje u iznosu od 598.001,80 kuna koji će se uvrstiti u izmjene i dopune plana 
Proračuna za 2022. godinu i iskoristiti će se za financiranje kapitalnih projekata i rashoda poslovanja tokom 2022. godine. 
 POTPREDSJEDNICA: 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 raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2021. 
 godinu.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

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

 Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2021. godinu. 
 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2021. godinu nalazi se u privitku ovog 

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

 
Točka 9. 

 Razmatranje i usvajanje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac 
za 2021. godinu, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

 
POTPREDSJEDNICA: primili smo Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 

2021. godinu, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine. Dajem riječ općinskom načelniku. 
OPĆINSKI NAČELNIK: U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe. 
POTPREDSJEDNICA: 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 korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 
2021. godinu, 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 8 (osam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac 
za 2021. godinu, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac 
za 2021. godinu, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 



 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 10. Dnevnog reda. 

 
Točka 10.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu 
 na području Općine Ferdinandovac 

 
 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na 

 području Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje prijedloga Odluke Helenu Smrček, pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela 

 Općine Ferdinandovac. 
 Helena Smrček, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Ferdinandovac: Tijekom revizije učinkovitosti upravljanja 

 komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac Općini je naloženo da Odlukom o komunalnom redu propiše 
 odredbe kojima će se osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim 
 potrebama, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Dopunom Odluke propisano je uklanjanje arhitektonskih 
 barijera s javnih površina kako bi se omogućilo kretanje bez prepreka osobama s posebnim potrebama, obilježavanje invalidskih  
 parkirnih mjesta na parkiralištima te postavljanje uređaja javne namjene na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim 
 potrebama.  

 POTPREDSJEDNICA: 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 dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine 
 Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

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

 Odluku o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac. 
 Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog 

 Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 11. Dnevnog reda. 
 

Točka 11.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata  

na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 
 

 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih 
 objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Predloženom Odlukom predviđa se sufinanciranje od strane Općine Ferdinandovac za rušenje i 
 uklanjanje ruševnih objekata na području Općine koji su u vlasništvu fizičkih osoba. Navedeno iz razloga uklanjanja opasnosti za 
 ljude, te radi poboljšanja estetike i uređenja naselja na području Općine. Prije rušenja mora se ishoditi rješenje komunalnog redara 
 kojim se utvrđuje stanje nekretnine te potreba za rušenjem. Rušenje mora izvesti za to ovlaštena pravna ili fizička osoba. Po  
 završetku rušenja gradilište se mora očistiti i poravnati nakon čega se može podnijeti zahtjev za sufinanciranje Općini. Zahtjevu se 
 prilaže račun izvođača. Općina će sufinancirati troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2022. godini u 
 vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. 

 POTPREDSJEDNICA: 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 sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području 
 Općine Ferdinandovac u 2022. godini.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

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

  Odluku o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. 
 godini. 

 Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. 
 godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 12. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 12.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u 

postupku jednostavne nabave : Sanacija postojećeg asfaltnog kolnika (krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa), 
evidencijski broj nabave: 6/22 

 
POTPREDSJEDNICA:: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 

jednostavne nabave : Sanacija postojećeg asfaltnog kolnika (krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa), evidencijski broj nabave: 
6/22. 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 tri gospodarska subjekta i to: CESTE d.d., Bjelovar, PZC VARAŽDIN d.d., Varaždin i ŽUPANIJSKE 
CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Goričica, Donja Zelina. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 290.000,00 kuna bez PDV-a. 
U roku za dostavu ponuda, pristigle su ponude ponuditelja CESTE d.d. s ponuđenim iznosom od 284.238,79 kuna (bez PDV-a) 



odnosno 355.298,49 kuna (s PDV-om) te ponuda ponuditelja ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., s ponuđenim 
iznosom od 299.159,55 kuna (bez PDV-a) odnosno 373.949,44 kuna (s PDV-om). Ponuda ponuditelja ŽUPANIJSKE CESTE 
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., odbija se kao neprihvatljiva jer cijena ponude prelazi planirana novčana sredstva naručitelja za 
nabavu. Ponuda ponuditelja CESTE d.d. valjana je i prihvatljiva jer sadrži sve propisane dijelove i ispunjava sve uvjete propisane 
Pozivom za dostavu ponuda te ne postoje osnove za isključenje ponuditelja.   

POTPREDSJEDNICA: 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 : 
Sanacija postojećeg asfaltnog kolnika (krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa), evidencijski broj nabave: 6/22. 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 : Sanacija postojećeg asfaltnog 
kolnika (krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa), evidencijski broj nabave: 6/22. 

Odluka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Sanacija postojećeg 
asfaltnog kolnika (krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa), evidencijski broj nabave: 6/22 nalazi se u privitku 
ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 13. Dnevnog reda. 

 
Točka 13.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u 
postupku jednostavne nabave : Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste  

NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz), evidencijski broj nabave: 8/22 
 

POTPREDSJEDNICA:: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 
jednostavne nabave : Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz), evidencijski broj nabave: 
8/22. 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 tri gospodarska subjekta i to: CESTE d.d., Bjelovar, PZC VARAŽDIN d.d., Varaždin i ŽUPANIJSKE 
CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Goričica, Donja Zelina. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 144.000,00 kuna bez PDV-a. 
U roku za dostavu ponuda, pristigle su ponude ponuditelja CESTE d.d. s ponuđenim iznosom od 132.682,85 kuna (bez PDV-a) 
odnosno 165.853,56 kuna (s PDV-om) te ponuda ponuditelja ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., s ponuđenim 
iznosom od 143.777,50 kuna (bez PDV-a) odnosno 179.721,88 kuna (s PDV-om). Obje pristigle ponude valjane su i prihvatljive jer 
sadrže sve propisane dijelove i ispunjavaju sve uvjete propisane Pozivom za dostavu ponuda te ne postoje osnove za isključenje 
ponuditelja. Kako je ponuda ponuditelja CESTE d.d. Bjelovar povoljnija predlaže se odabir te ponude.  

POTPREDSJEDNICA: 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 : 
Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz), evidencijski broj nabave: 8/22. 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 : Rekonstrukcija dijela 
nerazvrstane ceste NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz), evidencijski broj nabave: 8/22. 

Odluka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave : Rekonstrukcija dijela 
nerazvrstane ceste NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz), evidencijski broj nabave: 8/22 nalazi se u privitku 
ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 14. Dnevnog reda. 

 
Točka 14.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni vrtića 
 za mjesec svibanj 2022. godine 

 
 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u 

 cijeni vrtića za mjesec svibanj 2022. godine. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Općini Ferdinandovac temeljem uspješne prijave na javni poziv Središnjeg državnog ureda za 

 demografiju i mlade odobreno je sufinanciranje dijela materijalnih troškova vrtića u 2022. godini u iznosu od 220.000,00 kuna. 
 Jedan od uvjeta dodjele sredstava je o izuzimanje roditelja/skrbnika djece od obveze plaćanja udjela u cijeni vrtića za mjesec svibanj 
 ili lipanj 2022. godine. Predlaže se da oslobođenje bude za mjesec svibanj. 

 POTPREDSJEDNICA: 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 izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni vrtića za mjesec svibanj 
 2022. godine. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

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

  Odluku o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni vrtića za mjesec svibanj 2022. godine. 
 Odluka o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni vrtić za mjesec svibanj 2022. godine nalazi se u 

 privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 



  
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 15. Dnevnog reda. 
 

 
Točka 15.  

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Ferdinandovac za 
povećanje osnovice za obračun plaće službenika i namještenika  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac 
 

 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku 
 Općine Ferdinandovac za povećanje osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
 Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK podsjetio nazočne da je zadnje povećanje osnovice plaća službenicima i namještenica JUO Općine 
 Ferdinandovac i plaće općinskom načelniku bilo 2018. godine. Vidljivi su uspješni rezultati rada u posljednje četiri godine, a posebice 
 u prethodnoj godini o čemu svjedoči Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  za 2021. godinu. Uspješno je proveden velik broj 
 projekata od kojih se za većinu nisu koristile usluge vanjskih konzultanata čime su ostvarene velike uštede. U obzir treba uzeti i 
 veliku stopu inflacije i povećanje troškova života. Planirano je povećanje oko 9%. U okolnim općinama plaće rasle više puta po 
 nekoliko posto te se na taj način pratila inflacija i nije bilo potrebno odjednom veće povećanje. Smatra da se povećanje trebalo 
 vršiti tokom godina više puta u manjem iznosu kako bi se pratila stopa inflacije. Učinak povećanja plaća u Jedinstvenom upravnom 
 odjelu i plaće načelnika na Proračun za 2022. godinu iznosi cca. 70.000,00 kuna bruto godišnje što je u mogućnostima 
 Općine obzirom na višak prihoda iz prethodnih razdoblja. 

 POTPREDSJEDNICA: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
 POTPREDSJEDNICA podržala povećanje jer smatra da su djelatnici Općine i načelnik to zaslužili vrijednim radom. Provode 

 se projekti te se ne vežu uz Općinu nikakve afere. Slaže se  povećanjem plaće ukoliko isto neće poremetiti druge financijske obveze 
 Općine. S obzirom na inflaciju i troškove povećanja života predlaže i povećanje darivanja za umirovljenike povodom Uskrsa i Božića. 

 MILAN KOLAR, član, smatra da je s obzirom na ostvarene rezultate rada traženo povećanje plaće skromno te predlaže da 
 se ubuduće ako bude potrebe za to ne čeka toliko s povećanjem nego ide prije, ali u manjem postotku sukladno inflaciji. 

 VJEKOSLAV GRGULJAŠ, član, također podržao povećanje plaće jer smatra da treba nagraditi uspješne rezultate rada što je 
 vidljivo iz izvršenja Proračuna. 

 IVAN TURBELIJA, član, podržao povećanje plaće te se složio s g. Milanom Kolarom da se ubuduće se ne čeka toliko dugo s 
 time, nego ide postepeno povećanje u manjem iznosu. 

 POTPREDSJEDNICA: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na 
 donošenje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Ferdinandovac za povećanje osnovice za obračun 
 plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
 „UZDRŽAN“?   

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

 Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Ferdinandovac za povećanje osnovice za 
 obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac. 

 Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Ferdinandovac za povećanje osnovice za 
 obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku 
 ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 16. Dnevnog reda. 
 

Točka 16.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće 

 ili naknade za rad općinskog načelnika Općine Ferdinandovac 
 

 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za 
 obračun plaće ili naknade za rad općinskog načelnika Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Obrazloženje je dano pod prethodnom točkom Dnevnog reda. Predloženo je povećanje koeficijenta za 
 obračun plaće sa 2,8 na 3,05. 

 POTPREDSJEDNICA: 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 izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće ili 
 naknade za rad općinskog načelnika Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

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

 Odluku o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće ili naknade za rad općinskog načelnika 
 Općine Ferdinandovac. 

 Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće ili naknade za rad općinskog načelnika 
 Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
 
 



 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 17. Dnevnog reda. 
 

Točka 17.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

 
 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 

 Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Zakonom o sprječavanju sukoba interesa koji je donesen prošle godine propisano je da 
 predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na 
 članove  predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje 
 odlučuje  u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. Kodeks se 
 donosi za članove predstavničkih tijela obzirom da isti nisu obuhvaćeni izravno drugim odredbama Zakona kao što je to slučaj  kod 
 općinskih načelnika i gradonačelnika. Između ostalog prijedlogom Kodeksa propisano je da je članovima  Općinskog vijeća 
 zabranjeno utjecati na donošenje odluke Općinskog vijeća ili odluke radnog tijela Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka 
 povezane osobe. U svezi s time članovi Općinskog vijeća dužni su se izuzeti od donošenja odluka na Općinskom vijeću kojima dolaze 
 u sukob interesa. Primjenu Kodeksa pratit će Etički odbor i Vijeće časti. Odluku o postojanju sukoba interesa donosit će Općinsko 
 vijeće na prijedlog Etičkog odbora. O prigovorima protiv odluka Općinskog vijeća odlučivat će Vijeće časti kao drugostupanjsko 
 tijelo. 

 POTPREDSJEDNICA: 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 Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je 
 „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

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

 Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac. 
 Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini 

 njegov sastavni dio. 
 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 18. Dnevnog reda. 
 

Točka 18.  
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za ulaganje u projekt  

„Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“ 
 

 POTPREDSJEDNICA: U materijalima za sjednicu, primili smo prijedlog Odluke o suglasnosti za ulaganje u projekt „Izgradnja 
 dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je Općini Ferdinandovac 
140.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“. Projektom je planirana izgradnja dječjeg 
igrališta u parku na Trgu slobode u Ferdinandovcu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 336.000,00 kn bez PDV-a. Izgradit će se 
betonska podloga, antisters podloga, ugraditi fiksna igrala te izgraditi ograda oko igrališta. 
 POTPREDSJEDNICA: 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 suglasnosti za ulaganje u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u 
 Ferdinandovcu“. Tko je  „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

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

 Odluku o suglasnosti za ulaganje u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“. 
 Odluka o suglasnosti za ulaganje u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“ nalazi se u privitku 

 ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 POTPREDSJEDNICA: Prelazimo na rješavanje točke 19. Dnevnog reda. 
 

Točka 19.  
Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima 

 
 POTPREDSJEDNICA: Da li ima nekih pitanja, primjedbi ili upita ? 
 OPĆINSKI NAČELNIK osvrnuo se na aktivnosti Općine. Obavijestio nazočne da su završeni radovi sanacije odlagališta 
otpada ORL, izvršen je tehnički pregled te je izdana uporabna dozvola. U tijeku su pripreme za završnu konferenciju projekta.  
 Odobrena je isplata sredstava iz EU i proračuna RH za projekt izgradnje montažnih tribina. 
 Za lipanj planiramo izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu, obzirom da projekt sanacije 
završava te da neće biti potrebno korištenje planirane pozajmice potrebne su izmjene i dopune Proračuna.  
 Uskoro će se provesti nabave za bitumenizaciju cesta i izgradnju dječjeg igrališta.  
 U tijeku je izrada dokumentacije i postupak ishođenja građevinske dozvole za proširenje parkirališta kod osnovne škole te 
izrada dokumentacije za uređenje parka na Trgu slobode. 
 
 HRVOJE FUČEK, član, upozorio na pritužbe mještana vezano uz košnju javnih površina te postavio upit vezano uz 
imenovanje upravitelja zgrade na adresi Mirogojska 1, Ferdinandovac (radi uspješne prijave za izradu besplatnog priključka za vodu 
i kanalizaciju). 



 OPĆINSKI NAČELNIK: košnje javnih površina su u tijeku i biti će sve izvedeno prema planu. 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: sazvati ćemo stanare zgrade u Mirogojskoj radi dogovora oko 
imenovanja upravitelja zgrade. U slučaju da stanari ne imenuju upravitelja međusobnim dogovorom Općina će imenovati prinudnog 
upravitelja. 
 POTPREDSJEDNICA predložila iscrtavanje parkirnih mjesta na groblju uz stazu. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: bilo u planu iscrtavanje parkirnih mjesta, ali nije izvedivo zbog rubnjaka staze i nedovoljno mjesta za 
okretanje vozila. 
 POTPREDSJEDNICA: još nekih pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ? Budući da nema. 
Završavam sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 21:25 sati.  
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                  POTPREDSJEDNICA: 
 
Helena Smrček                        Ljubica Penezić 


