
 
Zapisnik 

 sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 15. lipnja 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/5, URBROJ: 2137-15-22-1 od 9. lipnja 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u zgradi Općine Ferdinandovac (općinska vijećnica), Trg slobode 28, 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. Darko Marić. 
 
Odsutni članovi: 
1. Milan Kolar,  
2. Božidar Jendrijev. 
 
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, 
- Ivan Fuček, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče. 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te je 

pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 7 (sedam) članova 

Vijeća. Odsutni su članovi g. Milan Kolar i g. Božidar Jendrijev koji su opravdali 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 12. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 5. svibnja 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 12. Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 5. svibnja 2022. godine verificiran 

jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 13. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili prijedloga 

izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni red 13. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  
Konstatiram da je za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“ usvojen 

sljedeći: 
 

Dnevni red: 
 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu 
i projekcija za 2023. i 2024. godinu, 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjeni/izmjenama Programa javnih potreba: 
 A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
 B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
 C. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjenama Programa: 
 A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
 B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine             
 Ferdinandovac u 2022. godini, 
 C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 



5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac, 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 
Ferdinandovac, 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju obnove kolnika dijela LC 26114, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora 
službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac za 2022. godinu, 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini 
Ferdinandovac, 
10. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 
2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, 
11. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac  

za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcija za 
2023. i 2024. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da je prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu planirani su prihodi u iznosu 
od 13.736.071,50 kuna te rashodi u iznosu od 14.066.073,30 kuna. Razlika planiranih prihoda i rashoda u iznosu od 330.001,80 kuna 
pokrit će se viškom iz prethodnih razdoblja. Na strani prihoda povećana su planirana sredstva od šumskog doprinosa sa planiranih 
600.000,00 kuna na 750.000,00 kuna te prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina sa planiranih 1.200.000,00 kuna na 
2.000.000,00 kuna. Navedeno obzirom na dosadašnju dinamiku pristizanja sredstava u općinski proračun iz navedenih izvora. 
Prihodi pomoći iz EU smanjeni su obzirom da je su radovi sanacije odlagališta prema okončanom obračunu izvršeni u nižem iznosu 
od ugovorenog te će samim time i pomoći iz EU za tu namjenu biti manje. Iz rashoda Proračuna briše se povrat pozajmice koja je 
planirana za projekt sanacije odlagališta otpada Orl. Nije bilo potrebe za korištenje pozajmice zbog brze dinamike isplate sredstava 
iz EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Troškovi projekta sanacije odlagališta plaćeni su u najvećem dijelu te se 
čeka odobrenje i povrat završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Završetkom sanacije odlagališta u idući pet godina Općina je 
obvezna polugodišnje provoditi „monitoring“ odlagališta što znači osigurati praćenje odlagališta (stanje tla, podzemne vode, zraka, 
slijeganje odlagališta). U 2022. provesti će se jedan „monitoring“, a planirani trošak iznosi 50.000,00 kuna. Nadalje, povećani su 
prihodi za plaće zaposlenika Općine i Dječjeg vrtića s obzirom na povećanje plaća i usklađenje knjiženja plaća iz prethodnih godina 
koja se knjižila s datumom isplate, a trebala se knjižiti u mjesecu nastanka troška. Radi usklađenja sa zakonima i potrebama rada 
planirana je nabava novih računalnih programa za groblje, financijskih programa te programa za uredsko poslovanje tako da su 
povećani rashodi za navedenu namjenu. Planirano je sufinanciranje 20% troškova obnove dijela kolnika lokalne ceste LC 26114 u 
iznosu od cca. 120.000,00 kuna. Radi se o cesti kojom upravlja ŽUC Koprivničko-križevačke županije. Planirano je sufinanciranje 
kupnje novog bibliobusa iznosom od 6.000,00 kuna. Na rashodovnoj strani povećani su i troškovi za većinu kapitalnih projekata 
obzirom na porast cijena na tržištu za građevinski materijal.  Povećani su troškovi za projektnu dokumentaciju jer je planirana izrada 
projektno-tehničke dokumentacije za  izgradnju pristaništa za čamce na Dravi, izradu šetnice uz Dravu i vidikovca. Od kapitalnih 
projekata planirano je uređenje parka na Trgu slobode izradom staza, nabavom klupa i koševa te uređenjem okoliša, projekt je 
prijavljen na Javni poziv Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, a opseg projekta ovisi o odobrenim 
sredstvima sufinanciranja. Planirana je modernizacija ceste cca. 2 km masom za stabilizaciju makadama (bitumenska masa), 
gradnja dijela ceste NC 20 u ulici P.Preradovića (Odvojak Laz) u dužini 220,00 metara te sanacija asfaltnih kolnika (krpanje) u ulici V. 
Nazora te Orl.  Nadalje, izgradit će se dječje igralište na Trgu slobode (pored tribina uz nogometno igralište) za projekt je odobreno 
sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 140.000,00 kuna, a razlika do pune vrijednosti 
projekta cca. 300.000,00 kn planirana je iz općinskog proračuna. Na Trgu slobode planirana je i izgradnja vanjskog vježbališta, 
planirani troškovi projekta iznose cca. 230.000,00 kuna, a projekt je prijavljen na natječaj LAG-a „Podravina“, ali sredstva 
sufinanciranja zasigurno neće biti isplaćena u ovoj godini. Planirano je proširenje parkirališta kod osnovne škole koje će se izvesti o 
trošku Općine Ferdinandovac cca 190.000,00 kuna, preostali iznos osigurati će ŽUC Koprivničko-križevačke županije u tijeku je izrada 
projektno tehničke dokumentacije.  Za projekt izgradnje fotonaponskih elektrana na zgradi dječjeg vrtića,  u kojem je Općina 
Ferdinandovac partner projekta,  odobrena su sredstva sufinanciranja iz fonda EEA Grant. U prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna 
planirani su projekti izgradnje turističke infrastrukture i pomoćnog nogometnog igrališta za koja nije sigurno da li će biti izvedivi u 
ovoj godini, ali su iznosi planirani zbog eventualnih prijava na javne pozive za sufinanciranje iz nacionalnih ili EU izvor. Općina 
Ferdinandovac prijavila je na javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i projekt uređenja okoliša dječjeg vrtića. 
Projektom je planirana nabava i ugradnje nekoliko igrala, zamjena opločnika u dvorištu (prilaz objektu) i obnova ograde. Opseg 
radova na projektu ovisi o odobrenim sredstvima sufinanciranja. Od većih rashoda planirano je i sufinanciranje sanacije temelja na 
crkvi u Ferdinandovcu iznosom od 100.000,00 kuna. Projekt radova sanacije temelja na crkvi u Ferdinandovcu Župa je prijavila na 
javni poziv Ministarstva kulture i medija uz tehničko-administartivnu pomoć Općine Ferdinandovac. Pošto se radi o velikoj vrijednosti 
radova te se ne može očekivati dostatnost sredstava od strane Ministarstva u slučaju odobrenja prijave, Varaždinska biskupija 
osigurati će 200.000,00 kuna za realizaciju projekta, a Općina 100.000,00 kuna. Prijavljena su dva projekta u sklopu programa 
ZAŽELI FAZA 3, u kojima Općina Ferdinandovac sudjeluje kao projektni partner. Navedenim projektima planirano je zapošljavanje 
gerontodomaćica, a u slučaju odobrenja projekti će se u cijelosti sufinancirati iz EU sredstava. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
 



 
MARTINA JENDRIJEV TOMAŠAK, članica: Na što se odnosi trošak projektne dokumentacije u iznosu od 60.000,00 kuna ? 
OPĆINSKI NAČELNIK: Odnosi se na troškove projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju temelja crkve. Nositelj projekta 

izrade projektno-tehničke dokumentacije za crkvu bila je Općina Ferdinandovac. Općini je prošle godine isplaćeno 100.000,00 kuna 
za navedeni projekt od strane Ministarstva kulture, a razliku je bila dužna osigurati Općina. 

PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na donošenje 
prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Tko je „ZA“, tko je 
„PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (devet) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu 

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

Točka 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
 Ferdinandovac u 2022. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK  objasnio da su prijedlogom izmjena Plana planirana ukupna sredstva smanjena za 5.000,00 kuna. 
 Povećano je planirano sufinanciranje za kupnju i adaptaciju kuća za mlade obitelji za 20.000,00 kuna, naknade za pomoć kod 
 opremanja novorođenog djeteta smanjene su s obzirom da je do sada korištena samo jedna naknada, smanjeni su troškovi za 
 studentske stipendije jer stipendiju u ovoj godini koristi samo 5 studenata umjesto planiranih 12, povećani su troškovi pomoći za 
 umirovljenike jer je planirano povećanje „božićnice“ sa 100,00 kuna na 150,00 kuna. Povećani su troškovi za sufinanciranje odgoja i 
 naobrazbe djece s posebnim potrebama i nadarene djece za 5.000,00 kuna.            

 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
 MARTINA JENDRIJEV TOMAŠEK, članica: Da li postoji mogućnost da se neiskorištena sredstva pomoći za opremanje 

 novorođenog djeteta preraspodjele za sufinanciranje školske kuhinje ? 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Sufinanciranje školske kuhinje Općina vrši sa 1,50 kunom po obroku po učeniku. Takav model 

 sufinanciranja dogovoren je na školskom odboru tako da se ovu godinu neće mijenjati za ubuduće je moguć drugačiji model 
 sufinanciranja ako se podnese zamolba. 

 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na 
 donošenje prijedlog Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 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 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 
 Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 

 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 Programa o izmjeni/izmjenama Programa javnih potreba: 

  A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
  B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
  C. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo prijedloge Programa o izmjeni/izmjenama Programa javnih potreba pod A. u predškolskom 
 odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, pod B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini i pod 
 C. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 

                 Na prijedlog načelnika predsjednik Vijeća dopustio je objedinjenu raspravu pod svim podtočkama ove točke Dnevnog reda. 
 OPĆINSKI NAČELNIK u Programu predškolskog odgoja povećava se ukupni iznos sa 1.023.435,00 kn na 1.164.435,00 kn jer 

 je planirano povećanje plaća. 
 U Programu javnih potreba u kulturi povećan je ukupni iznos za 1.000,00 kuna. 
 U Programu sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini brisano je sufinanciranje 

 vjerskih udruga te je povećan iznos za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije i planirano je sufinanciranje radova na 
 sanaciji temelja crkve. 

 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 Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 
 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 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 
 2022. godini. 

 Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 
 2022. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 



 PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 
 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 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 
 Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 

 nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

 PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih 
 zajednica na području 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 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Program o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine 
 Ferdinandovac u 2022. godini. 

 Program o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine 
 Ferdinandovac u 2022. godini 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 Programa o izmjenama Programa: 

  A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
  B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine        

       Ferdinandovac u 2022. godini, 
  C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo prijedloge Programa o izmjenama Programa pod A. održavanja komunalne infrastrukture na 
 području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, pod B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
 Ferdinandovac u 2022. godini i pod C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 

                 Na prijedlog načelnika predsjednik Vijeća dopustio je objedinjenu raspravu pod svim podtočkama ove točke Dnevnog reda. 
 OPĆINSKI NAČELNIK u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 

 povećani su iznosi planiranih troškova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta (krpanje) te bitumenizacija cesta jer su nakon 
 donošenja Programa u prošloj godini porasle cijene materijala i radova. Održavanje nerazvrstanih cesta stoga je povećano s 
 980.000,00 kuna na 1.145.000,00 kuna. Smanjen je planirani iznos za zimsku službu za 15.000,00 kuna jer u zimskom periodu 
 početkom ove godine nije bilo snijega. Povećani su rashodi za gorivo zbog povećanja cijena za 10.000,00 kuna, povećani su troškovi 
 za materijal za održavanje kosilica za 3.000,00 kuna, a smanjeni rashodi za materijal za  održavanje javnih površina za 10.000,00 
 kuna.  Povećani su prihodi za šumski doprinos. Planirani troškovi cijelog programa povećavaju se s 1.401.000,00 kuna na 
 1.561.000,00 kuna.  

U Programu građenja komunalne infrastrukture smanjeni su rashodi za građenje nerazvrstanih cesta za 15.000,00 kuna sukladno 
 sklopljenom ugovoru za izvođenje radova, povećani su troškovi građenja po svim projektima građenja na javnim površinama sa                                       
 2.830.000,00 kn na 3.190.000,00 kn. Cijeli Program povećava se s 3.100.000,00 kuna na 3.445.000,00 kuna. 

U Programu šumskog doprinosa povećavaju se sredstva s 600.000,00 kuna na 750.000,00 kuna obzirom da je prema dosadašnjoj 
 dinamici pristizanja šumskog doprinosa izvjesno da će sredstva šumskog doprinosa biti veća od prvotno planiranog. Sredstva 
 šumskog doprinosa utrošit će se na održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području Općine sukladno programima gradnje i 
 održavanja komunalne infrastrukture. 

 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 Programa o izmjenama Programa j održavanja komunalne infrastrukture na području 
 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 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 
 2022. godini. 

 Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 
 2022. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje prijedlog Programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture na području 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 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
   Ferdinandovac u 2022. godini. 

 Program o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
   Ferdinandovac u 2022. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje prijedlog Programa o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 

 području 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 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac 
 u 2022. godini. 



 Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac 
 u 2022. godini 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 davanju koncesije za obavljanje  

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
 poslova na području Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje prijedloga Odluke pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Općina Ferdinandovac provela je postupak davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude 
sukladno Dokumentaciji za nadmetanje bili su najniža ponuđena cijena usluge za krajnje korisnike (90% u bodovanju ponuda) i 
najviša ponuđena cijena koncesijske naknade (10 % u bodovanju ponuda). U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna 
ponuda i to ponuditelja DIMKO d.o.o., Dravska 275, Pitomača, OIB: 36233113371, od 23.05.2022. godine. Ponuđena godišnja 
koncesijska naknada iznosi 2.010,00 kn. Analiza i pregled ponude prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda. Budući da je 
ponuditelj DIMKO d.o.o., Dravska 275, Pitomača, OIB: 36233113371, jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete propisane 
dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, predlaže se odabir navedenog 
ponuditelja i dodjela koncesije na razdoblje od pet godina. 
 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 Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih  poslova na 
 području Općine Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 
 Ferdinandovac. 

 Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 
 Ferdinandovac 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 donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac 

 
 PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac. 

 Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje prijedloga Odluke Stjepana Hrženjaka, referenta za gospodarstvo, 

 poljoprivredu i komunalne poslove.  
 Stjepan Hrženjak, referenta za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne poslove: Temeljem Zakona o sustavu civilne 
zaštite, predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika 
od velikih nesreća. Pravilnikom o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave određeno je da se Procjene rizika pojedinih JL(R)S izrađuju svake tri godine. Načelnik 
Općine Ferdinandovac Odlukom je osnovao Radnu skupinu za izradu procjene rizika, a temeljem ugovora angažiran je ovlaštenik za 
I. grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta – trgovačko društvo Planovi i Procjene j.d.o.o. 
Varaždin. Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne 
prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i 
životinjski svijet i sl. korištenja određenih snaga na terenu. Prema provedenim obradama i procjeni rizika za Općinu Ferdinandovac 
su neprihvatljivi rizici : potres, prihvatljivi rizici: poplava i ekstremne vremenske pojave – visoke temperature, a tolerantni rizici: 
epidemije i pandemije te tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima. Zaključak provede analize stanja sustava CZ Općine 
Ferdinandovac je da se nastavi sa daljnjim opremanjem i usavršavanjem gotovih snaga koje djeluju na području Općine 
Ferdinandovac (prije svega DVD Ferdinandovac, DVD Brodić i DVD Lepa Greda, HGSS-stanica Koprivnica i Crveni križ Đurđevac). 
 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 donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac. Tko 
 je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac. 
 Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 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 sufinanciranju obnove kolnika dijela LC 26114 

 
 PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o sufinanciranju obnove kolnika dijela LC 26114. Dajem riječ općinskom 

 načelniku. 



 OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se radi o lokalnoj cesti koju održava Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke 
 županije. S obzirom da se radi o lokalnoj cesti takve ceste su zadnje u prioritetima ŽUC-a. Više se radi na održavanju županijskih 
 cesta. ŽUC je ponudio nama i okolnim općinama kompromis vezano uz održavanje lokalnih cesta na način da se krene  u popravke 
 asfaltnih kolnika tih cesta uz sufinanciranje od strane općina. Svaka općina bi sufinancirala 20% troška i time bi se obuhvatio znatno 
 veći dio kolnika od onog koji bi ŽUC mogao samostalno financirati. Na našem području radovima bi bio obuhvaćen popravak kolnika 
 dijela lokalne ceste L 26114 (Novo Virje (ŽC 2185)-Ferdinandovac-Podravske Sesvete (ŽC 2235)), dionicu na području Općine 
 Ferdinandovac dužine 1200 m. S obzirom da se radi o cesti koja je na području naše Općine predlažem da se odobri sufinanciranje. 

 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 sufinanciranju obnove kolnika dijela LC 26114. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, 
 a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Odluku o sufinanciranju obnove kolnika dijela LC 26114. 
 Odluka o sufinanciranju obnove kolnika dijela LC 26114 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 Odluke o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i 

namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac za 2022. godinu 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i namještenicima 
 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac za 2022. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK predložio isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i namještenicima Jedinstvenog 
 upravnog odjela Općine Ferdinandovac u pojedinačnom neto iznosu od 1.500,00 kuna koji je neoporeziv. 

 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 isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i 
 namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac za 2022. godinu.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
 „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 
 

 Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i namještenicima Jedinstvenog 
 upravnog odjela Općine Ferdinandovac za 2022. godinu. 

 Odluka o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i namještenicima Jedinstvenog 
 upravnog odjela Općine Ferdinandovac za 2022. godinu 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 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac 

 
 PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac. Dajem 

 riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Novim Pravilnikom povećan je iznos jednostavnih nabava u kojima odluku o odabiru donosi načelnik 

 temeljem jedne ponude sa 20.000,00 kuna (bez PDV-a) na 50.000,00 kuna (bez PDV-a). Navedeno iz razloga porasta cijena na 
 tržištu te radi ubrzavanja postupka nabave. 

 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 provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac. Tko je 
 „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac. 
 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog 

 Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 10. Dnevnog reda. 
 

Točka 10. 
Razmatranje i davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2022.  

i projekcije za 2023. i 2024. godinu 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu primili smo Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2022. 
 i projekcije za 2023. i 2024.  godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje pod ovom točkom Dnevnog reda Željku Bosorić Baruškin, referent za 
 računovodstvene poslove. 

 ŽELJKA BOSORIĆ BARUŠKIN, referent za računovodstvene poslove,  Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg 
 vrtića Košutica za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu smanjeni su troškovi za nabavu opreme jer je planirana nabava novih 
 vanjskih igrala, s obzirom da je Općina Ferdinandovac prijavila projekt uređenja vanjskog okoliša objekta u koji je uključena i nabava 
 novih igrala. Nadalje, povećani su prihodi za plaće zaposlenika Dječjeg vrtića s obzirom na povećanje plaća i usklađenje knjiženja 
 plaća iz prethodnih godina koja se knjižila s datumom isplate, a trebala se knjižiti u mjesecu nastanka troška. Povećani su rashodi za 



 sitni inventar zbog nabave nošnji za djecu za provođenje Etno programa te za računalne usluge zbog nabave programa kojim se radi 
 trasparentnosti objavljuju sve isplate Dječjeg vrtića na stranicama Općine. 

 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 Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2022.  i projekcije za 2023. i 
 2024. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

 PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  donijelo : 

 Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2022. i projekcije za 
 2023. i 2024. godinu. 

 Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2022. i projekcije za 
 2023. i 2024. godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 11. Dnevnog reda. 
 
 

 
Točka 11.  

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

 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ?  
 HRVOJE FUČEK, član: Da li će izvođači radova krpanja ceste u ulici Orl urediti i bankine ? 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Da, temeljem ugovora obvezni su urediti i bankine. Radovi su još u tijeku tako da će ovih dana biti 
uređene i bankine. 
 HRVOJE FUČEK, član, obavijestio da u ulici Stari Drum javna rasvjeta svijetli i po danu. 
 IVAN FUČEK, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče, obavijestio o kvaru rasvjetnih tijela u ulici 
Pavljanci kod društevnog doma. 
 IVAN FUČEK, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče: da li postoji mogućnost krpanja asfaltnog 
kolnika u ulici Pavljanci na mjestima gdje postoje oštećenja na kolniku ? 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Ove godine ne jer je prevelik dio ceste za koji treba krpanje, a u proračunu nemamo dovoljno 
sredstava. Eventualno iduće godine. 
 VJEKOSLAV GRGULJAŠ, član, obavijestio da u dijelu Općine nedostaju prometni znakovi. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: znakovi su nažalost ukradeni, nabavit će se novi znakovi. 
 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 21:29 sati.  
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                  PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


