
 
Zapisnik 

 sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 21. lipnja 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/6, URBROJ: 2137-15-22-1 od 16. 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. 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te je 

pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 14. 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 13. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 15. lipnja 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 13. Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 15. lipnja 2022. godine verificiran 

jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 14. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili prijedloga 

izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni red 14. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  
Konstatiram da je za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“ usvojen 

sljedeći: 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne 
nabave : Radovi održavanja makadamskih cesta na području Općine Ferdinandovac masom za 
stabilizaciju makadama, evidencijski broj nabave: 7/22, 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne 
nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj 
nabave: 10/22, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete, 
4. Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o  rezultatima Natječaja za upis djece u Dječji vrtić 
Košutica Ferdinandovac za pedagošku godinu 2022./2023., 
5. Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o izboru radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno 
vrijeme u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac, 
6. Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora  
zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2022. godinu, 
7. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 



 

Točka 1. 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : 
Radovi održavanja makadamskih cesta na području Općine Ferdinandovac masom za stabilizaciju makadama,  

evidencijski broj nabave: 7/22 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : Radovi 
održavanja makadamskih cesta na području Općine Ferdinandovac masom za stabilizaciju makadama, evidencijski broj nabave: 
7/22. 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 Jednostavne nabave: 
Radovi održavanja makadamskih cesta na području Općine Ferdinandovac, masom za stabilizaciju makadama, evidencijski broj 
nabave: 7/22 slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese sljedeća 3 (tri) gospodarska subjekta LAPICOR d.o.o. Koprivnica, GT JURA 
d.o.o.Virje i SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH PODRUŽNICA VIRJE. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 490.000,00 kuna 
(bez PDV-a). U roku za dostavu ponuda, pristigle su ponude sva tri gospodarska subjekta kako slijedi: GT JURA d.o.o. Virje, s 
ponuđenim iznosom od 514.200,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 642.750,00 kuna (s PDV-om), LAPICOR d.o.o. Koprivnica, s ponuđenim 
iznosom od 528.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 660.000,00 kuna (s PDV-om) i SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH 
PODRUŽNICA VIRJE, s ponuđenim iznosom od 498.600,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 623.250,00 kuna (s PDV-om). Analizom 
pristiglih ponuda, Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su ponude ponuditelja GT JURA d.o.o. Virje, i ponuditelja LAPICOR d.o.o. 
Koprivnica nepravilne jer nisu izrađene sukladno Pozivu za dostavu ponuda. Ponuda ponuditelja SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE 
GMBH PODRUŽNICA VIRJE, s ponuđenim iznosom od 498.600,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 623.250,00 kuna (s PDV-om), izrađena 
je sukladno Pozivu za dostavu ponuda, ali prelazi procijenjenu vrijednost nabave. Sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. Zakona o 
javnoj nabavi (NN 120/16) ako je najpovoljnija ponuda iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave naručitelj  poništava 
postupak osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Kako su sredstva osigurana Izmjenama i dopunama 
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu predlaže se odabir navedene ponude. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na donošenje prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : Radovi 
održavanja makadamskih cesta na području Općine Ferdinandovac masom za stabilizaciju makadama, evidencijski broj nabave: 
7/22. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : Radovi održavanja makadamskih 
cesta na području Općine Ferdinandovac masom za stabilizaciju makadama, evidencijski broj nabave: 7/22. 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : Radovi održavanja makadamskih 
cesta na području Općine Ferdinandovac masom za stabilizaciju makadama, evidencijski broj nabave: 7/22 nalazi se 
u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 2. Dnevnog reda. 
 

Točka 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Izgradnja 

i opremanje dječjeg igrališta na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 10/22 
 

 PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: 
Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 10/22. 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 Jednostavne nabave: 
Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 10/22 slanjem Poziva na dostavu 
ponuda na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta po izboru Naručitelja. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 336.000,00 kuna 
(bez PDV-a). Pozivi za dostavu ponuda dostavljeni su na e-mail adrese sljedeća 3 (tri) gospodarska subjekta: DINAMIK d.o.o.Novo 
Virje, DEMARING d.o.o.Bjelovar i KOMFORT d.o.o. Zagreb. U roku za dostavu ponuda pristigle su ponude sva tri gospodarska 
subjekta kako slijedi: DINAMIK d.o.o. Novo Virje, s ponuđenim iznosom  cijene koja iznosi 332.626,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 
415.782,50 kuna (sa PDV-om), DEMARING d.o.o.  Bjelovar s ponuđenim iznosom cijene koja iznosi 345.430,00 kuna (bez PDV-a) 
odnosno 431.787,50  kuna (sa PDV-om) i KOMFORT d.o.o. Zagreb s ponuđenim iznosom cijene koja iznosi  335.526,00 kuna (bez 
PDV-a) odnosno 419.407,50 kuna (sa PDV-om). Ponuda ponuditelja DEMARING d.o.o.Bjelovar isključena je jer prelazi procijenjenu 
vrijednost nabave. Kako je ponuda ponuditelja DINAMIK d.o.o. Novo Virje, s ponuđenim iznosom  cijene koja iznosi 332.626,00 
kuna (bez PDV-a) odnosno 415.782,50 kuna (sa PDV-om) najpovoljnija jer je ponuđena najniža cijena predlaže se odabir navedenog 
ponuditelja. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku 
Dnevnog reda i dajem na donošenje prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Izgradnja i 
opremanje dječjeg igrališta na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 10/22. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg 
igrališta na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 10/22. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg 
igrališta na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 10/22 nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 



  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 3. Dnevnog reda. 

 

Točka 3. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete 

 
PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da radi o novoj odluci za isplatu „rodiljnih naknada“ obzirom da je prijašnja odluka iz 2009. 
 godine postoji potreba za prilagodbom. Prijedlogom Odluke planirano je da pravo novčanu naknadu može ostvariti roditelj djeteta 
 koji u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Općine Ferdinandovac i koji živi na istoj adresi kao i dijete pod 
 uvjetom da nije primio potporu iste namjene od druge jedinice lokalne samouprave. U dosadašnjoj odluci uvjet je bilo kontinuirano 
 prebivalište na području Općine Ferdinandovac oba roditelja što je predstavljalo problem za nevjenčane ili razvedene roditelje, kad 
 primjerice majka živi na području Općine Ferdinandovac, a otac ne, pa zbog toga u većini slučajeva nisu imali pravo na potporu niti u 
 JLS u kojoj prebivalište ima majka niti u JLS u kojoj prebivalište ima otac. Iznosi potpore ostali su isti kao i u dosadašnjoj odluci. 

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 novčanoj potpori za novorođeno dijete. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko 
je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o novčanoj potpori za novorođeno dijete. 
Odluka o novčanoj potpori za novorođeno dijete nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni 

dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 4. Dnevnog reda. 
 

Točka 4. 
Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o  rezultatima Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Košutica 

Ferdinandovac za pedagošku godinu 2022./2023. 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu primili Odluku o  rezultatima Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Košutica 
 Ferdinandovac za pedagošku godinu 2022./2023.. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK : Dječji vrtić proveo je natječaj za upis djece u Vrtić u predškolsku godinu 2022./2023. Temeljem 
 predmetne Odluke u Vrtić će se upisati sva djeca koja su ispunila uvjete za upis, odnosno koja navršavaju godinu dana do 31. 
 kolovoza 2022. Predlaže se davanje suglasnosti. 

 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 Odluku o  rezultatima Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za 
 pedagošku godinu 2022./2023.. 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 davanju suglasnosti na Odluku o  rezultatima Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Košutica 
 Ferdinandovac za pedagošku godinu 2022./2023. 

 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o  rezultatima Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Košutica 
 Ferdinandovac za pedagošku godinu 2022./2023. nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 5. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 5. 
Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o izboru radnika na radno mjesto odgojitelja  

na određeno vrijeme u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu primili smo Odluku o izboru radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno 
 vrijeme u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK . Dječji vrtić proveo je natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme jednog odgojiteja/odgojiteljice 
 kao zamjena za odgojiteljicu koja je na porodiljnom. U natječajnom roku pristigla je jedna prijava i to M. Stipeč koja je i do sada 
 obavljala poslove odgojiteljice u Dječjem vrtiću. Predlaže se davanje suglasnosti. 

 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 Odluku o izboru radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme u Dječji vrtić Košutica 
 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 : 

 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izboru radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno 
 vrijeme u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac. 

 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izboru radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno 
 vrijeme u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 6. Dnevnog reda. 
 
 
 



Točka 6. 
Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora  zaposlenicima Dječjeg 

vrtića Košutica Ferdinandovac za 2022. godinu 
 

 PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu primili smo Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora 
 zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2022. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK : Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac donijelo je Odluku o isplati regresa kojom je 
 planirana isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora zaposlenicima Dječjeg vrtića u neto iznosu od 1.500,00 kuna po 
 zaposleniku. Iznos je neoporeziv. Predlaže se davanje suglasnosti. 

 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 Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora  zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica 
 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 : 

 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora  zaposlenicima 
 Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2022. godinu. 

 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora  zaposlenicima 
 Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2022. godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 7. Dnevnog reda. 

 

 
Točka 7.  

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

 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ? Budući da nema. Završavam 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 20:12 sati.  
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                  PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


