
 
 

Zapisnik 
 sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

održane 13. srpnja 2022. godine 
 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/7, 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, 
8. Božidar Jendrijev. 
 
Odsutni članovi: 
1. Milan Kolar. 
 
Ostali nazočni : 
- Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Helena Smrček, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac. 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te je 

pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 8 (osam) članova 

Vijeća. Odsutan je član Općinskog vijeća, g. Milan Kolar, koji je opravdao svoju odsutnost. Tako da postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje odluka na ovom tijelu.  

PREDSJEDNIK: Prije nego što počnemo s rješavanjem Dnevnog reda, dajem na usvajanje Zapisnik sa 14. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 21. lipnja 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 14. Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 21. lipnja 2022. godine verificiran 

jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 15. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili prijedloga 

izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni red 15. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  
Konstatiram da je za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“ usvojen 

sljedeći: 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova, 
2. Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, 
3. Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće 
zaposlenima u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac, 
4. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
 Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge  

obavljanja dimnjačarskih poslova 
 

PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK podsjetio članove Općinskog vijeća da je u postupku davanja koncesije odabran koncesionar Dimko 

 d.o.o. iz Pitomače te je zadužio za obrazloženje prijedloga Odluke pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 



HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za uslužne 
komunalne djelatnosti isporučitelj je dužan donijeti opće uvjete na temelju prethodne suglasnosti predstavničkog tijela. 
Koncesionar Dimko d.o.o. dostavio je prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova koji će se 
primjenjivati prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac. Općim uvjetima predviđeni su rokovi 
čišćenja sukladno Odluci o dimnjačarskoj službi na području Općine Ferdinandovac. Određeni su minimalni tehnički uvjeti za 
dimnjak. Naknada za pružene usluge naplaćivati će se sukladno cjeniku koji je koncesionar dostavio u ponudi u postupku davanja 
koncesije. Vezano uz obavljanje dimnjačarskih poslova, koncesionar je dužan izraditi godišnji plan čišćenja koji dostavlja Općini 
Ferdinandovac te koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine i drugim sredstvima informiranja kako bi korisnici bili na vrijeme 
upoznati s terminima čišćenja dimnjaka. 

IVAN TURBELIJA, član, složio se da je važno da korisnici budu na vrijeme informirani o terminima čišćenja dimnjaka. 
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 davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
obavljanja dimnjačarskih poslova. 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 davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 2. Dnevnog reda. 
 

Točka 2. 
Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac 

 
PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. Dajem riječ 

općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se novi Statut donosi zbog usklađenja sa Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom 

 odgoju i obrazovanju. Najveće izmjene u Zakonu odnose se na sastav upravnih vijeća dječjih vrtića te ravnatelja. Za člana upravnog 
 vijeća kojeg imenuje osnivač propisano je da mora imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem 
 se stječe najmanje 180 ECTS bodova te ne može biti zaposlenik vrtića. Za ravnatelje je produljen mandat s četiri na pet godina. 

Načelnik zadužio za detaljnije obrazloženje prijedloga Statuta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac pročelnicu JUO Općine 
 Ferdinandovac. 

HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: vezano uz izbor ravnatelja, također je novina da ravnatelja na 
prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića više ne imenuje predstavničko već izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno u 
našem slučaju općinski načelnik. Prijedlogom Statuta skraćeni su rokovi natječaja za ravnatelja i objavu općih akata vrtića u odnosu 
na trenutno važeći Statut, a sukladno rokovima koje propisuje Zakon o ustanovama.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
MARTINA JENDRIEV TOMAŠEK, članica, informirala Općinsko vijeće o nezadovoljstvu roditelja vrtićke djece s kolektivnim 

godišnjim odmorima zaposlenika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac u kolovozu. Navodi kako je roditeljima problem što su 
vrtićka djeca na praznicima cijeli kolovoz jer postoje situacije gdje oba roditelja rade te nema tko čuvati djecu, a roditelji ne mogu 
koristiti godišnji u tako dugom trajanju. Predlaže da Općina kao osnivač poradi na drugačijem korištenju godišnjih odmora u vrtiću. 
Smatra da je u okolnim vrtićima to bolje riješeno te ne postoji zakonska obveza da se u vrtiću koristi kolektivni godišnji, pogotovo ne 
u tako dugom trajanju. 

OPĆINSKI NAČALENIK: ispitati ćemo mogućnost drugačije organizacije rada u vrtiću. 
HELENA SMRČKEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: navedena tema nije obuhvaćena Statutom. Informirati ćemo 

ravnateljicu i Upravno vijeće Vrtića o prijedlogu drugačije organizacije godišnjih odmora zaposlenika vrtića. 
PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na davanje 

prethodne suglasnosti prijedlog Statut Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac nalazi se u 

privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 3. Dnevnog reda. 

 

Točka 3. 
Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenima 

 u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću 
Košutica Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK podsjetio da je o tome bila riječ prilikom donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 

 Ferdinandovac za 2022. godinu. Predlaže se povećanje osnovice za obračun plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac 
 s dosadašnjih 3.250,00 na 3.600,00 kuna bruto. Radi se o povećanju od oko 10%. S novom osnovicom Vrtić bi se po visini plaća u 
 odnosu na okolne vrtiće smjestio na srednju poziciju, plaće ne bi bile najmanje niti najveće u odnosu na okolne vrtiće. Smatra da je 
 povećanje plaća nužno za zadržavanje odgojiteljica na radnom mjestu što je važno zbog nedostatka odgojiteljica na tržištu rada. 



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 utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću 
Košutica Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac. 
Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac. 

nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 4. Dnevnog reda. 
 

 
Točka 4.  

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

 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ?  
 OPĆINSKI NAČELNIK: Informirao je vijeće o aktivnostima Općine. U tijeku su radovi izgradnje staza na groblju. Krenuli su 
radovi izgradnje dječjeg igrališta na Trgu slobode, trenutno je u izradi podloga na koju će se ugraditi igrala. Potpisan je ugovor o 
izvođenju radova održavanja makadamskih cesta na području Općine Ferdinandovac masom za stabilizaciju makadama 
(bitumenizacija) kojim će se obuhvatiti makadamska cesta od ulice Stari Drum – Lukin Mekiš NC 8 („Rinja“). Radovi bitumenizacije 
izvršiti će se u kolovozu. Za vanjsko vježbalište na Trgu slobode provesti će se postupak jednostavne nabave u kolovozu. Za projekt 
uređenja parka na Trgu slobode provesti će se nabava nakon rezultata Javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine, u opsegu ovisno o odobrenim sredstvima sufinanciranja. S radovima proširenja parkirališta kod 
Osnovne škole Ferdinandovac krenuti će se nakon izdavanja građevinske dozvole. Glavni projekt je izrađen, te je u sustavu ishođenja 
građevinske dozvole. Planirano je projektiranje pristaništa za čamce na Dravi. Općina će prvo nabaviti izrađivača koncepcijskog 
rješenja koje će sadržavati planiranu lokaciju pristaništa, ali i drugih popratnih turističkih sadržaja uz Dravu. U postupku izrade 
koncepcijskog rješenja provesti će se analiza potreba korisnika kojom će se definirati krajnje korisnike budućeg pristaništa te njihove 
potrebe za kapacitetima vezova, dimenzija plovila te ostalim uslugama u pristanišnom području. Također, ove godine planirano je 
uređenje izletišta sv. Nikole (postavljanje klupa, nadstrešnice i dr.).  
 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ? 
 HRVOJE FUČEK, član, informirao nazočne da će se priključci za vodu u sklopu projekta aglomeracije, u ulicama M. Gupca, 
V. Nazora, M.P. Miškine, Mirogojska i Dravska izvoditi nakon izgradnje kanalizacije. 
 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ? Budući da nema. 
Završavam sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 20:28 sati.  
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                  PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


