
 
 

Zapisnik 
 sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

održane 4. kolovoza 2022. godine 
 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/8, URBROJ: 2137-15-22-1 od 26. srpnja 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. Vjekoslav Grguljaš, 
3. Ivan Turbelija,  
4. Martina Jendrijev Tomašek,  
5. Božidar Jendrijev. 
 
Odsutni članovi: 
1.  Ljubica Penezić, potpredsjednica, 
2. Milan Kolar, 
3. Darko Marić, 
4. Hrvoje Fuček. 
 
Ostali nazočni : 
- Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove. 
 
Zapisnik je vodila: Željka Bosorić Baruškin. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te je 

pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac nazočno 5 (pet) članova 

Vijeća. Odsutni su članovi Općinskog vijeća g. Milan Kolar, g. Hrvoje Fuček, g. Darko Marić i gđa. Ljubica Penezić 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 15. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 13. srpnja 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 15. Općinskog vijeća Općine 

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

jednoglasno sa 5 (pet) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 16. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili prijedloga 

izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni red 16. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  
Konstatiram da je za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 5 (pet) glasova „ZA“ usvojen 

sljedeći: 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića KOŠUTICA 
Ferdinandovac, 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : 
Izrada Koncepcijskog rješenja pristaništa u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 21/22, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: 
Uređenje parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 14/22, 
4. 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 mjerilima za plaćanje usluga  

Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića 
KOŠUTICA Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK : Ovim prijedlogom Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac 

 želimo pomoći obiteljima sa područja Općine Ferdinandovac oslobađajući ih plaćanja smještaja u vrtiću za treće i svako naredno 



 dijete iz iste obitelji odnosno kućanstva bez obzira da li su im ostala djeca polaznici vrtića. Sukladno predloženoj Odluci vrtić za prvo 
 dijete plaćati će se kao i do sada u iznosu od 460,00 kuna, za drugo dijete 50% cijene odnosno 230,00 kuna, dok bi vrtić za treće 
 dijete bio besplatan  čime bi roditelji, čije bi dijete bilo polaznik vrtića od prve godine, uštedjeli cca. 25.000,00 kuna. 

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 mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac. Tko je 
„ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 5 (pet) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac. 
Odluka o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac 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 : Izrada 

Koncepcijskog rješenja pristaništa u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 21/22 
 

PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 
Jednostavne nabave: Izrada Koncepcijskog rješenja pristaništa u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 21/22. Dajem riječ 
općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK: za izradu koncepcijskog rješenja pristaništa u Ferdinandovcu, sa procijenjenom vrijednosti nabave od  

 75.000,00 kuna (bez PDV-a), poslani su pozivi za dostavu ponuda na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta koji su se i odazvali pozivu 
 te dostavili svoje ponude,  a to su: Hidroing d.o.o. iz Osijeka sa ponuđenim iznosom od 70.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 
 87.500,00 kuna sa PDV-om, Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba sa ponuđenim iznosom od 75.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 
 93.750,00 kuna sa PDV-om i Ipz uniprojekt terra d.o.o. iz Zagreba sa ponuđenim iznosom od 75.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 
 93.750,00 kuna sa PDV-om.  Stručno povjerenstvo je pregledalo ponude i utvrdilo da su sve tri ponude valjane i prihvatljive te se 
 predlaže  da se temeljem kriterija najniže cijene kao najpovoljnija odabere ponuda od Hidroing d.o.o iz Osijeka sa ponuđenim 
 iznosom od 70.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 87.500,00 kuna sa PDV-om. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
MARTINA JENDERIJEV TOMAŠEK, članica: Na kojem djelu Dravu bi se radilo pristanište? 
OPĆINSKI NAČELNIK: Lijevo od skele „Brodić“. 
PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na donošenje 

prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : Izrada Koncepcijskog rješenja pristaništa u 
Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 21/22. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 5 (pet) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : Izrada Koncepcijskog rješenja 
pristaništa u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 21/22. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave : Izrada Koncepcijskog rješenja 
pristaništa u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 21/22 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 odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Uređenje 

parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 14/22 
 

PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 
Jednostavne nabave: Uređenje parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 14/22. Dajem riječ općinskom 
načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK : Poziv za dostavu ponuda za uređenje parka na Trgu slobode je poslan na adrese sljedeća 3 (tri) 

 gospodarska subjekta: Dinamik d.o.o.  Novo Virje, Bagergrad d.o.o. Pitomača i Mod d.o.o. Koprivnica. Procijenjena vrijednost 
 nabave je iznosila 445.000,00 kuna (bez PDV-a). U roku za dostavu ponuda pristigla je ponuda ponuditelja Dinamik d.o.o sa 
 ponuđenim iznosom od 434.148,15 kuna bez PDV-a odnosno 542.685,19  kuna sa PDV-om te ponuda ponuditelja Bagergrad d.o.o. 
 sa ponuđenim iznosom od 444.124,08 kuna bez PDV-a odnosno 555.155,10 kuna sa PDV-om. Stručno povjerenstvo je pregledalo 
 dostavljene ponude te je isključilo ponudu ponuditelja Bagergrad d.o.o. zbog postojanja javnog duga koji je vidljiv na dostavljenoj 
 potvrdi porezne uprave. Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je  ponuda ponuditelja DINAMIK d.o.o. valjana i prihvatljiva jer sadrži 
 sve propisane dijelove i ispunjava sve uvjete propisane Pozivom za dostavu ponuda te ne postoje osnove za isključenje ponuditelja 
 stoga se predlaže odabir navedenog ponuditelja. Ovaj projekt je prijavljen je na Poziv Ministarstva prostornog uređenja, 
 graditeljstva i državne imovine, koje je odobrilo sufinanciranje u iznosu od 120.000,00 kuna. Projektom se planira obnoviti 
 postojeće staze sa tlakavcima i rubnjacima plus jedna dodatna staza cca 40 metara u blizini crkve. Postaviti će se nove klupe, a 
 planira se i postavljanje pametne solarne klupa.  

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
IVAN TURBELIJA, član: Ovo je dosta velika cijena za obnovu staza.  
MARTINA JENDRIJEV TOMAŠEK, članica: Zašto će se postavljati tlakavci, a ne kao do sada asfalt? 
OPĆINSKI NAČELNIK: Stari asfalt se ne isplati obnavljati zato se i ide na modernizaciju tlakavcima pa je i cijena malo veća.   
PREDSJEDNIK: Da li se i rasvjeta rješava? 
OPĆINSKI NAČELNIK: Za iduću godinu se planira postavljanje solarne rasvjete. 



PREDSJEDNIK: Budući da više nema pitanja,  zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na donošenje prijedlog Odluke 
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Uređenje parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski 
broj nabave: 14/22. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 5 (pet) glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Uređenje parka na Trgu slobode 
u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 14/22. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Uređenje parka na Trgu slobode 
u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 14/22 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 ?  
 MARTINA JENDRIJEV TOMAŠEK, članica : Da li se što rješava po pitanju kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika tokom 
kolovoza, neki roditelji ne mogu cijeli mjesec dobiti godišnji da bi mogli čuvati djecu, a sad i mnoge bake rade nisu kao nekad doma   
da bi mogle čuvati. I što je s načinom plaćanja, bude kako i do sada ili će se računi umanjivati sljedeći mjesec, mislim da     
ovakav dosadašnji način obračuna samo komplicira i nama roditeljima i računovodstvu.  
                 OPĆINSKI NAČELNIK: Početkom nove pedagoške godine biti će provedena anketa pa će se roditelji izjasniti vezano uz 
potrebu drugačije organizacije godišnjih odmora odnosno rada vrtića u kolovozu i onda ćemo više znati. Najvjerojatnije bi ako 
zatreba dječji vrtić radio pola mjeseca tokom kolovoza, a preostali godišnji bi tete iskoristile u prosincu. Jedino je problem kuhar i 
čistačica jer oni trebaju stalno biti dok ima djece.   
 ŽELJKA BOSORIĆ BARUŠKIN, referent za računovodstvene poslove: Još nije dogovoren način obračuna, ali će se riješiti do 
početka pedagoške godine. 
                 BOŽIDAR JENDRIJEV, član: Ja bih pitao što je sa državnim zemljištem koje je dano u zakup, vidim da jedan zakupoprimac 
više ne   obrađuje, sve je u korovu.  
                 MARTINA JENDRIJEV TOMAŠEK, članica: Na dijelu ulice „Kraljeva peta“ je zaraslo u korov tko to treba rješavati, Općina, 
šumarija ili ceste? 
                 OPĆINSKI NAČELNIK: Poljoprivredni redar redovno obilazi poljoprivredna zemljišta i šalje opomene.  
                 VJEKOSLAV GRGULJAŠ, član: Na tom dijelu se svi prebrzo voze, da li se tamo mogu staviti ležeći? 
                 OPĆINSKI NAČELNIK: Radi se na tome da se postave dva uspornika.  
                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: 
 
Željka Bosorić Baruškin                                 Branko Patačko 


