
 
 

Zapisnik 
 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

održane 7. rujna 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, 
Sazivom KLASA: 024-02/22-02/9, URBROJ: 2137-15-22-1 od 1. rujna 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u zgradi Općine Ferdinandovac (općinska vijećnica), Trg slobode 28, s 
početkom u 1900  sati. 

Na sjednici su bili nazočni članovi Općinskog vijeća: 
1. Branko Patačko, predsjednik, 
2. Ljubica Penezić, potpredsjednica, 
3. Vjekoslav Grguljaš, 
4.  Ivan Turbelija,  
5. Milan Kolar, 

 
 
Odsutni članovi: 
1. Darko Marić, 
2. Hrvoje Fuček, 
3. Božidar Jendrijev, 
4. Martina Jendrijev Tomašek. 
 
Ostali nazočni : 
- Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Helena Smrček, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, 
- Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove. 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

nazočno 5 (pet) članova Vijeća. Odsutni su članovi Općinskog vijeća g. Darko Marić, g. Hrvoje Fuček, g. 
Božidar Jendrijev i gđa. Martina Jendrijev Tomašek 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 
16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 4. kolovoza 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 16. Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 4. kolovoza 

2022. godine verificiran jednoglasno sa 5 (pet) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 17. sjednice. Da li ima nekih 

primjedbi ili prijedloga izmjena predloženog Dnevnog reda ?  
PREDSJEDNIK: Predlažem izmjene i dopune Dnevnog reda 17. sjednice na način da se umjesto 

postojeće točke 5. „Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima“ doda 
nova točka 5. „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac“, iza nove točke 5. dodaje se točka 6. „Razmatranje 
prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja 
Općine Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja Općine Ferdinandovac. Tako da dosadašnja točka 
5. „Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima“ postaje točka 7. Dajem 
na usvajanje prijedlog izmjena i dopuna Dnevnog reda 17. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“? 

Konstatiram da su izmjene i dopune Dnevnog reda 17. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Ferdinandovac usvojene jednoglasno sa 5 (pet) glasova „ZA“. 



Da li ima još nekih prijedloga izmjena i dopuna Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na 
usvajanje Dnevni red 17. sjednice zajedno sa usvojenim izmjenama i dopunama Dnevnog reda. Tko je „ZA“, 
tko je „PROTIV“?  

Konstatiram da je za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 5 (pet) 
glasova „ZA“ usvojen sljedeći: 

 
Dnevni red: 

1. Razmatranje  prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Ferdinandovac za prvo polugodište 2022. godine, 
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2022. godine, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju postupka Jednostavne nabave : Gradnja i 
opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 11/22, 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti na 
nekretnini u vlasništvu Općine Ferdinandovac, 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Ferdinandovac, 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka 
djece s područja Općine Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja Općine Ferdinandovac, 
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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Ferdinandovac za prvo polugodište 2022. godine. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: U prvih šest mjeseci prihodi su ostvareni u iznosu od 5.366.497,13 kuna, a 
rashodi u iznosu 4.141.327,23 kune, slijedom čega višak prihoda u prvih šest mjeseci iznosi 1.225.169,90 
kuna. Navedeni višak nastao je iz razloga što većina troškova po investicijama nije plaćana u prvom 
polugodištu već će se plaćati u drugom polugodištu 2022. godine. Došlo je do povećanja gotovo svih 
troškova što je izazvano stanjem na tržištu te ćemo zbog toga uskoro imati rebalas proračuna radi 
prilagodbe novim cijenama. Podmirivanje obveza Općine nije upitno, sve je pod kontrolom i redovno 
plaćano, ali ćemo daljnje investicije morati usklađivati sa financijskim mogućnostima. Vezano uz troškove 
struje i plina čekamo odluku Vlade RH vezano uz cijene troškova plina i struje za jedinice lokalne 
samouprave. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? 
VJEKOSLAV GRGULJAŠ, član: Iz izvještaja je vidljivo da se radilo sve što je bilo zacrtano u Proračunu. 
POTPREDSJEDNICA: Pozitivno je što nije bilo zaduženja. 
 Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i dajem na 

donošenje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za prvo 
polugodište 2022. godine. 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 : 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2022. 
godine. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2022. 
godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 2. Dnevnog reda. 
 
 
 
 



 
 

Točka 2. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK: primili smo Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u roku propisanom Statutom Općine 
Ferdinandovac. Ovim Izvješćem obuhvaćene su najvažnije aktivnosti iz djelokruga rada općinskog načelnika 
Općine Ferdinandovac, kao i rada Općine Ferdinandovac, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine. U izvještajnom razdoblju donesena je jedna izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 
2022. godinu. Vezano uz komunalno gospodarstvo redovito je vršeno šodrenje nerazvrstanih cesta, a 
sklopljeni su i ugovori za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC20. te sanaciju asfaltnih kolnika u ulicama V. 
Nazora i Orl koji su realizirani u drugoj polovici 2022. godine. Nastavljena je modernizacija javne rasvjete 
zamjenom postojećih rasvjetnih tijela učinkovitom LED rasvjetom. Groblje je redovno održavano, a 
sklopljen je i ugovor za gradnju staza na groblju koji je realiziran u drugoj polovici 2022. godine. Proveden je 
postupak davanja koncesije za dimnjačarsku djelatnost kojim je dodijeljena koncesija tvrtki DIMKO d.o.o. iz 
Pitomače. Javne površine održavao je Vlastiti komunalni pogon. Vezano uz gospodarenje otpadom valja 
napomenuti da je s radom krenulo mobilno reciklažno dvorište. Došlo je do porasta cijene sakupljanja 
otpada za korisnike zbog porasta troškova odlaganja otpada na odlagalištu Piškornica. U izvještajnom 
razdoblju sanirano je odlagalište otpada „Orl“ za koje je ishođena i uporabna dozvola. Općina je nastavila sa 
sufinanciranjem u području poljoprivrede i turizma kao i udruga s područja Općine. Nastavljeno je 
sufinanciranje rada Dječjeg vrtića. Isplaćivane su rodiljne naknade, sufinanciranje školske kuhinje  i školskih 
aktivnosti Osnovne škole Ferdinandovac, prijevoz učenika srednjih škola, studentske stipendije te pomoć 
mladim obiteljima za kupnju ili rekonstrukciju prve nekretnine. Sufinancirane su i poštanske usluge, 
mikročipiranje i sterilizacija pasa, a uvedeno je i sufinanciranje troškova rušenja i uklanjanja ruševnih 
objekata na području Općine. Radi osiguranja kontinuiteta primarne zdravstvene zaštite na području 
Općine Ferdinandovac i ove godine će se isplatiti poticajna naknada doktoru obiteljske medicine 
zaposlenom na nedoređeno puno radno vrijeme u ambulanti Ferdinandovac. Nastavljeno je provođenje 
ranije započetih projekata, odobrena su sufinanciranja za nove projekte te su vršene prijave novih 
projekata. Za projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“ odobreno je sufinanciranje u iznosu od 
140.000,00 kuna od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Odobreno je 220.000,00 kuna za troškove 
redovnog rada vrtića od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ministarstvo mora, 
prometa i infrastrukture odobrilo je Općini sufinanciranje u iznosu od 13.142,14 kuna za troškove tehničkog 
pregleda skele „Brodić“ i nabavu zaštitne i druge opreme za skelu. U izvještajnom razdoblju LAG Podravina 
donio je Odluku o odabiru projekta „Građenje i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu“ za 
dodjelu potpore Općini u iznosu od 132.710,21 kunu. U izvještajnom razdoblju odobreno je i sufinanciranje 
projekta „Jedno sunce spaja sjever i jug“ te je Općina s Regionalnom energetskom agencijom Sjever sklopila 
partnerski sporazum. Planirana vrijednost projekta za Općinu iznosi 8.899,69 eura, od čega je 7.564,74 eura 
potpora EEA GRANTS. Projektom će se postaviti fotonaponska elektrana na objekt vrtića. Uspješno su 
provođeni projekti Pomoć je moć i Brižne žene podravske 2 u sklopu kojih su zaposlene gerontodomaćice 
koje su brinule o starijim i nemoćnim osobama s područja Općine. Oba projekta završena su, ali je prijavljen 
nastavak projekata s time da još ne znamo rezultate prijave. Tako da su korisnici za sada nažalost bez 
gerontodomaćica do donošenja pozitivnih odluka o sufinanciranju projekata. Rad Općine odvijao se bez 
poteškoća i zaduživanja. Obveze su podmirivane u roku. Zahvaljujući dobroj suradnji Općinskog vijeća i 
načelnika nastavljen je uspješan rad Općine. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
IVAN TURBELIJA, član: Gerontodomaćice više ne idu korisnicima ? 
OPĆINSKI NAČELNIK: Projekt Brižne žene podravske 2 je trajao do kraja kolovoza 2022. godine tako 

da su gerontodomaćicama istekli ugovori o radu. Daljnji rad ovisi o odobrenju nastavka projekta. Radi se o 
projektu koji je u cijelosti sufinanciran iz sredstava EU, tako da Općina nije trošila vlastita sredstva na 
projekt. S obzirom da se radi o tri žene koje su bile zaposlene u sklopu projekta Brižne žene podravske 2 te 
2 žene koje su bile zaposlene u sklopu projekta Pomoć je moć, Općina ne može samostalno financirati rad 



pet žena.  Svjesni smo da su se korisnici navikli na pomoć gerontodomaćica te se nadamo odobrenju 
prijavljenih nastavka projekata. 

PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i 
dajem na usvajanje Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2022. godine. 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 : 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 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 poništenju postupka Jednostavne nabave : Gradnja i 
opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 11/22 

 
PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o poništenju postupka 

Jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 
11/22. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Općina Ferdinandovac provela je postupak Jednostavne nabave:  Gradnja i 
opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 11/22. Procijenjena vrijednost 
nabave iznosila je 154.060,00 kuna (bez PDV-a). Postupak Jednostavne nabave proveden je javnim 
prikupljanjem ponuda – objavom poziva na mrežnoj stranici naručitelja i putem aplikacije AGRONET. 
Projekt Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu sufinancira se iz  Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu 6. LAG-ovog Natječaja iz LRS LAG-a za tip operacije 
3.1.1.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a 
koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Krajnji rok za dostavu ponuda, sukladno 
Pozivu za dostavu ponuda bio je 11. kolovoza 2022. do 15,00 sati.  

U roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda te se stoga predlaže poništenje postupka. 
Postupak jednostavne nabave će se ponoviti. 

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 poništenju postupka 
Jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 
11/22. 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 poništenju postupka Jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u 
Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 11/22. 

Odluka o poništenju postupka Jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u 
Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 11/22 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 Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti  

na nekretnini u vlasništvu Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
osnivanje prava služnosti  
na nekretnini u vlasništvu Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Prijedlog Odluke sadrži davanje služnosti Komunalijama d.o.o. na zemljištu u 
vlasništvu Općine Ferdinandovac radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta 



„Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske 
Sesvete” koji se financira iz sredstava EU iz Kohezijskog fonda. Zemljište je kupljeno upravo za tu namjenu 
te je Općina Ferdinandovac za kupnju zemljišta dobilo povrat sredstava u sklopu projekta. 

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 suglasnosti za 
osnivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine 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 davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine 
Ferdinandovac. 

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine 
Ferdinandovac 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 izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom 
načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK : zamolio za objašnjenje prijedloga Odluke pročelnicu Jedinstvenog upravnog 

odjela. 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Upravna inspekcija izvršila je neposredni 
nadzor rada Općine Ferdinandovac u kojem je između ostalog provelo nadzor nekih općih akata Općine 
Ferdinandovac. U provedenom nadzoru Općini je naloženo usklađenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac sa danim uputama. U trenutno važećoj Odluci na dva 
mjesta se spominje termin „radni odnos“ koji se treba zamijeniti terminom „službenički odnos“ obzirom da 
su zaposlenici Općine službenici i namještenici. Također, naloženo je da se u opisu djelokruga Jedinstvenog 
upravnog odjela navedenu svi poslovi propisani člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. U prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Ferdinandovac sadržana su sva usklađenja koja je naložila upravna inspekcija. 

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 izmjenama Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 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 izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Ferdinandovac. 

Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 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 izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova 
boravka djece s područja Općine Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja Općine Ferdinandovac 

 
PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 

sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja 
Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Odlukom o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine 
Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja Općine Ferdinandovac propisano je sufinanciranje od 
strane Općine Ferdinandovac troškova boravka djece s područja Općine Ferdinandovac u dječjim vrtićima 
izvan Općine. Navedeno pod uvjetom da je za dijete podnesen zahtjev za upis u Dječji vrtić Košutica 
Ferdinandovac, ali dijete nije upisano u DV Košutica jer u istom nema slobodnih mjesta. Trenutno važećom 
Odlukom propisano je sufinanciranje od strane Općine Ferdinandovac u iznosu do 1.000,00 kuna, a ostatak 
do pune ekonomske cijene vrtića plaćaju roditelji/skrbnici. Obzirom na značajan rast ekonomskih cijena 
okolnih vrtića, udio roditelja u cijeni vrtića bio bi previsok te se stoga predlaže da roditelji plaćaju udio u 
cijeni vrtića jednak onom koji bi plaćali da je dijete upisano u DV Košutica, a da ostatak do pune ekonomske 
cijene vrtića sufinancira Općina Ferdinandovac. 

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 izmjenama Odluke o 
sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja 
Općine 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 izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine 
Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja Općine Ferdinandovac. 

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine 
Ferdinandovac u dječjim vrtićima izvan područja Općine Ferdinandovac 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 ?   
 POTPREDSJEDNICA: Kada će biti isplaćivani troškovi ogrjeva za primatelje socijalne pomoći ? 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Došlo je do izmjena Zakona o socijalnoj 
skrbi. Iznos za troškove ogrjeva više nećemo dobivati od Županije već isplaćivati iz Općinskog proračuna pa 
refundaciju troškova potraživati iz državnog proračuna. S obzirom da još nisu dane jasne upute nadležnog 
Ministarstva o načinu isplate navedenih troškova ne možemo još izvršiti isplatu kao ni okolne općine. 
                 OPĆINSKI NAČELNIK: Ishođena je građevinska dozvola za proširenje parkirališta kod osnovne škole 
te će se po provedbi postupka jednostavne nabave započeti s radovima. Do kraja ovog mjeseca planiramo 
još jednu sjednicu Općinskog vijeća radi izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. 
                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 19:53 sati.  
 
ZAPISNIČAR:                                                                           PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                                                    Branko Patačko 


