
 

Zapisnik 
 sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

održane 4. listopada 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, 
Sazivom KLASA: 024-02/22-02/10, URBROJ: 2137-15-22-1 od 27. rujna 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u zgradi Općine Ferdinandovac (općinska vijećnica), Trg slobode 28, s 
početkom u 16,00 sati. 

Na sjednici su bili nazočni članovi Općinskog vijeća: 
1. Branko Patačko, predsjednik, 
2. Vjekoslav Grguljaš, 

              3. Hrvoje Fuček,  
4. Martina Jendrijev Tomašek,  
5. Milan Kolar, 
6. Božidar Jendrijev. 
 
Odsutni članovi: 
1. Ljubica Penezić, 
2. Darko Marić, 
3. Ivan Turbelija. 
 
Ostali nazočni : 
- Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Helena Smrček, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac, 
- Ivana Međurečan , stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu, 
- Ivan Fuček, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče. 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

nazočno 6 (šest) članova Vijeća. Odsutni su članovi g. Darko Marić, g. Ivan Turbelija 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 
17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 7. rujna 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 17. Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 7. rujna 2022. 

godine verificiran jednoglasno sa 6 (šest) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 18. sjednice. Da li ima nekih 

primjedbi ili prijedloga izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni 
red 18 sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  

Konstatiram da je za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“ usvojen sljedeći: 

 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje II. 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. 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 socijalnoj skrbi na području Općine 
Ferdinandovac, 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 
Jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski 
broj nabave: 11/22, 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 
Jednostavne nabave: Uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, 
evidencijski broj nabave: 13/22, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 
Jednostavne nabave: Proširenje parkirališta i uređenje okoliša oko škole na Trgu slobode u 
naselju Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 15/22, 
9. Razmatranje i usvajanje izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2022. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, 
10. Razmatranje i davanje suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 
Košutica za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, 
11. Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o odobrenju novčane pomoći radniku, 
12. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

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

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da su prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu 
planirani rashodi u iznosu od 14.066.073,30 kuna smanjeni na 12.311.217,30 kuna. Primljene su odluke i 
potpisani ugovori o projektima koji su prijavljeni na sufinanciranje iz nacionalnih i EU izvora te je sada jasna 
situacija financiranja projekata tako da su nužne izmjene i dopune Proračuna. Iz Proračuna je brisana stavka 
investicije izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u iznosu od 1.800.000,00 kuna obzirom da za projekt 
nije odobreno sufinanciranje. Zbog povećanja cijena na tržištu, povećani su rashodi za energente te troškove 
gradnje.  Došlo je do značajnog povećanja sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina te ako se 
tako nastavi do kraja godine biti će prostora za dodatna ulaganja tako da je planirana izgradnja 
fotonaponskih elektrana na objektima Društvenog doma u Ferdinandovcu te na općinskoj zgradi. Planirana 
je kupnja traktora za komunalni pogon (za održavanje javnih površina). Planiran je otkup zemljišta za 
pristanište na Dravi i poslovnu zonu „Blata“ za eventualnu izgradnju elektrana ili sl. Ostale stavke Proračuna 
ostale kao i prije samo su financijski korigirane prema trenutnoj situaciji. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
PREDSJEDNIK i član Milan Kolar podržali kupnju zemljišta za povećanje poslovne zone „Blata“ i 

planiranu investiciju izgradnje elektrana. 
PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i 

dajem na donošenje prijedlog II. 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 6 (šest) glasova „ZA“  
 d o n i j e l o : 

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

II. 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 u Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi planirani iznosi sufinanciranja 
usklađeni su prema dosadašnjem izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine. Dodano je novo 
sufinanciranje koje se odnosi na troškove upisa djece s područja Općine Ferdinandovac u vrtiće izvan 
područja Općine. Navedeno iz razloga popunjenosti kapaciteta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. 
Ukupni planirani rashodi za Program smanjeni su sa 489.000,00 kuna na 486.900,00 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 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 6 (šest) 
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. 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 i pod B. sufinanciranja vjerskih 
zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 

Na prijedlog načelnika predsjednik Vijeća dopustio je objedinjenu raspravu pod obje podtočke ove 
točke Dnevnog reda. 

OPĆINSKI NAČELNIK: u Programu predškolskog odgoja povećava se ukupni iznos sa 1.164.435,00 
kuna na 1.291.839,00 kuna zbog povećanja izdataka za energiju i namirnice. Također, roditelji su 
oslobođeni plaćanja učešća u cijeni vrtića za mjesec svibanj 2022. godine zbog odobrene potpore 
Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 
 U Programu sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 
brisano je planirano sufinanciranje radova na sanaciji temelja crkve obzirom da Ministarstvo kulture i 
medija nije odobrilo sufinanciranje projekta te se ove godine neće započeti s radovima. 

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 6 (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 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 6 (šest) 
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 rashodi za održavanje javnih zelenih površina zbog povećanja 
cijena materijala i usluga na tržištu.  

U Programu građenja komunalne infrastrukture planirani iznosi investicija izmijenjeni su obzirom da 
su sada za sve projekte odobrena sredstva sufinanciranja pa se znaju iznosi investicija i izvora financiranja. 
Iz Programa je brisana investicija izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta obzirom da za projekt nije 
odobreno sufinanciranje. 

U Programu šumskog doprinosa ukupni planirani prihod ostaje isti, ali se mijenja plan utroška istog. 
Planirani prihodi u iznosu od 750.000,00 kuna utrošit će se na građenje i održavanje nerazvrstanih cesta na 
području Općine 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 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 6 (šest) 
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 6 (šest) 
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 6 (šest) 
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 socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac 

 
PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 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: Zbog stupanja na snagu novog Zakona o 
socijalnoj skrbi potrebno je donošenje nove Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac. 
Novim Zakonom regulirano je pravo na troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade na 
drugačiji način odnosno sada su u te troškove uključeni i troškovi ogrjeva te je potrebno izdavanje rješenja 
o troškovima stanovanja kako bi se mogla isplatiti naknada za troškove ogrjeva. Ostale naknade u prijedlogu 
Odluke odnose se na sufinanciranja koja Općina isplaćuje sukladno Planu socijalne skrbi na području Općine 
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 Odluku socijalnoj skrbi na području Općine 
Ferdinandovac. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“  donijelo : 
 Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac. 
 Odluka o socijalnoj skrbi 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 odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 

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

 
PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije 

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



OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se radi o projektu izgradnje vanjskog vježbališta na Trgu slobode za 
koji su odobrena sredstava sufinanciranja uspješnom prijavom na natječaj LAG-a Podravina te je zadužio za 
obrazloženje prijedloga Odluke pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: 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). Kriterij za odabir ponude je 
najniža cijena.Postupak Jednostavne nabave proveden je javnim prikupljanjem ponuda – objavom poziva na 
mrežnoj stranici naručitelja i putem aplikacije AGRONET; ID Poziva: 24353– 19.2 - Provedba LRS – 7.4.1 – 
LAG; šifra ulaganja: 24353. U roku za dostavu ponuda pristigle su četiri ponude i to ponuditelja: 1.BAJER 
GRAĐENJE d.o.o. Kalinovac s ponuđenim iznosom cijene od 196.820,00 kuna bez PDV-a odnosno 
246.025,00 kuna s PDV-om, 2. PRESEČAN j.d.o.o. Kloštar Podravski, s ponuđenim iznosom cijene od 
259.700,00 kuna bez PDV-a odnosno 324.625,00 kuna s PDV-om, 3.TRGOVAČKI OBRT „BOBICA“, VL. ZLATKO 
BRLEK, VELIKA OSTRNA, ZAGREBAČKA 123, s ponuđenim iznosom cijene od 215.170,00 kuna bez PDV-a 
odnosno 268.962,50 kuna s PDV-om i 4. KOMFORT d.o.o. Zagreb,  s ponuđenim iznosom cijene do 
149.444,00 kuna bez PDV-a odnosno 186.805,00 kuna s PDV-om. Analizom pristiglih ponuda, Stručno 
povjerenstvo isključilo je ponude ponuditelja BAJER GRAĐENJE d.o.o. Kalinovac, te ponudu ponuditelja 
PRESEČAN j.d.o.o. Kloštar Podravski jer ponuditelji ne udovoljavaju kriterijima za kvalitativni odabir 
gospodarskog subjekta. Ponuda ponuditelja TRGOVAČKI OBRT „BOBICA“, VL. ZLATKO BRLEK, VELIKA 
OSTRNA, ZAGREBAČKA 123, odbijena je jer ponuđeni iznos ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabave 
te planirana i osigurana sredstva u proračunu Naručitelja za predmet nabave. Ponuda ponuditelja Komfort 
d.o.o. ocijenjena je kao valjana i prihvatljiva te predlaže odabir ponude 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: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu,  
evidencijski broj nabave: 11/22. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“  donijelo : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Gradnja i opremanje 
vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 11/22. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 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 7. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 

Jednostavne nabave: Uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, 
 evidencijski broj nabave: 13/22 

 
PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije 

ponude u predmetu Jednostavne nabave: Uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 13/22. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da je za provođenje projekta odobreno sufinanciranje od strane 
Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu do 90.000,00 kuna dok će se ostatak financirati 
sredstvima Općine Ferdinandovac. Projektom je planirana zamjena opločnjaka oko objekta Vrtića koji su 
trenutno u lošem stanju zbog ulegnuća te nabava nekoliko novih igrala, koševa i klupa za igralište Vrtića. 
Načelnik je zadužio za obrazloženje prijedloga Odluke pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Općina Ferdinandovac provela je postupak 
Jednostavne nabave: Uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, evidencijski broj 
nabave: 13/22 slanjem ponuda na adrese tri gospodarska subjekta. Procijenjena vrijednost nabave iznosila 
je 175.000,00 kuna (bez PDV-a). U roku za dostavu ponuda, pristigle su ponude ponuditelja KOMFORT 
d.o.o. Zagreb, s iznosom ponude od 195.987,00 kuna bez PDV-a odnosno 244.983,75 kuna s PDV-om, 
ponuda ponuditelja BAJER GRAĐENJE d.o.o., s iznosom ponude od 204.008,00 kuna bez PDV-a odnosno 
255.010,00 kuna s PDV-om te ponuda ponuditelja DINAMIK d.o.o. Novo Virje, s iznosom ponude od 



205.072,00 kuna bez PDV-a odnosno 256.340,00 kuna s PDV-om. Ponuda ponuditelja Bajer građenje d.o.o. 
isključena je iz razloga što ponuditelj nije dokazao ispunjenje svih kriterija za kvalitativni odabir 
gospodarskog subjekta. Ponude ponuditelja Komfort d.o.o. i Dinamik d.o.o. valjane su, ali su iznad 
procijenjene vrijednosti predmeta nabave koji je iznosio 175.000,00 kuna (bez PDV-a).  Sukladno čl.298. 
st.1. t.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. Sukladno kriteriju najniže cijene, obzirom da su sredstva za provedbu nabave osigurana u 
Proračunu Općine Ferdinandovac za 2022. godinu, predlaže se odabir ponude ponuditelja Komfort d.o.o. 
 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: Uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 13/22. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“  donijelo : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Uređenje i opremanje 
igrališta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 13/22. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Uređenje i opremanje 
igrališta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 13/22 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 odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 

Jednostavne nabave: Proširenje parkirališta i uređenje okoliša oko škole na Trgu slobode u naselju 
Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 15/22 

 
PREDSJEDNIK: u materijalima za sjednicu primili smo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije 

ponude u predmetu Jednostavne nabave: Proširenje parkirališta i uređenje okoliša oko škole na Trgu 
slobode u naselju Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 15/22. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da je građevinska dozvola za predmetni zahvat postala izvršna čime su 
ispunjeni svi uvjeti da se odabere izvođači i započne s radovima. Načelnik je zadužio za obrazloženje 
prijedloga Odluke pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Općina Ferdinandovac provela je postupak 
Jednostavne nabave: Proširenje parkirališta i uređenje okoliša oko škole na Trgu slobode u naselju 
Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 15/22 slanjem ponuda na adrese tri gospodarska subjekta. 
Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 290.000,00 kuna (bez PDV-a). U roku za dostavu ponuda, pristigle 
su ponude ponuditelja CESTE d.d. Bjelovar, s iznosom ponude od 288.301,40 kuna bez PDV-a odnosno 
360.376,75 kuna s PDV-om te ponuda ponuditelja PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. Bjelovar, s iznosom ponude 
od 289.950,00 kuna bez PDV-a odnosno 362.437,50 kuna s PDV-om. Obje pristigle ponude valjane su i 
prihvatljive te se temeljem kriterija najniže cijene predlaže odabir ponude ponuditelja Ceste d.d. 
 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: Proširenje parkirališta i uređenje okoliša oko škole na Trgu 
slobode u naselju Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 15/22. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“  donijelo : 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Proširenje parkirališta i 
uređenje okoliša oko škole na Trgu slobode u naselju Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 15/22. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Proširenje parkirališta i 
uređenje okoliša oko škole na Trgu slobode u naselju Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 15/22 
nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 9. Dnevnog reda. 
 



Točka 9. 
Razmatranje i usvajanje izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2022. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 
PREDSJEDNIK: primili smo izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Ferdinandovac za 2022. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Dajem riječ 
općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine proračunska zaliha nije 
korištena. 

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 izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine. Tko je  „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“  donijelo : 

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2022. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2022. godinu, 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 10. Dnevnog reda. 
 

Točka 10. 
Razmatranje i davanje suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

Košutica za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK : s obzirom na povećanje cijena na tržištu za energente i hranu povećali su se 
rashodi vrtića. Također roditelji su oslobođeni plaćanja cijene vrtića za svibanj 2022. godine zbog potpore 
Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Povećanje rashoda pokrit će se iz Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2022. godinu. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, 
zaključujem ovu točku  Dnevnog reda i dajem na davanje suglasnosti II. 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 6 (šest) 
glasova „ZA“  donijelo : 

Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica 
za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune 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. 
Razmatranje i davanje suglasnosti na Odluku o odobrenju novčane pomoći radniku 

 
PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu primili smo Odluku o odobrenju novčane pomoći radniku. 

Dajem riječ općinskom načelniku. 
OPĆINSKI NAČELNIK : Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijelo je Odluku o odobrenju novčane pomoći 

radniku kojom se odobrava novčana pomoć kuharici Đurđi Vranić kao pomoć za dugotrajno bolovanje u 
neoporezivom iznosu od 2.500,00 kuna. Predlažem davanje suglasnosti na Odluku. 



PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? Budući da nema, 
zaključujem ovu točku  Dnevnog reda i dajem na davanje suglasnosti Odluku o odobrenju novčane pomoći 
radniku. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“  donijelo : 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju novčane pomoći radniku. 
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju novčane pomoći radniku nalazi se u 

privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 12. Dnevnog reda. 
 

Točka 12.  
Razno; prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima 

 
 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ?  
 MILAN KOLAR, član: Kad će krenuti radovi asfaltiranja kolnika dijela lokalne ceste L 26114 (Novo 
Virje (ŽC 2185)-Ferdinandovac-Podravske Sesvete (ŽC 2235) ? 
 OPĆINSKI NAČELNIK: Naručitelj investicije je ŽUC Koprivničko-križevačke županije, a Općina će 
sufinancirati temeljem  odluke vijeća 20% ukupnog iznosa ulaganja. ŽUC Koprivničko-križevačke županije 
proveo je postupak nabave te sklopio ugovor s izvođačem radova. Radovi su već trebali krenuti, ali je 
izvođaču odobrena odgoda početka radova odnosno rok izvođenja istih zbog poteškoća na tržištu u nabavi 
materijala. 
 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 17:00 sati.  
 
 
ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


