
 

Zapisnik 
 sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  

održane 15. studenog 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, 
Sazivom KLASA: 024-02/22-02/11, URBROJ: 2137-15-22-1 od 8. studenog 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u zgradi Općine Ferdinandovac (općinska vijećnica), Trg slobode 28, s 
početkom u 18,00 sati. 

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

              4. Ivan Turbelija,  
              5. Božidar Jendrijev, 
              6. Darko Marić. 

 
Odsutni članovi: 
1. Martina Jendrijev Tomašek, 
2. Milan Kolar, 
3. Hrvoje Fuček. 
 
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, 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

nazočno 6 (šest) članova Vijeća. Odsutni su članovi gđa. Martina Jendrijev Tomašek, g. Milan Kolar i g. 
Hrvoje Fuček 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 
18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 4. listopada 2022. godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 18. Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 4. listopada 

2022. godine verificiran jednoglasno sa 6 (šest) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 19. sjednice. Da li ima nekih 

primjedbi ili prijedloga izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni 
red 19. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  

Konstatiram da je za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 6 (šest) 
glasova „ZA“ usvojen sljedeći: 

 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti 
upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac, 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Općine Ferdinandovac, 



3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o darivanju umirovljenika, 
korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine 
Ferdinandovac u 2022. godini, 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o materijalnim pravima općinskog načelnika 
Općine Ferdinandovac koja proizlaze iz obavljanja dužnosti, 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 
Jednostavne nabave: Nabava traktora za Vlastiti komunalni pogon Općine Ferdinandovac, 
evidencijski broj nabave: 24/22, 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine 
Ferdinandovac za 2023. godinu, 
7. Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu, 
8. 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 kriterijima i pokazateljima učinkovitosti 

upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se prijedlog Odluke odnosi na praćenje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac. Za detaljnije obrazloženje zadužio je 
pročelnicu JUO Općine Ferdinandovac. 

HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Donošenje kriterija i pokazatelja 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac naloženo je 
tijekom provođenja revizije učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine 
Ferdinandovac. Odlukom je propisano koji su to kriteriji za učinkovito upravljanje komunalnom 
infrastrukturom i koji su pokazatelji učinkovitog upravljanja istom. Obavljanje komunalnih djelatnosti na 
području Općine Ferdinandovac temeljit će se na načelima propisanima Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu te su određeni kriteriji po svakom pojedinom načelu. Temeljem kriterija i pokazatelja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac iz ove Odluke provodit će se 
analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Ferdinandovac kojom će se utvrđivati učinkovitost upravljanja, utvrđivati problemi u vezi s upravljanjem i 
korištenjem, utvrđivati utjecaj na lokalnu zajednicu te utvrđivati način na koji se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 

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 kriterijima i pokazateljima 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac. 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 : 

Odluku o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na 
području Općine Ferdinandovac. 

Odluka o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na 
području Općine 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 određivanju pravnih osoba od interesa 

 za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Općine Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da su prijedlogom Odluke određene pravne osobe od interesa za 
sustav civilne zaštite na području  Općine Ferdinandovac  s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima 
smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica 
katastrofa i velikih nesreća. Radi se o pravnim osobama s područja Općine koje imaju materijalne resurse 
koji bi mogli pomoći u brzom dogovoru na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih 
nesreća. Načelnik nabrojao o kojim se pravim osobama radi. 

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 određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite 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 određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac. 
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac 

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 izmjenama Odluke o darivanju umirovljenika, 

korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe  
s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini 

 
PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o darivanju umirovljenika, 

korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac 
u 2022. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se predloženim izmjenama Odluke povećava iznos darivanja 
umirovljenika i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe (povodom Uskrsa i Božića) s 200,00 kuna na 
250,00 kuna godišnje. Ove godine već je isplaćeno darivanje povodom Uskrsa u iznosu od 100,00 kuna po 
osobi, a božićno darivanje iznosit će 150,00 kuna. Povećanje sredstava osigurano je II. izmjenama i 
dopunama Proračuna Općine Ferdinandovac. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ? 
LJUBICA PENEZIĆ, potpredsjednica, predložila da se iduće godine poveća iznos darivanja, obzirom da 

su u okolnim općinama određeni iznosi od minimalno 200,00 kuna te će se na taj način pomoći starijim 
skupinama mještana.  

OPĆINSKI NAČELNIK: Neke okolne općine isplaćuju darivanje u jednom obroku, tako da je ukupni 
godišnji iznos darivanja manji ili jednak u odnosu na našu Općinu. Planiran je veći iznos darivanja iduće 
godine koji bi iznosi 25-30 eura po obroku. 

PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i 
dajem na donošenje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne 
pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja 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 : 

Odluku o izmjenama Odluke o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u 
stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 



Odluka o izmjenama Odluke o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u 
stanju socijalno-materijalne potrebe s područja 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 Odluke o materijalnim pravima općinskog načelnika Općine 

Ferdinandovac koja proizlaze iz obavljanja dužnosti 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Odluke o materijalnim pravima općinskog načelnika Općine 
Ferdinandovac koja proizlaze iz obavljanja dužnosti. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da je pravo na plaću načelnika određeno zasebnom odlukom. Općinski 
načelnici nemaju pravo na naknade za rad na općinskom vijeću, u skupštinama, odborima i sl. niti prava na 
„božićnice“ , ali imaju pravo na troškove vezane uz obavljanje dužnosti. Predloženom Odlukom se određuje 
pravo načelnika na putne troškove za korištenje privatnog automobila do visine neoporezivih primitaka po 
prijeđenom kilometru uz popunjavanje putnog naloga i korištenje mobilnog uređaja do 200,00 kuna 
mjesečno. Dosadašnjim aktom bilo je određeno pravo na putne troškove u iznosu od 2,00 kune po 
prijeđenom kilometru. Izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak od 1. 
listopada 2022. godine povećan je iznos neoporezivih primitaka za korištenje privatnog automobila u iznosu 
od 3,00 kune po kilometru. Predloženom Odlukom nisu određene druge naknade u svezi sa službenim 
putovanjima kao npr. dnevnice, troškovi hotela i sl. obzirom da takvo pravo ne namjeravam koristiti niti je 
do sada korišteno. 

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 materijalnim pravima 
općinskog načelnika Općine Ferdinandovac koja proizlaze iz obavljanja dužnosti. 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 materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Ferdinandovac koja proizlaze iz 
obavljanja dužnosti. 

Odluka o materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Ferdinandovac koja proizlaze iz 
obavljanja dužnosti 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 odabiru najpovoljnije ponude u predmetu 

Jednostavne nabave: Nabava traktora za Vlastiti komunalni pogon Općine Ferdinandovac, 
 evidencijski broj nabave: 24/22 

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

ponude u predmetu Jednostavne nabave: Nabava traktora za Vlastiti komunalni pogon Općine 
Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 24/22. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se radi o nabavi traktora s kabinom za potrebe Vlastitog 
komunalnog pogona Općine Ferdinandovac obzirom da trenutno Komunalni pogon ne raspolaže sa vlastitim 
traktorom pri obavljanju komunalnih djelatnosti. Traktor sa istim specifikacijama kao i traktor iz predmeta 
nabave pregledan je u Općini Donji Martijanec sa namještenikom Vlastitog komunalnog pogona Općine 
Ferdinandovac te smatram da isti zadovoljava potrebe Pogona. Dao riječ pročelnici za detaljnije 
obrazloženje provedenog postupka nabave. 
 HELENA SMRČEK, pročelnica JUO Općine Ferdinandovac: Općina Ferdinandovac provela je postupak 
Jednostavne nabave traktora za Vlastiti komunalni pogon Općine Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 
24/22. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 175.000,00 kuna (bez PDV-a). Kriterij za odabir ponuda bila 
je najniža cijena. Postupak Jednostavne nabave proveden je ograničenim prikupljanjem ponuda - slanjem 
Poziva na dostavu ponuda na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta po izboru Naručitelja. U roku za dostavu 



ponuda pristigla je jedna ponuda i to ponuda ponuditelja ENTRADA d.o.o., Šušnjevica, s ponuđenim 
iznosom  cijene koja iznosi 172.658,38 kuna (bez PDV-a) odnosno 215.822,97 kuna (sa PDV-om). Analizom 
pristigle ponude, Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je pristigla ponuda valjana i prihvatljiva te se stoga 
predlaže 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: Nabava traktora za Vlastiti komunalni pogon Općine 
Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 24/22.. 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: Nabava traktora za 
Vlastiti komunalni pogon Općine Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 24/22.. 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Nabava traktora za 
Vlastiti komunalni pogon Općine Ferdinandovac, evidencijski broj nabave: 24/22 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 Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine 

Ferdinandovac za 2023. godinu 
 

PREDSJEDNIK: primili smo prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine 
Ferdinandovac za 2023. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da u 2023. godini nije planirano davanje nove koncesije obzirom da je 
trenutna koncesija za dimnjačarsku djelatnost dodijeljena na razdoblje od pet godina.  

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 Godišnjeg plana davanja koncesija na 
području Općine Ferdinandovac za 2023. 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 : 

Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu. 
Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu nalazi se u 

privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 7. Dnevnog reda.  
  
 

Točka 7. 
Razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Košutica 

Ferdinandovac za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2023. i projekcije 
za 2024. i 2025. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2023. i projekcije za 
2024. i 2025. godinu utvrdilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. U odnosu na ovu 
godinu planirano je povećanje rashoda zbog povećanja cijena režija kao i namirnica te materijala na tržištu. 
Planirani su rashodi za zapošljavanje stručnog suradnika i zdravstvenog voditelja. Financijskim planom 
Dječjeg vrtića nije obuhvaćen projekt izgradnje fotonaponske elektrane na objektu Vrtića obzirom da je 
vlasnik objekta 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 davanje prethodne suglasnosti Financijski plan Dječjeg 
vrtića Košutica Ferdinandovac za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. 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 prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 8. Dnevnog reda. 
 

Točka 8.  
Razno; prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima 

 
 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ?  
 PREDSJEDNIK upozorio nazočne na slab odaziv svečanoj misi održanoj dana 9. studenog povodom 
obilježavanja preseljenja naselja „Stari Brod“, što je ujedno i datum nastanka Ferdinandovca. Smatra da bi 
se ubuduće trebalo pridavati veću važnost navedenom događaju te apelira na sudjelovanje predstavnika 
Općine. 
 LJUBICA PENEZIĆ, potpredsjednica, složila se sa predsjednikom Općinskog vijeća. Također smatra da 
se preseljenje naselja „Stari Brod“, a koji je najznačajniji za nastanak Općine nikako ne obilježava. Smatra da 
udruge trebaju podnijeti službenu inicijativu prema Općinskom vijeću da se navedeni dan proglasi Danom 
udruga te da bi se na taj način udruge aktivirale u organizaciji obilježavanja i proslave istog. 

DARKO MARIĆ, član slaže se da je priča  preseljenja naselja „Stari Brod“ i nastanak sela 
Ferdinandovac od iznimne važnosti za Općinu Ferdinandovac, posebice jer se zna točan datum nastanka 
sela. Navedeni događaj trebalo bi brendirati i koristiti u razvoju kontinentalnog turizma Općine. Za početak 
predlaže reizdanje knjige koju je napisao pater Paškal Cvekan, a vezano uz priču preseljenja naselja „Stari 
Brod“. 

OPĆINSKI NAČELNIK složio se sa svime izrečenim vezano uz obilježavanje događaja preseljenja 
naselja „Stari Brod“ i nastanka Ferdinandovca. Podržava inicijativu reizdanja knjige patera Paškala Cvekana. 
Smatra da bi se udruge s područja Općine trebale aktivirati u organizaciji proslave i obilježavanja navedenog 
događaja. 
  
 PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ?  
 OPĆINSKI NAČELNIK informirao vijećnike o aktivnostima i radovima u tijeku. Obavijestio nazočne da 
su krenuli radovi asfaltiranja kolnika dijela lokalne ceste L 26114 (Novo Virje (ŽC 2185)-Ferdinandovac-
Podravske Sesvete (ŽC 2235). Naručitelj investicije je ŽUC Koprivničko-križevačke županije, a Općina će 
sufinancirati temeljem  odluke vijeća 20% ukupnog iznosa ulaganja. Izrađeno je Koncepcijsko rješenje 
pristaništa za čamce na Dravi (u Brodiću) te je podnesen zahtjev Lučkoj upravi Osijek za sufinanciranje 
izrade projektne dokumentacije. Podnesen je zahtjev Državnoj geodetskoj upravi za katastarsku izmjeru 
koja je planirana u fazama. Također, obavijestio nazočne o problemu nedostataka upisanih pacijenata kod 
dr. opće medicine u Ferdinandovcu. Broj pacijenata je ispod zakonskog minimuma zbog čega Dom zdravlja 
KCKŽ županije trpi gubitke u poslovanju te prijeti reduciranje rada doktora opće medicine na pola radnog 
vremena. Ako Općina želi da se zadrži rad doktora opće medicine u Ferdinandovcu u punom radnom 
vremenu potrebno je sufinanciranje zajedno sa Koprivničko-križevačkom županijom u iznosu od cca 
90.000,00 kuna godišnje. 

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 19:00 sati.  
 
 
ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


