
 
Zapisnik 

 sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 20. prosinca 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko 
Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-02/12, URBROJ: 2137-15-22-1 od 13. prosinca 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u zgradi Općine Ferdinandovac (općinska vijećnica), Trg 
slobode 28, s početkom u 1800  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. Božidar Jendrijev, 
8. Milan Kolar. 
 
Odsutni članovi: 
1. Darko Marić. 
 
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,   
- Vjekoslav Vidojković, predsjednik Mjesnog odbora Brodić, 
- Ivan Fuček, predsjednik Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče. 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 20. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

nazočno 8 (osam) članova Vijeća. Na sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća  g.  Darko Marić 
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 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 15. studenog 2022. 
godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 19. 

Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 15. 

studenog 2022. godine verificiran jednoglasno sa 8 (osam) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 20. sjednice. Da li ima 

nekih primjedbi ili prijedloga izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na 
usvajanje Dnevni red 20. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  

Konstatiram da je za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 
(osam) glasova „ZA“ usvojen sljedeći: 



 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu i 
projekcije za  2024. i 2025. godinu, 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 
2023. godinu, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine  
Ferdinandovac u 2023. godini, 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba:  

A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
D. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 

5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa:  
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. 

godini, 
B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2023. godini, 
C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. 

godini, 
D. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
E. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. 

godini, 
F. o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Ferdinandovac u 2023. godini. 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac 
za 2023. godinu, 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora za razvoj turizma na području Općine 
Ferdinandovac u 2023. godini, 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene 
zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 
pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za 
rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac izabranim s liste 
grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
11.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih 
objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
12. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  
Ferdinandovac u 2022. godini, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Ferdinandovac za 2023. godinu, 
14. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg      
provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac 
za 2022. godinu,  
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o isplati 
„božićnica“ zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac u 2022. godini, 



16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine 
Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022. godine, 
17. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu  

i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu i projekcije  
za 2024. i 2025. godinu u zakonskom roku. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK:  Proračun za 2023. godinu izrađen je u eurima. Prihodi i rashodi Proračuna 
planirani su u iznosu 1.572.634,55 eura. Planirani su prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih 
sirovina, namjenski prihodi te pomoći iz državnog proračuna i EU. Vezano uz rashode poslovanja 
planirani su redovni rashodi poslovanja kao i u prijašnjim godinama. u odnosnu na prijašnje godine 
povećani su rashodi za plin i električnu energiju zbog povećanja cijena na tržištu. Za rad mjesnih odbora 
planirana su sredstva u iznosu od cca. 30.000,00 kuna (preračunata u eure) koja će se utrošiti za obnovu 
domova na području mjesnih odbora. Planirano je u suradnji s Županijskom upravom za ceste  
sufinanciranje asfaltiranja lokalnih cesta na području Općine Ferdinandovac (cca 1-1,4 km ceste).  općina 
je prijavila Državnoj geodetskoj upravi interes za provedbu katastarske izmjere na području Općine 
Ferdinandovac tako da su za to planirana sredstva u 2023. godini u iznosu od 19.908,42 eura. Za početak 
bi se krenulo s katastarskom izmjerom na području k.o. Ferdinandovac. Vezano uz groblje planirano je 
rušenje drvoreda uz stazu zbog učestalih prigovora mještana da korijenje drveća podiže spomenike te 
radi nered zbog iglica i smole koja kapa po spomenicima. Drveće je dotrajalo i u lošem stanju te ćemo na 
nekoj od idućih sjednica raspraviti o rušenju drveća i sadnji novog tako da molim članove vijeća da u 
međuvremenu razmisle o tome. Planiran je nastavak uređenja parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu. 
Ove godine izgrađene su nove staze, a iduće godine izvršila bi se rekonstrukcija paviljona, nabavile 
solarne lampe uz staze i dr. Planirana je izgradnja horizontalnih cestovnih uspornika na križanju ulica A. 
Šenoe, V. Nazora i Dravska. U planu je bila izgradnja kružnog toka na navedenom križanju, ali se od iste 
odustalo jer se u komunikaciji s projektantima zaključeno da nema dovoljno prostora za izgradnju kako je 
propisano tehničkim pravilima. Planiran je dovršetak izgradnje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu te 
izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u slučaju odobrenja potpore iz nacionalnih ili EU sredstava. 
Planirana je izgradnja pješačke staze na Trgu slobode nakon što se završe radovi vodnokomunalne 
infrastrukture u sklopu projekta aglomeracije te radovi rekonstrukcije plinovoda. Nakon završetka 
radova u sklopu aglomeracije izgraditi će se pješačka staza i u Dravskoj ulici u Ferdinandovcu. Ove 
godine nabavljen je traktor za vlastiti komunalni pogon tako da je iduće godine u proračunu planirana 
montažna garaža (spremište) za traktor. Vezano uz plovilo – skelu „Brodić“ planirana je izgradnja rampe 
za prilaz skeli, projekt će se prijaviti na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Iduće 
godine planirane su izgradnje fotonaponskih elektrana na zgradi Dječjeg vrtića Košutica, općinskoj zgradi 
i zgradi Društvenog doma Ferdinandovac. Izgradnja fotonaponske elektrane na Vrtiću provesti će se u 
sklopu projekta „One Sun connecting North and South“. Fotonaponske elektrane na općinskoj zgradi i 
Društvenom domu izgraditi će se vlastitim sredstvima ili sredstvima nacionalnih/EU sredstava. Izrađeno 
je koncepcijsko rješenje za izgradnju pristaništa na Dravi te je podneseno pismo namjere Lučkoj upravi za 
sufinanciranje izrade projektne dokumentacije. Iduće godine planirano je rješavanje imovinsko pravnih 
odnosa za lokaciji izgradnje pristaništa. Planiran je nastavak vanjskog uređenja vrtića obnovom ograde i 
zelenila oko objekta vrtića. Planiran je nastavak sufinanciranja kao i prijašnjih godina, obuhvaćeni su 
mještani svih životnih dobi. Za obnovu temelja crkve u Ferdinandovcu planirano je sufinanciranje u iznosu 
200.000,00 kuna preračunato u eure. Jedna novina u Proračunu je sufinanciranje Doma zdravlja 
Koprivničko-križevačke županije. Navedeno iz razloga što ambulanta u Ferdinandovcu nema dovoljno 
upisanih pacijenata te zbog neispunjenja minimalne zakonske kvote Dom zdravlja Koprivničko-križevačke 



županije nema pravo na puni iznos glavarine te posluje s mjesečnim gubitkom od cca 15.000,00 kuna. 
Nude se dvije opcije, prva je da doktor radi na pola radnog vremena, a druga nastavak rada ambulante u 
punom radnom vremenu uz sufinanciranje gubitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. 
Županija je predložila sufinanciranje na način da 50% iznosa sufinanciranja snosi Županija, a 50% Općina. 
Također, planiran je nastavak obnove o održavanja nerazvrstanih i makadamskih cesta na području 
Općine Ferdinandovac. Iduće godine planirano je izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u 
Pavljancima. Trošak radova bitumenizacije cesta planiran je u iznosu od 79.633,68 eura, a izvanrednog 
održavanja krpanjem mrežastih pukotina i udarnih rupa u iznosu od 46.452,98 eura. 

PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Da li ima nekih pitanja ?  
VJEKOSLAV GRGULJAŠ, član podržao je prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu. 

Smatra da je planiran realno i solidno te da uključuje nastavak planiranih ciljeva i kapitalnih projekata. 
IVAN TURBELIJA, član podržao prijedlog proračuna u potpunosti se slaže s prijedlogom Proračuna 

te smatra da je ovo jedan od najboljih proračuna Općine Ferdinandovac da sada jer je sveobuhvatan u 
odnosu na mjesne potrebe i prilike.  

PREDSJENIK je također podržao prijedlog Proračuna. Smatra da je nastavljen kontinuitet ulaganja i 
sufinanciranja potreba mještana svih životnih dobi. 

PREDSJEDNIK: Da li ima još nekih pitanja ? Budući da nema, zaključujem ovu točku Dnevnog reda i 
dajem na donošenje  prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu 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 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Proračun Općine Ferdinandovac za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 
Proračun Općine Ferdinandovac za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 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 izvršavanju Proračuna Općine 

Ferdinandovac za 2023. godinu 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju 
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023.  godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK objasnio da se predložena Odluka donosi zajedno s Proračunom za 2023. 
godinu. Odlukom se uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu, 
upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna, 
prava i obveze proračunskih korisnika, pojedine ovlasti općinskog načelnika Općine Ferdinandovac te 
druga pitanja koja se odnose na izvršavanje Proračuna. Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna je 
općinski načelnik. Odlukom su također planirani načini i uvjeti za kratkoročno i dugoročno zaduženje 
Općine te iznos proračunske zalihe za 2023. 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 donošenje  prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 
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 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu. 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu 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 Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  
na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK:  Predloženim Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Ferdinandovac u 2023. godini predviđena su sufinanciranja i pomoći kao i prethodnih godina, ali u 
eurima. Ukupna vrijednost plana iznosi 67.821,35 eura. Planom su obuhvaćene sve kategorije mještana 
od najmlađe do najstarije životne dobi. 
 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 javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2023. 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 javnih potreba:  
A. u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
D. sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedloge Programa javnih potreba: A. u predškolskom odgoju na 

području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, B. u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini, C. u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini i pod D. sufinanciranja vjerskih 
zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

Na prijedlog načelnika predsjednik dopustio zajedničko obrazlaganje i raspravu za sve programe 
pod ovom točkom. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Programom javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je 
sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac u 2023. godini iz sredstava Proračuna Općine 
Ferdinandovac u iznosu od 186.701,17 eura. Planiran je nastavak rada Vrtića kao i do sada sa tri odgojno-
obrazovne skupine. 

Programom javnih potreba u kulturi planirano je sufinanciranje programa i projekata kulturnih 
udruga na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini u ukupnom iznosu od 2.389,01 eura. 

Programom javnih potreba u sportu planirano je sufinanciranje programa i projekata sportskih 
udruga te sportskih aktivnosti na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini u ukupnom iznosu od 
37.162,39 eura. 

Programom sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac planirano je 
sufinanciranje vjerskih udruga, te troškova župe i crkve u 2023. godini u ukupnom iznosu od 29.862,63 
eura. Planirano je sufinanciranje radova  sanacije temelja crkve u Ferdinandovcu u iznosu 26.545,00 eura. 
Župa je uz tehničku i administrativnu pomoć Općine Ferdinandovac prijavila projekt sanacije temelja 
crkve na natječaj Ministarstva kulture za 2023. godinu te će se provesti pod uvjetom odobrenja projekta 
od strane istog. Varaždinska biskupija također je osigurala dio sredstava za obnovu temelja crkve. Pored 



navedenog planirano je sufinanciranje projekata vjerskih udruga s područja Općine te pomoć župni za 
obnovu kapelice. 

 
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 javnih potreba u 
predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a 
tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini. 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 

glasova „ZA“  d o n i j e l o : 
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini nalazi se u 

privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 

glasova „ZA“  d o n i j e l o : 
Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini nalazi se u 

privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih 

zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini. 

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 
2023. 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 Programa:  

A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini, 
B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Ferdinandovac u 2023. godini, 
C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini, 



D. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, 
E. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini, 
F. o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Ferdinandovac u 2023. godini 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedloge Programa: A. održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, B. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, C. utroška sredstava šumskog doprinosa na području 
Općine Ferdinandovac u 2023. godini, D. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, E. utroška 
sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini i pod F. o namjenskom 
korištenju sredstava ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

Na prijedlog načelnika predsjednik dopustio zajedničko obrazlaganje i raspravu za sve programe 
pod ovom točkom. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK: Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2023. godini planirane su aktivnosti, troškovi i izvori financiranja održavanja 
nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje 
građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja, te 
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda. Ukupni planirani troškovi Programa iznose 
207.180,31 eura. Planirane aktivnosti u većem dijelu iste su kao i prijašnjih godina. Planiran je nastavak 
održavanja makadamskih nerazvrstanih cesta na području Općine masom za stabilizaciju makadama 
(bitumenizacija kolnika), obzirom da se navedeni način održavanja cesta pokazao kao dobro i jeftinije 
rješenje od od asfaltiranja. Prihodi za pokriće troškova održavanja komunalne infrastrukture su prihodi za 
posebne namjene (šumski doprinos, naknade za koncesije, grobna naknada, komunalni doprinos, vodni 
doprinos i naknada iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada) u ukupnom planiranom iznosu 
od 109.257,41 eura, pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 26.544,56 eura te opći prihodi i primici 
općinskog proračuna u iznosu od 71.378,34 eura. 

 
Programom građenja planirana je gradnja komunalne infarastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2023. godini. Planirano je uređenje križanja ulica Trg slobode i Petra Preradovića 
izradom horizontalnog usporivača, nastavak uređenja parka na Trgu slobode u naselju Ferdinandovac 
uređenjem okoliša parka, rekonstrukcijom paviljona, ugradnjom solarne rasvjete, dovršetak izgradnje 
vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, izgradnja pomoćnog igrališta te izgradnja pješačke staze na Trgu 
slobode. Ukupna vrijednost svih planiranih aktivnosti iznosi Programa gradnje iznosi 221.647,09 eura. 
Planirani izvori sredstava za pokriće troškova Programa su prihodi od posebne namjene – komunalna 
naknada 14.599,51 eura, pomoći iz Državnog proračuna i EU fondova 151.303,99 eura te opći prihodi i 
primici općinskog proračuna 55.743,59 eura. 

 
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. 

godini planirano je namjensko trošenje sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 92.905,97 eura koji će 
se utrošiti na održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini i to na održavanje javne rasvjete 
7.905,97 eura, na izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta krpanjem mrežastih pukotina i udarnih rupa 
presvlačenje novim asfaltnim slojem) u iznosu od 18.000,00 eura te na održavanje makadamskih cesta 
masom za stabilizaciju makadama 67.000,00 eura, 

 



 
 
 
 

  Programom namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini planiran je ostvarenje sredstava u 
iznosu od 26,54 eura koja će se utrošiti na izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta krpanjem mrežastih 
pukotina i udarnih rupa presvlačenje novim asfaltnim slojem). 
 
  Programom utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini planirana su sredstva u iznosu od 132,72 eura, a utrošit će se za održavanje građevina javne 
oborinske odvodnje. 
 
  Programom o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini planirano je 
ostvarenje sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 132,72 eura koja će se utrošiti za 
podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih 
knjiga. 
   

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 održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini. 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 

glasova „ZA“  d o n i j e l o : 
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 

nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 

području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 

glasova „ZA“  d o n i j e l o : 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. 

godini. 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. 

godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa namjenskog korištenja sredstava naknade 

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   



PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

 
 
Program namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Program namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 

 
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na 

području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   
PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 

glasova „ZA“  d o n i j e l o : 
Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 

nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
PREDSJEDNIK: Dajem na donošenje  prijedlog Programa o namjenskom korištenju sredstava 

ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 
korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od  zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 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 Programa potpora u poljoprivredi Općine 

Ferdinandovac za 2023. godinu 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 
2023. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023. godinu 
planirano je kao i prijašnjih godina sufinanciranje osiguranja usjeva najviše do 25% troška ugovorene 
police premije osiguranja, sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica sa 27,00 eura po  kravi ili  
junici plotkinji, ali ne više od 540,00 eura po korisniku godišnje. Planirano je i sufinanciranje umjetnog 
osjemenjivanja nazimica i krmača u iznosu od 20,00 eura po nazimici ili krmačii, najviše dva puta godišnje. 
Ukupna vrijednost Programa iznosi 19.244,81 eura. Javni poziv objavit će se u 2023. godini pod uvjetom 
prethodnog pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede. 

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 potpora u poljoprivredi 
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 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023. godinu. 
Program potpora u poljoprivredi 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 prijedloga i donošenje Programa potpora za razvoj turizma  

na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Programa potpora za razvoj turizma na području Općine 
Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Programom potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini planirane su kao i u 2023. godini de minimis potpore za razvoj turizma i to za dvije mjere 
Mjera 1. – Potpora za otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih 
smještajnih objekata i Mjera 2. –   Potpora za povećanje broja noćenja. Ukupna vrijednost Programa 
iznosi 5.308,91 eura. 

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 potpora za razvoj turizma 
na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 
Program potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 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 Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene 
zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na 

području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 
OPĆINSKI NAČELNIK: Program je usmjeren na zapošljavanje i zadržavanje doktora medicine na 

puno radno vrijeme na neodređeno u ambulanti u Ferdinandovcu. Poticajna naknada dodjeljuje se 
temeljem provedenog javnog poziva, a planirana je za svaku godinu rada u neto iznosu od 6.636,14 eura 
pod uvjetom rada minimalno do kraja kalendarske godine za koju je ostvareno pravo na poticajnu 
naknadu. Ako se doktor zaposli tijekom kalendarske godine za tu godinu ostvaruje pravo na razmjerni dio 
poticajne naknade. Ako ostvari pravo na poticajnu naknadu prije isplate iste predaje Općini bjanko 
zadužnicu kao osiguranje u slučaju da ne ispuni obvezu ostanka u radnom odnosu na puno radno vrijeme 
na neodređeno do minimalno kraja kalendarske godine. Natječaj za zapošljavanje provodi Dom zdravlja 
Koprivničko-križevačke županije. 

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 mjera osiguravanja 
primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini.  Tko je „ZA“, tko je 
„PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   



PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini. 

Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac u 
2023. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 9. Dnevnog reda. 
 

Točka 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 
mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ općinskom 
načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Programom je kao i dosadašnjih godina planirano sufinanciranje kupnje ili 
rekonstrukcije prvog stambenog objekta mladim obiteljima i mladima na području Općine Ferdinandovac 
s ciljem poboljšanja demografske strukture stanovništva Općine. Iznosi sufinanciranja su kao i prijašnjih 
godina, samo pretvoreni u eure. Za kupnju kuće može se ostvariti sufinanciranje u iznosu do 3.981,68 
eura, a za rekonstrukciju do 2.654,46 eura. Ukupna planirana vrijednost programa iznosi 13.272,28 eura.                                                                                                                 

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 mjera za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na 
području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na 
području Općine Ferdinandovac u 2023. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni 
dio. 

 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 10. Dnevnog reda. 
 

Točka 10. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih 

sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 
izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću 

 Općine Ferdinandovac u 2023. godini 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava 
za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac izabranim s liste 
grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ 
općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Kao i prijašnjih godina planirano je raspoređivanje redovitih godišnjih 
sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 
izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini u iznosu od 132,73 po članu vijeća, a za podzastupljeni spol još dodatno 10% godišnje 
(odnosno 13,27 eura). 

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 



raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog 
vijeća Općine Ferdinandovac izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću 
Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 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 raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i 
članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac izabranim s liste grupe birača zastupljenim u 
Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2023. godini. 

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i 
članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac izabranim s liste grupe birača zastupljenim u 
Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2023. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 11. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 11. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih 

objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih 
objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Predloženom Odlukom predviđa se nastavak sufinanciranje od strane 
Općine Ferdinandovac za rušenje i  uklanjanje ruševnih objekata na području Općine koji su u 
vlasništvu fizičkih osoba. Navedeno iz razloga uklanjanja opasnosti za ljude, te radi poboljšanja 
estetike i uređenja naselja na području Općine. Prije rušenja mora se ishoditi rješenje komunalnog 
redara  kojim se utvrđuje stanje nekretnine te potreba za rušenjem. Rušenje mora izvesti za to 
ovlaštena pravna ili fizička osoba. Po završetku rušenja gradilište se mora očistiti i poravnati nakon 
čega se može podnijeti zahtjev za sufinanciranje Općini. Zahtjevu se prilaže račun izvođača. Općina 
će sufinancirati troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2023. godini 
u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 1.328,00 eura. 

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 
sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. 
godini. 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 sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine 
Ferdinandovac u 2023. godini. 

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine 
Ferdinandovac u 2023. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 12. Dnevnog reda. 

 
Točka 12. 

Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite  
na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Ferdinandovac u 2022. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK:  zadužio je za obrazloženje Analize stanja sustava civilne zaštite Ivanu 
Međurečan, stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu. 



 IVANA MEĐUREČAN, stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu: Zakonom o sustavu civilne 
zaštite definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. VZO i Dobrovoljna vatrogasna društva na 
području Općine Ferdinandovac zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim 
propisima, jer redovnim  inspekcijskim nadzorom, nisu uočene nikakve nepravilnosti Općine 
Ferdinandovac,  i zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane gotove snage u sustavu 
civilne zaštite i nositelja cijelog sustava i svih akcija civilne zaštite u Općini. Analizom sustava CZ Općine 
Ferdinandovac može se zaključiti da okosnicu svih organiziranih snaga u sustavu civilne zaštite čini 
vatrogastvo Općine Ferdinandova, a ponajviše VZO i DVD Ferdinandovac, u suradnji s Stožerom civilne 
zaštite Općine Ferdinandovac. Stanje civilne zaštite u Općini Ferdinandovac je na razini koja osigurava 
uspješno funkcioniranje sustava civilne zaštite kada se radi o redovnim i izvanrednim prilikama.  

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 Analizu stanja sustava civilne zaštite 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 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 
2022. godini. 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 
2022. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 13. Dnevnog reda. 

 
Točka 13. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite  
na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Ferdinandovac za 2023. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK:  zadužio je za obrazloženje Plan razvoja sustava civilne zaštite Ivanu 
Međurečan, stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu. 
 IVANA MEĐUREČAN, stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu: prijedlog Plana razvoja 
sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac  za 2023. godinu izrađen je na temelju  Analize 
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2022., a sukladno razmjeru opasnosti, 
prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih  Procjenom rizika od velikih nesreća za 
Općinu Ferdinandovac, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi, stožera civilne zaštite, 
udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje). Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na 
području Općine Ferdinandovac je iznimno dobra, ali će se u narednoj 2023. godini nastojati još više 
unapređivati.  Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama sustava 
civilne zaštite potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva. Na području Općine 
Ferdinandovac  potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu 
civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim 
propisima. Potrebno je nastaviti suradnju s  Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne 
zaštite, Područni ured civilne zaštite, Služba civilne zaštite Koprivnica, sa županijskim centrom 112 
Koprivnica, Odjelima  inspekcija, s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne 
zaštite 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 Plan razvoja sustava civilne zaštite 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 8 (osam) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu. 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu nalazi se 

u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 14. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 14. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara  
na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu 

 
PREDSJEDNIK: Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog 

plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu 
primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK zadužio je za obrazloženje Godišnjeg provedbenog plana Ivanu 
Međurečan, stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu. 

IVANA MEĐUREČAN, stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu.: Na temelju Zakona o 
zaštiti od požara te Procjene ugroženosti od požara, Općina Ferdinandovac donijela je Godišnji 
Provedbeni plan aktivnosti unapređenja zaštite od požara za 2022. godinu. Istim Zakonom, 
propisano je da predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje 
jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 
godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Iz 
navedenog izvješća vidljivo je da uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno 
stručno osposobljavanje i uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen 
Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim 
postrojbama. Na području Općine Ferdinandovac svi operativni vatrogasci prolaze osnovna 
osposobljavanja, a osposobljavanje se povremeno nadopunjava seminarima i vježbama. Stanje 
zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac je dobro i zadovoljavajuće, a kako bi se isto i 
održalo potrebno je provoditi sve odredbe iz Procjene ugroženosti od požara, mjere iz Plana 
zaštite od požara, ispunjavati srednjoročne planove nabave neophodne vatrogasne opreme, 
sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe i provoditi stalnu 
edukaciju stanovništva o opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. 

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 Izvješće o stanju zaštite od 
požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara 
na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„UZDRŽAN“ ?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno s 8 (osam) glasova 
„ZA“  d o n i j e l o : 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac 
za 2022. godinu. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac 
za 2022. godinu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 15. Dnevnog reda. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Točka 15. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o isplati 
„božićnica“ zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac u 2022. godini 

 
PREDSJEDNIK: Odluku o isplati „božićnica“ zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica 

Ferdinandovac u 2022. godini primili smo u materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ općinskom 
načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Odlukom upravnog vijeća predviđena je isplata „božićnica“ 
zaposlenicima vrtića u iznosu od 1.500,00 kuna neto. Iznos je neoporeziv. Predlažem davanje 
suglasnosti. 

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 Zaključak o davanju suglasnosti 
na Odluku o isplati „božićnica“ zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac u 2022. godini. 
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 suglasnosti na Odluku o isplati „božićnica“ zaposlenicima Dječjeg 
vrtića Košutica Ferdinandovac u 2022. godini. 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o isplati „božićnica“ zaposlenicima Dječjeg 
vrtića Košutica Ferdinandovac u 2022. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 

 
PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 16. Dnevnog reda. 
 

Točka 16. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popis 

imovine, obveza i   potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK: Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i 
potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022. godine primili smo u 
materijalima za ovu sjednicu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio je da je zadatak povjerenstva popisati svu imovinu obveze i 
potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022. godine. 

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 Rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. 
prosinca 2022. godine. 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 : 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine 
Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022. godine. 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine 
Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022. godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 



 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 17. Dnevnog reda. 
 

Točka 17.  
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 obavijestio Općinsko vijeće da su odobreni projekti iz programa ZAŽELI 
FAZA 3 u kojima je Općina Ferdinandovac partner na projektu. Uskoro slijedi potpis ugovora o 
bespovratnim sredstvima te će se zaposliti 7 gerontodomaćica koje će brinuti o ukupno 42 
korisnika. Zamolio nazočne da obavijeste starije osobe kojima je potrebna pomoć gerontodomaćica 
da se jave u Općinu Ferdinandovac.  
 PREDSJEDNIK: Da li ima drugih pitanja, prijedloga ili primjedbi ? Budući da nema. 
Završavam sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 19: 01 sati. 
 
ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                        Branko Patačko 


