
 
Zapisnik 

 sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 27. prosinca 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko 
Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-02/13, URBROJ: 2137-15-22-1 od 20. prosinca 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u Društvenom domu Ferdinandovac (mala dvorana), Trg 
slobode 29, 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, 
9. Darko Marić. 
 
Odsutni članovi: 
Nije primjenjivo. 
 
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,   
- Željka Bosorić Baruškin, referent za računovodstvene poslove, 
- Stjepan Hrženjak, referent za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne poslove,   
- Ivan Fuček, predsjednik Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče. 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 21. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac te je pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac 

nazočno svih 9 (devet) članova Vijeća. 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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 20. prosinca 2022. 
godine.  

Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 20. 

Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 20. 

prosinca 2022. godine verificiran jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 21. sjednice. Da li ima 

nekih primjedbi ili prijedloga izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na 
usvajanje Dnevni red 21. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  



Konstatiram da je za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 
(devet) glasova „ZA“ usvojen sljedeći: 
 
 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje III. 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 Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjeni/ 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, 
D. o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2022. 
godini, 
E. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 
2022. godini, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge na 
području Općine Ferdinandovac, 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja 
Općine Ferdinandovac, 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u 
području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, 
8. Razmatranje i usvajanje Analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja 
komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini, 
9. Razmatranje i davanje suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana 
Dječjeg vrtića Košutica za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, 
10. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima. 
 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
Razmatranje prijedloga i donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 

2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 
 OPĆINSKI NAČELNIK:  III. izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se prihodi za 119.250,00 
kuna te sada iznose 11.861.965,50 kuna. Prihodi Proračuna za 2022. godinu na nivou su kao i prošle 
godine. Rashodi su III. izmjenama planirani u iznosu od 12.191.967,30 kuna, a razlika planiranih prihoda i 
rashoda koja iznosi 330.001,80 kuna pokriva se viškom prihoda iz prethodnih godina. Iznosi pomoći 



iznose 6.906.121,50 kuna, od čega se 2.500.000,00 kuna odnosi na fiskalno izravnanje, a ostali iznos za 
pomoći iz nacionalnih i EU izvora za sufinancirane projekte što upućuje na uspješno provođenje 
projekata. 

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 III. izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Ferdinandovac za 2022. godinu 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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 
2024. godinu. 

III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 
2024. 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 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:  ukupna sredstava za izvršenje Programa smanjuju se s 486.900,00 kuna na 
485.900,00 kuna. Povećana su sredstva za poklone za djecu za blagdane i sufinanciranje školske kuhinje, 
smanjena su sredstva za sufinanciranje vrtića za djecu iz Općine Ferdinandovac koja su upisana u vrtiće 
izvan Općine i pomoći učenicima srednjih škola s prebivalištem 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 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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

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 Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK: Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Ferdinandovac u 2022. godini odnosi se na sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Košutica ferdinandovac za 
2022. godinu. Izmjenom Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 
Ferdinandovac u 2022. godini smanjuje se planirani iznos sredstava iz Proračune Općine Ferdinandovac 
za 2022. godinu za javne potrebe u predškolskom odgoju sa 1.291.839,00 kuna na 1.218.839,00 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 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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

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: Prelazimo na rješavanje točke 4. Dnevnog reda. 
 

Točka 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjeni/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, 
D. namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, 
E. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022. 
godini 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedloge Programa o izmjeni/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, D. namjenskog korištenja 
sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 
Ferdinandovac u 2022. godini, E. utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac 
u 2022. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

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

 
OPĆINSKI NAČELNIK: Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ferdinandovac u 2022. godini u većem dijelu odnose se na drugačije određivanje načina utroška 
namjenskih sredstava. Povećane su stavke za materijal za tekuće održavanje javnih površina za 10.000,00 
kuna te materijal za održavanje kosilica za 7.000,00 kuna, a smanjena je stavka na nabavu sadnica za 
javne površine za 2.000,00 kuna. Povećane su stavke za usluge održavanja kosilica i odvoz otpada s 
groblja te rashodi za održavanje oborinske odvodnje. Cijeli program povećan je za 27.000,00 kuna. 

 
Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022. 

godini u većem dijelu odnose se na drugačije određivanje načina utroška namjenskih sredstava. Povećana 
je stavka za proširenje parkirališta kod Osnovne škole Ferdinandovac za 24.000,00 kuna. 

 
Izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 

2022. godini povećan je planirani iznos ostvarenih sredstava od navedene namjene sa 750.000,00 kuna 
na 882.000,00 kuna. Sredstva ostvarena od šumskog doprinosa utrošit će se na gradnju i održavanje 
nerazvrstanih cesta na području Općine Ferdinandovac i održavanje javne rasvjete sukladno programima 
gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac. 



 
  Izmjenom Programa namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 
izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini smanjen je ukupno planirani iznos 
ostvarenih sredstava od navedene namjene sa 500,00 kuna na 200,00 kuna. 
 
  Izmjenom Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 
2022. godini smanjen je ukupno planirani iznos ostvarenih sredstava od navedene namjene s 3.000,00 
kuna na 100,00 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 Programa o izmjenama Programa 
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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

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 

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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Ferdinandovac u 2022. godini. 

Program o izmjenama Programa građenja 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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

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: Dajem na donošenje  prijedlog Programa o izmjeni Programa namjenskog korištenja 

sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program o izmjeni Programa namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini. 

Program o izmjeni Programa namjenskog korištenja sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 
nezakonito izgrađenih zgrada 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 izmjeni Programa utroška sredstava 
vodnog 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 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine 
Ferdinandovac u 2022. godini. 

Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog 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 načinu pružanja javne usluge na području 

Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge na području Općine 
Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje prijedloga Odluke pročelnicu JUO Općine 
Ferdinandovac.  

HELENA SMRČEK, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac: prijedlogom Odluke uvodi se 
jednaka cijena minimalne naknade za korisnike koji su kućanstvo i koji nisu kućanstvo. Za korisnike koji 
sami zbrinjavaju biootpad cijena minimalne javne usluge iznosila bi 8,00 eura, a za korisnike koji biootpad 
predaju davatelju javne usluge minimalna cijena javne usluge iznosila bi 9,00 eura. Na navedeni iznos 
dodaje se varijabilni dio cijene prema broju pražnjenja spremnika. Varijabilni dio ovisit će o veličini 
spremnika te će se na taj način ostvarivati načelo „onečišćivač plaća“. Prijedlogu Odluke prilažu se i Opći 
uvjeti koji su u većem dijelu ostali isti kao i ranije.  Po donošenju Odluke davatelj usluge obvezan je 
donijeti novi cjenik u roku tri mjeseca od dana donošenja Odluke. S novim cijenama planira se krenuti od 
1. ožujka 2023. godine. 

OPĆINSKI NAČELNIK objasnio nazočnima da cijena javne usluge raste zbog porasta cijena 
zbrinjavanja otpada na odlagalištu Piškornica na što ne može utjecati davatelj javne usluge. 

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 načinu pružanja javne 
usluge na području Općine Ferdinandovac.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o načinu pružanja javne usluge na području Općine Ferdinandovac. 
Odluka o načinu pružanja javne usluge 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 o otpisu nenaplativih potraživanja 

 Općine Ferdinandovac 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja Općine 
Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: sva dugovanja predložena za otpis su u zastari te nisu više naplativa zbog 
zastare ovršnih isprava ili podnesenih prigovora zastare te se predlaže otpis istih da se uskladi 



knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem. Pojedinačna potraživanja za koje se predlaže otpis iskazana 
su u analitici koja je priložena prijedlogu Odluke.  

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 otpisu nenaplativih 
potraživanja Općine Ferdinandovac.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Odluku o otpisu nenaplativih potraživanja Općine Ferdinandovac. 
Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja Općine Ferdinandovac 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 Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u području 
prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 
PREDSJEDNIK: Primili smo prijedlog Plana djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 
OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje prijedloga Plana Ivanu Međurečan, stručnu suradnicu 

za opće poslove i javnu nabavu. 
IVANA MEĐUREČAN, stručna suradnica za opće poslove i javnu nabavu: Temeljem Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave donosi Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i 

postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.  Osnovni cilj Zakona temeljem kojeg se 

donosi ovaj Plan jest prikazivanje važnosti poljoprivrednih dobara te nužnosti uspostave Registra šteta. 

Plan je izrađen sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac koja je donesena u 

lipnju 2022. godine. Na području Općine, Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu potencijalnu 

prijetnju za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te poljoprivrednu proizvodnju spadaju sljedeće 

prirodne nepogode potres, poplava, ekstremne temperature te epidemije i pandemije. Plan sadrži popis 

mjera i nositelja mjera uslijed nastupa prirodnih nepogoda. Glavna operativna snaga za poduzimanje 

mjera uslijed nastupa prirodnih nepogoda je Vatrogasna zajednica 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 Plana djelovanja Općine 
Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.  Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“, a tko je 
„UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Plan djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. 
Plan djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu nalazi se 

u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
  
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 8. Dnevnog reda. 
 
 
 
 



Točka 8. 
Razmatranje i usvajanje Analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini 
 

PREDSJEDNIK: Primili smo Analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK zadužio za obrazloženje Analize pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Ferdinandovac. 

HELENA SMRČEK, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac, državna revizija naložila je 
Općini Ferdinandovac provođenje analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture. Ista je provedena sukladno Odluci o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac. Analizom je pobrojana komunalna 
infrastruktura na području Općine Ferdinandovac kriteriji za učinkovito upravljanje istom, pokazatelji 
učinkovitosti,  izvršene aktivnosti upravljanja komunalnom infrastrukturom, problemi u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utjecaj na lokalnu zajednicu  te način na koji se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. Također prikazano je ispunjenje načela propisanih Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu.  

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 i vrednovanje učinaka upravljanja i 
korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini.  Tko je „ZA“, tko 
je „PROTIV“, a tko je „UZDRŽAN“?   

PREDSJEDNIK:  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) 
glasova „ZA“  d o n i j e l o : 

Zaključak o usvajanju Analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini. 

Zaključak o usvajanju Analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini nalazi se u privitku ovog Zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 

 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 9. Dnevnog reda. 
 

Točka 9. 
Razmatranje i davanje suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg 

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

PREDSJEDNIK: Primili smo III. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 
2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK : Financijski plan Dječjeg vrtića Košutica za 2022. smanjen je za 
73.000,00 kuna obzirom da su planirani rashodi izvršeni u manjem iznosu od planiranog. 
Navedeno prije svega jer vrtić nije imao zaposlenog stručnog suradnika obzirom da se na nekoliko 
raspisanih natječaja za navedeno radno mjesto nitko nije javio, dok je zdravstveni voditelj bio 
zaposlen samo dio godine. Plaće za navedena radna mjesta planirana su u punom iznosu te 
planirana sredstava iz navedenih razloga nisu utrošena. 

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 III. 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“ ?   
  Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova 
„ZA“  d o n i j e l o : 

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



Zaključak o davanju suglasnosti na III. 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 10. Dnevnog reda. 
 
 

Točka 10.  
Razno; prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima 

 
 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ? 
 PREDSJEDNIK: Zahvalio na dugogodišnjem radu službeniku Stjepanu Hrženjaku koji odlazi u 
mirovinu. 

STJEPAN HRŽENJAK, referent za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne poslove, zahvalio 
sadašnjem i prijašnjem kolektivu i Općinskom vijeću na uspješnoj suradnji. 
 
 PREDSJEDNIK: Da li ima drugih pitanja, prijedloga ili primjedbi ? Budući da nema. 
Završavam sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 18: 44 sati. 
 
ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                        Branko Patačko 


