
 
Zapisnik 

 sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac  
održane 31. siječnja 2022. godine 

 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac, gosp. Branko Patačko, Sazivom KLASA: 024-02/22-
02/1, URBROJ: 2137-15-22-1 od 25. siječnja 2022. godine. 
 Sjednica je bila javna i održana u Društvenom domu u Ferdinandovcu, Trg slobode 29, s početkom u 1900  sati. 

 
Na sjednici su bili nazočni članovi Općinskog vijeća: 
1. Branko Patačko, predsjednik, 
2. Ljubica Penezić, potpredsjednica, 
3. Vjekoslav Grguljaš, 
4. Hrvoje Fuček, 
5. Ivan Turbelija,  
6. Martina Jendrijev Tomašek,  
7. Božidar Jendrijev, 
8. Darko Marić, 
9. Milan Kolar. 
 
Ostali nazočni : 
- Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
- Helena Smrček, mag. iur., pročelnica JUO-a Općine Ferdinandovac, 
 
Zapisnik je vodila: Helena Smrček. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Branko Patačko, otvorio je 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac te je 

pozdravio sve nazočne. 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da je na ovoj, 9. 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 8. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Ferdinandovac koja je održana 20. prosinca 2021. godine.  
Ima li primjedbi na Zapisnik? 
PREDSJEDNIK: Utvrđujem da nema primjedbi, te dajem na usvajanje Zapisnik sa 8. Općinskog vijeća Općine 

Ferdinandovac. Tko je  „ZA“, tko je  „UZDRŽAN“, a tko  „PROTIV“?  
Konstatiram da je Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac od 20. prosinca 2021. godine verificiran 

jednoglasno sa  (osam) glasova „ZA“. 
PREDSJEDNIK: Predlažem da krenemo na usvajanje Dnevnog reda 9. sjednice. Da li ima nekih primjedbi ili prijedloga 

izmjena predloženog Dnevnog reda ? Budući da nema,  dajem na usvajanje Dnevni red 9. sjednice. Tko je „ZA“, tko je „PROTIV“?  
Konstatiram da je za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ usvojen 

sljedeći: 

Dnevni red: 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnice na određeno 

vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu odgojiteljice, 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno 

vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu zdravstvenog voditelja, 

3. Razno prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.   

 
 PREDSJEDNIK: Prelazimo na rješavanje točke 1. Dnevnog reda. 
 

Točka 1. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnice na određeno vrijeme 

 u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu odgojiteljice 
 

PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo Odluku o izboru radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno 
vrijeme u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac proveo je natječaj za zapošljavanje jednog 
odgojitelja/odgojiteljice na upražnjeno radno mjesto. Po provedenom natječaju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac donijelo je Odluku o zapošljavanju Marije Stipeč na radnom mjestu odgojiteljice u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme. Navedeno iz razloga što kandidatkinja ne ispunjava uvjete za 
zapošljavanje na neodređeno vrijeme jer po struci nije odgojiteljica (trenutno se školuje za odgojiteljicu), ali se na natječaj nije javila 
niti jedna osoba koja ispunjava uvjete za zapošljavanje na neodređeno vrijeme. U slučaju kad se na natječaj ne javi osoba koja 
ispunjava sve formalne uvjete za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, vrtić može zaposliti nekvalificiranu osobu ali najduže do pet 
mjeseci. Sukladno Statutu Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac potrebna je suglasnost Općine Ferdinandovac kao osnivača za 
zapošljavanja u vrtiću. Obzirom na navedeno predlaže se davanje suglasnosti na zapošljavanje. 



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 zapošljavanje radnice na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću 
Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu odgojiteljice. 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 zapošljavanje radnice na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na radnom mjestu odgojiteljice. 

Zaključak o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnice na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na radnom mjestu odgojiteljice 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 Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme 

 u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac na radnom mjestu zdravstvenog voditelja 
 

PREDSJEDNIK: U materijalima za sjednicu, primili smo Odluku o izboru radnika na radno mjesto zdravstvenog voditelja na određeno 
vrijeme u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac. Dajem riječ općinskom načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac proveo je natječaj za zapošljavanje jednog zdravstvenog 
voditelja/voditeljice na upražnjeno radno mjesto, na nepuno radno vrijeme. Po provedenom natječaju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
Košutica Ferdinandovac donijelo je Odluku o zapošljavanju Ivana Paske na radnom mjestu zdravstvenog voditelja u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na određeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme. Navedeno iz razloga što kandidat ne ispunjava uvjete za zapošljavanje na 
neodređeno vrijeme jer je već zaposlen kod drugog poslodavca te je moguće zapošljavanje uz suglasnost poslodavca na dodatnom radu do 
180 sati godišnje. Na natječaj nije javila niti jedna osoba koja ispunjava uvjete za zapošljavanje na neodređeno vrijeme. U slučaju kad se na 
natječaj ne javi osoba koja ispunjava sve formalne uvjete za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, vrtić može zaposliti nekvalificiranu osobu 
ali najduže do pet mjeseci. Sukladno Statutu Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac potrebna je suglasnost Općine Ferdinandovac kao 
osnivača za zapošljavanja u vrtiću. Obzirom na navedeno predlaže se davanje suglasnosti na zapošljavanje.  

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 zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na radnom mjestu zdravstvenog voditelja  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 davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na radnom mjestu zdravstvenog voditelja. 

Zaključak o davanju suglasnosti na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Košutica 
Ferdinandovac na radnom mjestu zdravstvenog voditelja nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  

 
Točka 3.  

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

 PREDSJEDNIK: Da li ima pitanja, prijedloga ili primjedbi pod ovom točkom Dnevnog reda ? Budući da nema. Završavam 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac u 19:15 sati. 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                  PREDSJEDNIK: 
 
Helena Smrček                     Branko Patačko 


