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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

Provedbeni program Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2021. do 2025. godine 

kratkoročni je akt strateškog planiranja koji donosi načelnik Općine Ferdinandovac kao 

izvršno tijelo Općine. Donosi se za razdoblje trajanja mandata, odnosno za razdoblje od četiri 

godine. Njime se osigurava povezivanje strateškog i proračunskog planiranja kako bi se 

doprinijelo provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i 

Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. 

Temeljem Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 

41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) i Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik“ 6/13, 1/18, 5/20 i 

4/21) definiran je samoupravni djelokrug Općine. Općina Ferdinandovac jedinica je lokalne 

samouprave koja obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 

građana i to osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo, 

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje, 

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

- zaštitu potrošača,  

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- zaštitu i spašavanje, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,  

- promet na svom području te 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Izvršno tijelo Općine Ferdinandovac je općinski načelnik, predstavničko tijelo je Općinsko 

vijeće Općine Ferdinandovac, a upravno tijelo Jedinstveni upravni odjel Općine 

Ferdinandovac. Sva navedena tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga, a zajedničkom 

suradnjom istih nastoji se ostvariti viziju i misiju Općine Ferdinandovac koje su zacrtane 

Provedbenim programom. 

Provedbenim programom određena je sljedeća vizija Općine Ferdinandovac:  

„Prepoznatljiva općina razvijenog gospodarstva i infrastrukture, očuvane prirode i tradicije 

te visokog životnog standarda.“. 

 

Provedbenim programom određena je sljedeća misija Općine Ferdinandovac:  

„Općina Ferdinandovac stvara  preduvjete za razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma,  

brine o položaju svih svojih stanovnika te osigurava održivost prirodnih resursa, očuvanje 

tradicije i aktivno provodi mjere demografske obnove.“. 

 

 

 



 

Kako bi se ostvarila zacrtana vizija i misija Općine Ferdinandovac, u izvještajnom razdoblju 

nastavljene su aktivnosti na postojećim investicijama te realizacija novih što podrazumijeva 

ulaganja u komunalnu i vodno-komunalnu infrastrukturu te ostalu infrastrukturu važnu za 

daljnji napredak Općine, gospodarenje otpadom te poticanje razvoja gospodarstva,  

poljoprivrede i jačanje turizma. 

Među glavnim aktivnostima Općine u izvještajnom razdoblju i dalje je poticanje demografske 

obnove kroz brigu za najmlađe članove zajednice, za obitelji, poticanje ostanka mladih, kao i 

novih doseljavanja. Od primarnog interesa za društvo je i osiguravanje uvjeta za pružanje 

zdravstvenih i socijalnih usluga, osobito ranjivim skupinama.  

U izvještajnom razdoblju nastavilo se i sa poticanjem programa i projekata organizacija 

civilnog društva, ulaganja u sport i sportske aktivnosti te kulturu kao dodatne pokretače 

društva i života u zajednici. 

Nastavljena je uspješna suradnja s nacionalnom razinom, Koprivničko-križevačkom 

županijom i njenim ustanovama te jedinicama lokalne samouprave.  

Unatoč gospodarskim i ekonomskim poteškoćama na nacionalnoj i svjetskoj razini, aktivnosti 

Općine Ferdinandovac uspješno su nastavljene prema zacrtanom planu bez većeg utjecaja na 

realizaciju predviđenih mjera. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

Temeljem definiranih izazova i razvojnih potreba Općine Ferdinandovac, a u skladu s Planom 

razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine utvrđeni su sljedeći 

prioriteti djelovanja: 

1.1. Razvoj prometne infrastrukture;  

1.3. Razvoj infrastrukture održivog gospodarenja otpadom; 

2.1. Unapređenje zdravlja i sigurnosti stanovništva; 

2.2. Aktivna populacijska politika; 

2.3. Upravljanje znanjem do učinkovitih ljudskih potencijala; 

2.4. Razvoj socijalnih usluga; 

2.5. Razvoj civilnog društva; 

2.6. Poticanje kulturnog stvaralaštva 

3.2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture; 

3.3. Održivi razvoj ruralnog i urbanog područja i pametno planiranje prostora; 

3.4. Razvoj prepoznatljive turističke ponude; 

3.7. Razvoj sustava zaštite i spašavanja. 

 

Za potrebe realizacije Posebnog cilja 1 Povezanija županija kružnog gospodarstva 

definirane su sljedeće mjere:  

1.1.1.    Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture; 

1.3.2. Sanacija svih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja reciklažnih 

dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i kompostana. 

 

Mjera  1.1.1.    Razvoj cestovne i željezniĉke infrastrukture te ostale prometne 

infrastrukture; 

Obuhvaća kapitalne projekte sufinanciranje asfaltiranja (ŽUC) i rekonstrukcije mosta 

odnosno provedbu aktivnosti razvoja lokalne prometne mreže i unaprjeđenja cestovne 

infrastrukture. 

Status provedbe: U TIJEKU. 

Provedene aktivnosti: Donesena odluka Općinskog vijeća  da će Općina Ferdinandovac 

sufinancirati 20% troškova obnove kolnika dijela lokalne ceste L 26114 (Novo Virje (ŽC 

2185)-Ferdinandovac-Podravske Sesvete (ŽC 2235)), dionicu na području Općine 

Ferdinandovac dužine 1200 m. 

Utrošena sredstva: 0,00 kuna. 

Mjera 1.3.2. Sanacija svih neusklaĊenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja 

reciklažnih dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i kompostana; 

Odnosi se na kapitalni projekt sanacije odlagališta otpada, a podrazumijeva provedbu 

postupka javne nabave, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge promidžbe i 

vidljivosti, usluge upravljanja projektom te radove na sanaciji odlagališta otpada. 

Status provedbe: PROVEDENO. 

Provedene aktivnosti: Dovršene su sve aktivnosti sanacije odlagališta neopasnog otpada 

"Orl" u Općini Ferdinandovac te je za sanirano odlagalište ishođena uporabna dozvola. 

Utrošena sredstva: 1.678.824,99 kuna. 



U okviru Posebnog cilja 2 Socijalno osjetljiva županija definirane su sljedeće mjere: 

 2.1.1. Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga; 

 2.2.1. Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva; 

 2.3.1 Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, 

 srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta 

 rada; 

 2.3.2. Jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i korištenje 

 nacionalnih mjera    za  poticanje zapošljavanja; 

 2.4.3. Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima 

 razvoja socijalnog poduzetništva; 

 2.4.4. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti; 

 2.5.1. Jačanje kapaciteta civilnog društva kao važnog dionika ukupnog razvoja 

 županije; 

 2.5.3. Osnaživanje sporta; 

 2.5.4. Razvoj tehničke kulture i centara izvrsnosti; 

 2.6.1. Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja 

 kulturnog stvaralaštva. 

 

Mjera 2.1.1. Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih 

usluga; 

 

 Odnosi se na zaštitu zdravlja stanovnika Općine Ferdinandovac kroz sufinanciranje 

 zdravstvenih usluga.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac raspisala je Javni poziv  za ostvarivanje 

 prava na poticajnu naknadu za 2022. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja 

 primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac.  

 Temeljem navedenog Javnog poziva isplatiti će se poticajna naknada doktorici 

 medicine zaposlenoj u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u 

 Ordinaciji za  opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu kao mjera osiguranja 

 primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac. 

 Utrošena sredstva: 0,00 kuna. 

 Mjera 2.2.1. Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg 

 stanovništva; 

 

 Njome se promiče aktivna populacijska politika kroz poticanje nataliteta i novih 

 doseljavanja te zaustavljanje iseljavanja posebice mladih. 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac sufinancirala je troškove prijevoza 

 redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Ferdinandovac za 2. polugodište 

 školske godine 2021./2022. u iznosu od 250,00 kuna po učeniku. Općina 

 Ferdinandovac kontinuirano isplaćuje potpore za novorođenu djecu. Isplaćuju se 

 pomoći mladim obiteljima za kupnju ili rekonstrukciju prve nekretnine. Sufinancira se 

 prehrana djece u osnovnoj školi i nadarena djeca.  

 Utrošena sredstva: 55.906,00 kuna. 



 Mjera 2.3.1 Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, 

 osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklaĊivanje obrazovnih programa s 

 potrebama tržišta rada; 

 

 Uključuje aktivnost unapređenja nastave u Osnovnoj školi Ferdinandovac s ciljem 

 poboljšanja standarda i školske aktivnosti te dodjelu studentskih stipendija s ciljem 

 pružanja jednakih mogućnosti u obrazovanju.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac kontinuirano sufinancira školske 

 aktivnosti i poboljšanje standarda  u Osnovnoj školi Ferdinandovac. 

 Općina Ferdinandovac temeljem provedenog Javnog natječaja i sklopljenih ugovora 

 sufinancira studente s područja Općine Ferdinandovac iznosom od 500,00 kuna 

 mjesečno po studentu (kroz 10 mjeseci akademske godine). 

 

 Utrošena sredstva: 27.308,00 kuna. 

 

 Mjera 2.3.2. Jaĉanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i 

 korištenje nacionalnih mjera  za  poticanje zapošljavanja; 

 

 Odnosi se na program zapošljavanja osoba na javnim radovima i stručnom 

 osposobljavanju kroz sufinanciranje rada zaposlenih osoba  putem nacionalnih mjera 

 za poticanje zapošljavanja. 

 Status provedbe: NIJE POKRENUTO. 

 

 Provedene aktivnosti: -. 

 

 Utrošena sredstva: 0,00 kuna. 

 

 Mjera 2.4.3. Socijalno ukljuĉivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o 

 mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva; 

 Uključuje sufinanciranje troškova gerontodomaćice provedbom aktivnosti dodjele 

 donacija te provedbu projekata „Brižne žene Podravske 2“ i „Pomoć je moć“ kojima 

 se osigurava pomoć u kući za najranjivije skupine društva kroz aktivnosti vezane za 

 pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Općina Ferdinandovac kao projektni partner u projektima "Brižne žene podravske 2" i 

 "Pomoć je moć", a koji se provode u sklopu programa ZAŽELI i u cijelosti 

 sufinanciraju iz sredstava EU, osigurala je rad 5 gerontodomaćica koje pružaju pomoć 

 u kući starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Ferdinandovac. Općina 

 Ferdinandovac zajedno s županijom sufinancira rad udruge "Mariška" koja pruža 

 usluge pomoći i njege starijim i nemoćnim osobama. 

 

 Utrošena sredstva: 163.331,27 kuna. 

 

 

 

 

 



 Mjera 2.4.4. Borba protiv siromaštva i socijalne iskljuĉenosti; 

 

 Uključuje programske aktivnosti sufinanciranja udruga i društva odnosno 

 sufinanciranje rada Crvenog križa te drugih dionika s područja socijalne zaštite i 

 programske aktivnosti pomoć obiteljima kroz pomoći umirovljenicima, sufinanciranje 

 drva za ogrjev obiteljima i sufinanciranje poštanskih usluga te troškova stanovanja.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac isplatila je novčanu pomoć ("uskrsnice") 

 umirovljenicima i osobama u stanju socijalno-materijale potrebe. Sufinanciraju se 

 poštanske usluge za plaćanje komunalne i grobne naknade. 

 

 Utrošena sredstva: 37.687,70 kuna. 

 

 Mjera 2.5.1. Jaĉanje kapaciteta civilnog društva kao važnog dionika ukupnog 

 razvoja županije; 

 Uključuje programske aktivnosti sufinanciranja projekata udruga građana radi 

 unapređenja organizacija civilnog društva u Općini Ferdinandovac.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac temeljem provedenog javnog natječaja 

 sufinancira programe i projekte udruga koje djeluju na području Općine 

 Ferdinandovac. 

 

 Utrošena sredstva: 8.000,00 kuna. 

 

 Mjera 2.5.3. Osnaživanje sporta; 

 

 Obuhvaća sufinanciranja programa sportskih udruga kroz tekuće donacije istima te 

 kapitalne projekte izgradnje fitnes parka i rekonstrukcije sportskih i rekreacijskih 

 prostora.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac temeljem provedenog javnog natječaja 

 sufinancira programe i projekte sportskih udruga koje djeluju na području Općine 

 Ferdinandovac. 

 

 Utrošena sredstva: 109.000,00 kuna. 

 

 Mjera 2.5.4. Razvoj tehniĉke kulture i centara izvrsnosti; 

 Uključuje dodjelu potpora za razvoj tehničke kulture radi promicanja vještina i rada u 

 STEM područjima.  

  

 Status provedbe: U TIJEKU. 

  

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac sklopila je ugovor o sufinanciranju 

 projekta udruge s područja Općine Ferdinandovac za financiranje projekta iz područja 

 tehničke kulture. 

 

 Utrošena sredstva: 7.000,00 kuna. 

 



  

  

 Mjera 2.6.1. Valorizacija i oĉuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje 

 razvoja kulturnog stvaralaštva;  

 

 Obuhvaća realizaciju programskih aktivnosti sufinanciranja župe i župnog ureda te 

 vjerskih udruga, kao i sufinanciranje udruga u kulturi i tehničkoj kulturi kroz provedbu 

 ključne aktivnosti promicanje kulture i kulturnih sadržaja.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac sklopila je ugovor o sufinanciranju 

 projekta udruge s područja Općine Ferdinandovac za financiranje projekta iz područja 

 tehničke kulture. 

 

 Utrošena sredstva: 69.000,00 kuna. 

 

 

Realizaciji Posebnog cilja 3 Pametna i zelena županija doprinose sljedeće mjere: 

 3.2.1 Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; 

 3.3.1 Razvoj pametnih naselja; 

 3.3.2 Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvođača i razvoj lovnog 

 gospodarstva; 

 3.4.1 Izgradnja javne turističke infrastrukture; 

 3.4.2 Marketinška potpora razvoju županijskog turizma;  

 3.7.1 Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih 

 nesreća. 

 

 Mjera 3.2.1 Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i proĉišćavanja otpadnih 

 voda; 

 

 Uključuje provedbu kapitalnog projekta izgradnje sekundarnog vodovoda i odvodnje 

 odnosno sufinanciranje troškova projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture 

 Aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ od strane Općine 

 Ferdinandovac.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac kao projektni partner sufinancira 

 troškove projekta "Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije 

 Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete" 

 

 Utrošena sredstva: 20.562,59 kuna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mjera 3.3.1 Razvoj pametnih naselja; 

 

 Obuhvaća nabavu opreme i namještaja za društveni dom, provedbu sljedećih 

 kapitalnih projekata: 

-  rekonstrukcija i gradnja nerazvrstanih cesta i staza,  

- uređenje parka na Trgu slobode,  

- izgradnja fotonaponske elektrane na dječjem vrtiću,  

- proširenje parkinga i uređenja okoliša oko škole, 

- izgradnja dječjeg igrališta,  

- izgradnja ograde i pješačke staze na mjesnom groblju i  

- kapitalne projekte dodatnih ulaganja na građevinskim objektima što se odnosi na 

rekonstrukciju društvenih domova, obnovu vrtića i obnovu zgrade „stare ljekarne“ u 

Ferdinandovcu.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Sklopljen Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije dijela 

 nerazvrstane ceste NC 20.  u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz). Nabavljena oprema i 

 namještaj za objekte u vlasništvu Općine. Nabavljeni računalni programi. Izrađen 

 projektantski troškovnik za uređenje parka na Trgu slobode. Izrađen glavni projekt za 

 proširenje parkirališta kod Osnovne škole Ferdinandovac. Izrađen glavni projekt za 

 izgradnju dječjeg igrališta u Ferdinandovcu. Ulaganje u obnovu Društvenog doma u 

 Pavljancima. 

 

 Utrošena sredstva: 84.209,43 kune. 

 

 Mjera 3.3.2 Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvoĊaĉa i razvoj 

 lovnog gospodarstva; 

 

 Podrazumijeva dodjelu subvencija poljoprivrednicima s područja Općine 

 Ferdinandovac kroz s ciljem jačanja poljoprivrede i gospodarstva.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac isplaćuje potpore male vrijednosti 

 temeljem Javnog poziva  za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine 

 Ferdinandovac za 2022. za sljedeće mjere: Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja 

 poljoprivrednih kultura, Mjera 2: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i 

 junica, Mjera 3: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača 

 

 Utrošena sredstva: 750,00 kuna. 

 

 Mjera 3.4.1 Izgradnja javne turistiĉke infrastrukture; 

 

 Podrazumijeva aktivnost izgradnje i održavanja turističke infrastrukture na području 

 Općine Ferdinandovac.  

 

 Status provedbe: NIJE POKRENUTO. 

 

 Provedene aktivnosti: - 

 

 Utrošena sredstva: 0,00 kuna. 

 

 



 

 

 Mjera 3.4.2 Marketinška potpora razvoju županijskog turizma;  

 

 Odnosi se na subvencije obrtnicima i poduzetnicima za smještajne kapacitete.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac raspisala je Javni poziv za za dodjelu 

 potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2022. 

 godini. 

 

 Utrošena sredstva: 0,00 kuna. 

 

 Mjera 3.7.1 Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i 

 spašavanja od velikih nesreća.  

 

 Podrazumijeva provedbu programskih aktivnosti sufinanciranja rada vatrogasnih 

 društava, zajednica i postrojbi te sufinanciranje rada civilne zaštite i HGSS-a, a s 

 ciljem jačanja sigurnosti stanovništva, kao i djelovanja operativnih snaga zaštite i 

 spašavanja u slučaju velikih nesreća, pandemije i slično. 

  

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac sufinancira rad vatrogasnih društava, 

 općinskog Stožera civilne zaštite i HGSS-a. 

 

 Utrošena sredstva: 74.295,08 kuna. 

 

Osim mjera utvrđenih Planom razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-

2027. definirane su sljedeće mjere: 

1. Lokalna uprava i administracija; 

2. Briga o djeci; 

3. Komunalno gospodarstvo. 

 

       Mjera 1. Lokalna uprava i administracija; 

 Uključuje aktivnosti vezane za redovni rad načelnika, Općinskog vijeća i redovnu 

 djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac. 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Radom općinskih tijela nastavilo je s prijavom i provedbom 

 projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora. U izvještajnom razdoblju 

 proveden je projekt Sanacija odlagališta neopasnog otpada „ORL“ u Općini 

 Ferdinandovac.  U tijeku su projekti „Brižne žene podravske 2" i "Pomoć je moć", a 

 koji se provode u sklopu programa ZAŽELI. U tijeku je projekt  "Izgradnja 

 vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i 

 Podravske Sesvete". Odobreno je sufinanciranje rada vrtića od strane Središnjeg 

 državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 220.000,00 kuna. Odobreno je 

 sufinanciranje projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“ iznosom od 

 140.000,00 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 



 Također, Općina Ferdinandovac prijavila je na Javni poziv Središnjeg državnog ureda 

 za demografiju i mlade "Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića". Na javni poziv 

 Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavljen je projekt 

 „Uređenje parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu“. Na javni poziv Ministarstva 

 mora, prometa i infrastrukture poslan je zahtjev za sufinanciranje tekućeg održavanja 

 skele „Brodić“. 

 

 Utrošena sredstva: 806.249,65 kuna. 

 

 Mjera 2. Briga o djeci; 

 Odnosi na financiranje redovnog i neometanog rada proračunskog korisnika Općine 

 Ferdinandovac, dječjeg vrtića „Košutica“, a obuhvaća rashode za zaposlene, 

 materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne 

 imovine.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac kontinuirano sufinancira rad Dječjeg 

 vrtića Košutica Ferdinandovac iz općinskog proračuna. U izvještajnom razdoblju 

 Općini je odobreno sufinanciranje rada vrtića od strane Središnjeg državnog ureda za 

 demografiju i mlade u iznosu od 220.000,00 kuna. Također, Općina Ferdinandovac 

 prijavila je na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade "Projekt 

 ulaganja u objekt dječjeg vrtića". 

 

 Utrošena sredstva: 644.592,70 kune. 

 

 Mjera 3. Komunalno gospodarstvo; 

 Obuhvaća aktivnosti održavanja javnih površina te održavanje komunalnih objekata i 

 infrastrukture.  

 

 Status provedbe: U TIJEKU. 

 

 Provedene aktivnosti: Općina Ferdinandovac redovito je održavala nerazvrstane ceste, 

 javne površine i objekte, javnu rasvjetu, skelu "Brodić". Proveden je proljetni tretman 

 deratizacije. Sufinancirano je mikročipiranje i sterilizacija pasa,  veterinarske usluge te 

 smještaj pasa lutalica u skloništu. Podmirivani su troškovi komunalnog redara i 

 naknade za zbrinjavanje otpada na području druge JLS 

 

 Utrošena sredstva: 337.434,82 kune. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

Mjere provedbenog programa Općine Ferdinandovac doprinijele su 

provedbi obveza preuzetih Zakonom o potpomognutim podruĉjima (NN 

118/18) su: 

- Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture; 

- Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga; 

- Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva; 

- Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i 

visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada; 

- Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja 

socijalnog poduzetništva; 

- Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti; 

- Razvoj tehničke kulture i centara izvrsnosti; 

- Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; 

- Razvoj pametnih naselja; 

- Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvođača i razvoj lovnog 

gospodarstva; 

- Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih 

nesreća. 

 

Mjere Općine Ferdinandovac koje su doprinijele provedbi 

ciljeva/podciljeva održivog razvoja UN Agende 2030: 

Mjere provedbenog programa Općine Ferdinandovac doprinose realizaciji sljedećih ciljeva 

održivog razvoja UN Agende 2030: 

SDG 1. Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima  - mjere Socijalno 

uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti  o mogućnostima razvoja socijalnog 

poduzetništva i Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti; 

SDG 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu  

poljoprivredu – mjera Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvoda i razvoj 

lovnog gospodarstva; 

SDG 3. Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija –  mjera 

Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga; 

SDG 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog 

učenja – mjere Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, 

srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, 

Razvoj tehničke kulture i centara izvrsnosti i Briga o djeci; 

 

 



 

SDG 6. Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve – 

mjera Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; 

 

SDG 11. Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima – 

mjere Sanacija svih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja reciklažnih 

dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i biokompostana, Poticanje demografske obnove i 

zadržavanje postojećeg stanovništva, Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i 

poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva, Razvoj pametnih naselja, Marketinška potpora 

razvoju županijskog turizma, Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i 

spašavanja od velikih nesreća i Komunalno gospodarstvo. 
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URBROJ: 2137-15-22-4 

Ferdinandovac, 25. srpnja 2022. 

 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK: 

 Vjekoslav Maletić 

 

 


