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REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 400-06/ 13-01/06 
URBROJ: 2149/03-12-01-01 
Feričanci,  20. ožujka 2013.g. 
 
 Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 32. 
Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine Feričanci" br. 67/09)Općinsko vijeće Općine 
Feričanci je na  27. sjednici od 20. ožujka  2013 .godine  donijelo 
 
             O  D  L  U  K  U 
         o  realizaciji Proračuna Općine Feričanci od  
          01.01. - 31.12.2012. godine 
    
     Članak 1. 
  Realizacija Proračuna Općine Feričanci od 01.01. - 31.12.2012. godine sadrži: 
 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLANIRANO OSTVARENO INDEX 
   
Prihodi poslovanja     3.064.550,00  2.617.559,12  85,4 % 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          59.000,00       10.565,60  17,9 % 
Rashodi poslovanja    2.917.289,53  2.236.642,45  76,7% 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       206.260,47     142.180,61  68,9% 
 RAZLIKA –  VIŠAK         249.301,66 
 
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA  
     NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE      0,00  
 
C. PRORAČUN UKUPNO     
    1. PRIHODI I PRIMICI    3.123.550,00  2.628.124,72             84,1 %  
    2. RASHODI I IZDACI   3.123.550,00  2.378.823,06             76,2 %            
 
     Članak 2. 
  Realizacija ostvarenja prihoda i izdataka u periodu od 01.01. - 31.12 2012. godine  po 
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i izdataka Općine Feričanci kako slijedi u 
tabeli koja se nalazi u privitku  ove odluke i čini njen sastavni dio. 
 
     Članak 3. 
 Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Općine Feričanci. 
 
 
         PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG 
       V  I  J  E  Ć  A: 
       Ivan Marunica , v.r.  
 



 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 363-01/13-01/05 
URBROJ: 2149/03-13-01-02 
Feričanci: 20. ožujak, 2013. 
 
 Na temelju članka 22.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 79/09 ), članka 15. Odluke o komunalnoj naknadi Općine 
Feričanci i članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 67/09.) Općinsko 
vijeće Općine Feričanci je na  27  sjednici od  20. ožujka, 2013 g. donijelo: 
                  P  R  O  G  R  A  M  
 održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2013.g. 
  koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade 
    
     Članak 1. 
 
 Ovim Programom  održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u  2013. godini 
koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade i 
raspored tih sredstava na pojedine komunalne djelatnosti. 
 
     Članak 2. 
 
 Ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2013. godinu iznosi 320.000 kuna., a raspoređuje se 
na komunalne djelatnosti kako slijedi: 
 
       1.    Javna rasvjeta................................................190.000 kuna 
2Čišćenje i održavanje javnih površina...........  20.000 kuna 
3održavanje groblja , uređenje.......................... 20.000 kuna 
4Odvodnja atmosferskih voda........................... 20.000 kuna 
5Održavanje nerazvrstanih cesta i polj.puteva...70.000 kuna  
 
2            Članak 3. 
 Okvirni opseg radova za djelatnosti iz predhodnog članka ovog Programa utvrđen je Tabelom 
rasporeda sredstava komunalne naknade koja čini sastavni dio ovog Programa. 
   Članak 4.     
 Sredstvima po ovom Programu u cijelosti raspolaže Općinsko Načelnik. 
 
     Članak 5.  
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci", 
a primjenjuje se od  u  2013. godini. 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
                           V I J E Ć A: 
                  Ivan Marunica,v.r. 



 
 
 
 
 
 
 
   
 Tabela rasporeda sredstava komunalne naknade 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Red.  N   a   m   j   e   n   a  I z n o s 
broj: 
__________________________________________________________ 
 
1. Utrošak električne energije                        120.000,00 
2.  Održavanje i popravci,materijal   70.000,00 
3.                   _____________________________________________________ 
I  JAVNA RASVJETA                       190.000,00 
=================================================== 
 
1.  Čišćenje i održavanje javnih površina, 
 pješačkih staza i trgova, drvored                   10.000,00 
2. Zimska služba     10.000,00    
__________________________________________________________ 
 
II ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  
 JAVNIH POVRŠINA    20.000,00 
=================================================== 
 
III ODRŽAVANJE  
 NERAZVRSTANIH CESTA  I                    
 POLJSKIH PUTOVA     70.000.00 
=================================================== 
       70.000,00  
 
IV  ODRŽAVANJE GROBLJA I    
 UREĐENJE     20.000,00 
  
V ODVODNJA ATM. VODA        20.000,00  
=================================================== 
 U K U P N O:                        320.000,00  
===================================================      
    
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 361-01/13-01-04 
URBROJ: 2149/03-13-01-01 
Feričanci,20.ožujka, 2013.g. 
 
 Na temelju članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 
preočišćeni tekst., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni 
glasnik Općine Feričanci" br. 67/09.) i članka 5. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu Općine 
Feričanci,   Općinsko vijeće Općine Feričanci je   27 sjednici od 20. ožujka, 2013. godine  donijelo: 
 
                   P  R  O  G  R  A  M  
 gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
 
      Članak 1. 
 
 Ovim programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu ( u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuje se: 
 

− objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji se na području Općine Feričanci planiraju 
graditi u 2013. godini s opisom poslova i procjenom troškova 

− financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja 
djelatnosti 

 
   Članak 2. 
 
 Pod gradnjom u smislu ovog Programa podrazumijeva se izgradnja novih te rekonstrukcija i 
adaptacija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opreme. 
 
   Članak 3. 
 
 Program obuhvaća gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 

1 javne površine 
2 groblja i mrtvačnice 
3 javnu rasvjetu 
4 opskrbu pitkom vodom 
5 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

6  
 
 Namjenski izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.točka 1,2 i 3. ovog članka je 
komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.točka 4 i 5. naknada za priključenje i cijena 
komunalne usluge. 
 Opći izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka su : Proračun Općine 
Feričanci, naknade za koncesije i drugi izvori utvrđeni posebnim propisom. 



 
 
   Članak 4. 
 
 Objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi u 201. godini, s opisom posla, lokacijom 
gradnje, procjenom troškova i rekapitulacijom za svaku skupinu djelatnosti s naznakom izvora financiranja 
raspoređuju se na slijedeći način: 
 
--   projekt uređenja tržnice      ......... .60.000,00 
--   kontejneri za razvrstavanje otpada    ..........  30.000,00 
− groblje Feričanci – izrada projekta                ........... 60.000,00  
− most                             .                      ......... 40.000,00  
− javna rasvjeta      .........110.000,00          
− 
IZVORI FINANCIRANJA:                
− komunalni doprinos:.....                 20.000,00.  
− naknada za koncesiju...                 65.000,00              
− Proračun Općine:.....               215.000,00 
 UKUPNO:               300.000,00       
   Članak 5. 
 
 Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture : 
 
I:  

− -       Izgradnja poslovne zone Feričanci.- ceste      ...............50.000,00                 
IZVORI FINANCIRANJA: 
 
− tekuće pomoći iz županijskog proračuna                      ..............50.000,00 
 
II:    
−Izgradnja nogostupa Vučjak Feričanački          .......... 150.000.00 
 
IZVORI FINANCIRANJA: 
− 
−tekuće pomoći iz državnog proračuna               ..........   150.000,00 
 
 
III:  -     Iizgradnja kanalizacije-Feričanci .............550.000,00 
 
IZVORI FINANCIRANJA: 
−kapitalne pomoći države             .............300.000,00  
−naknada za priključenje             .............200.000,00 
−tekuće pomoći iz županije             ............. 50.000,00  
 
IV: 
−ulaganje udoma kulture-Feričanc      ............ 200.000,00 
− 
 
IZVORI FINANCIRANJA: 
 kapitalne pomoći iz županije                       ........... 200.000,00 
 
  
 
V: vodovod Valenovac................................................................110,000,00 
 



IZVORI FINANCIRANJA: 
−- kapitalne pomoć iz županije                ...........................100.000,00 
− - proračun Općine  ......................  10.000,00 
 
 
    
   Članak 6. 
  
 Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova 
koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranja, nadzor i izvođenje radova. 
  
   Članak 7. 
 
 Za slučaj izmjene ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku ovog donošenja. 
 
 
   Članak 8. 
 
 Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Općine Feričanci”, a primjenjuje se tijekom 
2013. godine. 
 
 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
             V  I  J  E Ć  A: 
           Ivan  Marunica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:320-01/13-01- 02 
URBROJ: 2149/03-13-01-02 
Feričanci, 20. ožujka,2013.g. 
 
 Na temelju članka 74. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu( "Narodne novine" br. 
152/08 ) i Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava od prodaje i zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa te koncesija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ( N.N. Broj 45/09. )članka 32. 
Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09), Općinsko vijeće je na  27 
sjednici od   20. ožujka, 2013. godine donijelo: 
 
         P  R  O  G  R  A  M 
             
     utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesija                    
        poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu RH za 2013.g. 
 
      Čanak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava u 2013. godini ostvarenih od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta. 
 
      Članak 2. 
 Prikupljena sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesija u 
2013. godini planirana su u iznosu od 160.000,00 kuna. 
 
      Članak 3. 
 Utvrđuje se raspored sredstava iz članka 2.ovog programa za sljedeće namjene: 
 
−katastarsko-geodetska izmjera                           5.000,00     
−provođenje natječaja za prodaju i zakup                7.000,00 
−održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta          50.000,00  
−protu-gradna obrana i analiza tla                                   11.000,00 
−subvencije poljoprivrednicima                                      13.000,00  
−održavanje i izgradnja infrastrukture(odv. i vodoop.)   44.000,00 
−održavanje kanalske mreže                                            20.000,00 
−saniranje diivljih deponija i odlagališta                         10,000,00 
. 



      Članak 4. 
 Za slučaj izmjene ovog Programa, primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova  
 
      Članak 5. 
 
 Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci". 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
                 V  I  J  E  Ć  A: 
                  Ivan  Marunica,v,r 
 
  REPUBLIKA  HRVATSKA                                       
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA 
        OPĆINA  FERIČANCI 
        OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
        Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 
144/12.), te članka 102. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 67/09.), 
Općinsko vijeće Općine Feričanci na  27. sjednici od dana  20. ožujka   2013. godine donosi 
 
 
                                                    STATUTARNU    ODLUKU 
                     O  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  STATUTA  OPĆINE  FERIČANCI 
 
 
                                                                    Članak 1. 
 
        U Statutu Općine Feričanci KLASA:012-03/09-01/01, URBROJ:2149/04-02/09-02 od 15. 
srpnja 2009. godine (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 67/09.) u članku 16. stavak 1. iz 
riječi “Općina Feričanci” briše se točka i dodaju riječi: “ukoliko je osnovan.”   
        Stavak 5. mijenja se i glasi: 
        “Odluku  o obavljanju poslova iz stavka 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje 
Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje 
financiranju, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga 
pitanja od značaja za to tijelo.”                      
 
                                                                    Članak  2. 
 
        U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi: 
       “ Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakon i 
ovog Statuta dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik i 20% ukupnog broja birača Općine 
Feričanci.” 
 
                                                                    Članak  3. 
 
        Članak 20. mijenja se i glasi: 
        “ Osim slučajeva iz članka 19. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača 



Općine Feričanci. 
        Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 
od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja 
birača. 
        Ako središnje državno tijelo uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave. 
        Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
mandate im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.” 
 
                                                                    Članak  4. 
 
        Članak 21. mijenja se i glasi: 
        “ Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova 
Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, te ako prijedlog prihvati u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
        Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik 
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem 
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu rad utvrđivanja 
ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 
Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati 
referendum.” 
 
                                                                    Članak  5. 
 
        U članku 32. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi: 
        “ – odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom 
Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje 
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonom,” 
 
                                                                    Članak  6. 
 
        U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi: 
        “ Jedan potpredsjednik bira se iz reda predstvničke većine, a drugi iz reda predstavničke 
manjine , na njihov prijedlog.”                                              
 
                                                                    Članak  7. 
 
        U članku 35. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
        “ Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana 
donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.” 
 
                                                                    Članak  8. 
 
        Članak 37. mijenja se i glasi: 
        “ Općinsko vijeće ima 11 članova.” 



 
                                                                    Članak  9. 
 
        U članku 38. stavak 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi koje glase: 
        “ a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.” 
        U stavku 3. riječ  “troškova” briše se. 
                                                                    Članak  10. 
 
        U članku 39. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: 
        “ ako  je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke,” 
        Točka 4. mijenja se i glasi: 
        “ ako mu prestane prebivalište s područja Općine Feričanci,” 
        Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
        “ Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice 
Europske unije mandate ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.” 
 
                                                                    Članak  11. 
 
        U članku 40. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
        “ Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome 
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.” 
        Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. iza kojeg se dodaju stavci 4., 5. i 6. koji glase: 
        “ Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 
3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
          Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od 
dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku. 
          Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati duže od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja 
s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog 
vijeća.” 
        Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7. 
 
                                                                    Članak  12.  
 
        U članku 41. stavku 1. dodaje se točka 9. koja glasi: 
        “-  uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.” 
 
                                                                    Članak  13. 
 
        U članku 49. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi: 
        “ – obaviještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili Zakona, o mirovanju 
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o 
zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obnašati vijećničku dužnost,” 
 
                                                                    Članak  14. 
 
        U članku 50. stavak 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: 
        “ a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do 



prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.” 
 
                                                                    Članak  15. 
 
        U članku 51. stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi: 
        “ odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom 
Općine Feričanci pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje 
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,” 
        Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi: 
        “ - imenuje i razrješava predstavnike Općine Feričanci u tijelima javnih ustanova i ustanova 
kojih je osnivač Općina Feričanci, trgovačkih društava u kojima Općina Feričanci ima udjele ili 
dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Feričanci osnivač, ako posebnim zakonom nije 
dugačije određeno,” 
        Točke od 11 do 25 se pomiču. 
        Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
        “ Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točka 11. 
Općinskom vijeću u roku od  8 dana od dana donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku 
Općine Feričanci.” 
 
                                                                    Članak  16. 
 
        U članku 54. točka 1. mijenja se i glasi: 
        “ – ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana 
donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog 
vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako 
Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika 
ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,” 
        Točka 2. briše se. 
                                                                    Članak  17. 
 
        Članak 58. mijenja se i glasi: 
        “ Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili Zakona: 
           - danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, 
           - danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
           - danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od jednog mjeseca, 
           - danom prestanka prebivališta na području Općine Feričanci, 
           - danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
           - smrću. 
        U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik 
upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike 
Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
Općinskog načelnika. 
        U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost 
Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.” 
 
                                                                    Članak  18. 
 
        Članak 59. mijenja se i glasi: 
        “ Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanim člankom 20. 



ovog Statuta. 
        Odluka  o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na 
referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 
najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Feričanci.” 
 
                                                                    Članak  19. 
 
        Članak 60. mijenja se i glasi: 
        “ Odlukom Općinskog vijeća  mogu se osnovati mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave,  
odrediti područja i granice,  urediti sva pitanja vezana za izbore i obavljnaje dužnosti članova 
mjesnih odbora,  te nadležnosti i broja članova vijeća.  
          Inicijativu i prijedloge za osnivanje mjesnih odbora može dati 20% ukupnog broja birača za 
područje  za koje se  predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te 
Općinski načelnik.” 
          Članovi 61. do 77. brišu se. 
          Članovi 78. do104. pomiču se. 
 
                                                                Članak  20. 
 
        Članak 86. mijenja se i glasi: 
        “ Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donese u samoupravnom djelokrugu 
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.” 
                             
                                                                Članak  21. 
 
        U članku 88. stavak 2. mijenja se i glasi: 
        “ Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.” 
 
                                                                Članak  22. 
 
        Ovlašćuje se Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja da utvdi i izda pročišćeni tekst Statuta 
Općine Feričanci. 
 
                                                                Članak  23. 
 
        Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Feričanci”, osim članaka 5., 8., 11., 14. i 15. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih slijedećih  općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i 
župana. 
Članak 10. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
 
KLASA:012-01/12-01/01 
URBROJ:2149/03-01-13-01 
Feričanci,  20. ožujka   2013.godine 
 
                              
                                                                                PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan  Marunica 



 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA 
        OPĆINA  FERIČANCI 
        OPĆINSKO  VIJEĆE 
  
  Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12. i 19/13. – 
pročišćeni tekst) članka 139. Zakona o lokalnim izborima /”Narodne novine” broj 144/12.) i članka 
32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci broj 67/09.), Općinsko vijeće 
Općine Feričanci na  27. sjednici od dana  20. ožujka   2013. godine donosi 
 
 
                                              POSLOVNIČKA     ODLUKA           
             O  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  POSLOVNIKA  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                                                OPĆINE   FERIČANCI 
 
 
                                                           Članak  1. 
 
       U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Feričanci  KLASA:021-01/09-01/02, 
URBROJ:2149/04-02/09-02 od 15. srpnja 2009.godine (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 
67/09.) u članku 2. stavak 1. riječi “objave” zamjenjuju se riječima “stupanja na snagu”. 
 
 
                                                           Članak  2. 
 
       U članku 3. stavak 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi:”općinski načelnik i njegov 
zamjenik.” 
       Stavak 2. mijenja se i glasi:  
       “ Nespojive dužnosti člana Općinskog vijeća određene su posebnim zakonom.”             
 
 
                                                           Članak  3. 
 
       U članku 4.  iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase: 
       “Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani 
zahtjev iz 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandate miruje iz osobnih razloga. 
        Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća. 
        Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovog članka počinje teći od dana 
dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem 
dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku 
Općinskog vijeća.” 
        Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8. 
 
 
                                                           Članak  4. 
 
       Članak 6. mijenja se i glasi: 
       “ Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 



       - ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, 
       - ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 
       - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 
       - ako mu prestane prebivalište s područja Općine Feričanci, danom prestanka prebivališta, 
       - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 
Zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,  
       - smrću. 
       Pisana ostavka člana Opoćinskog vijeća podnesena na način  propisan stavkom 1. točkom 1. 
ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog 
vijeća. Pisana ostavka člana Općinskog vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 
dana prije podnošenja iste. 
       Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države 
članice Europske unije, mandate ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.” 
 
 
                                                           Članak  5. 
 
       U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi: 
       “ Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuju ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako 
sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor ne 
postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s dotične liste. Političke stranke dužne su 
o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za 
poslove predstavničkog i izvršnog tijela.” 
       U stavku 4. riječi “na neovisnoj listi” zamjenjuju se riječima “na kandidacijskoj listi grupe 
birača”. 
 
 
                                                           Članak  6. 
 
       U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi: 
       “ Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći 
broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.” 
 
 
                                                           Članak  7. 
 
       U članku 26. iza stavka 2. dodaje se novi stavak  3. koji glasi: 
       “ Predsjednik i jedan  potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi 
potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.” 
       Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
 
 
                                                           Članak  8. 
 
       Iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a koji glasi: 



       “ Izbor predsjednika,  prvog  i drugog  potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za 
svakog kandidata. 
         Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
         Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
         Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti.” 
 
 
                                                           Članak  9. 
 
       U članku 46. riječ “razrješenja” zamjenjuje se riječju “opoziva”. 
 
 
                                                           Članak  10. 
 
       U podnaslovu  “XI. PODNOŠENJE  IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA”           dodaju se 
riječi: “ I DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE” 
       Iza članka 78. dodaje se novi članci:                       
                                                           “Članak  78.a 
         Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
na način i u rokovima propisanim zakonom. 
         Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
         Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi,  a 
općinski načelnik ne predloži privremeno financiranju, većina ukupnog broja vijećnika imaju pravo 
predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju. 
  
                                                           Članak  78. b 
         Ako se u zakonu određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 
razrješuje  općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene  izbore sukladno 
posebnom zakonu.” 
 
 
                                                           Članak  11.       
 
       U članku 80. stavku 2. riječi “15 dana” zamjenjuju se riječima “8 dana”. 
       Dodaju se novi članci 4. i 5. koji glase: 
       “ Sjednica sazvana na način propisan stavcima 1., 2. i 3. ovog članka mora se održati u roku od 
15 dana od dana sazivanja. 
          Sjednica sazvana protivno odrdbama stavaka 1., 2., 3. i 4. ovog članka smatra se 
nezakonitom, a doneseni akti ništavima.” 
 
 
 
                                                                Članak  12. 
 
       U članku 81. stavak 5. iza riječi “elektroničkim putem” stavlja se točka, a riječi “te se održavati 



putem videoveze  (videokonferencija)”  brišu se. 
 
 
                                                                Članak  13. 
 
       U članku 106. stavak 2. točka 6. briše se.     
 
 
                                                                Članak  14.  
 
       Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Feričanci”, osim članka 78.b, koji stupa nasnagu na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela. 
 
KLASA:011-01/13-01/01 
URBROJ:2149/03-01-13-01 
Feričanci,  20. ožujka 2013. godine. 
 
 
                                                                   PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                                                                                      Ivan  Marunica 
  
    
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



   REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA 
        OPĆINA  FERIČANCI 
        OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
           Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj  36/95., 
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 
90/11. i 144/12.) i članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 
67/09.), Općinsko vijeće Općine Feričanci na  27. sjednici od dana 20. ožujka 2013. godine donijelo 
je 
 
 
                                                                    O  D  L  U  K  U 
                             o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Feričanci 
 
 
                                                                           Članak  1. 
 
         U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Feričanci  KLASA:363-01/05-01, 
URBROJ:2149/03-05-01-01  od 21. ožujka 2005. godine (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj  
43/05.)  članak 7. mijenja se i glasi: 
         “ Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po mł u svim zonama iznosi 0,50 kuna.” 
 
                                     
                                                                           Članak  2. 
 
         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Feričanci”. 
 
KLASA:363-03/13-01/01 
URBROJ:2149/03-01-13-01 
Feričanci, 20. ožujka 2013. godine 
 
 
                                                                           PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA  
                                                                                             Ivan  Marunica 
      
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:821-01/13-01/02 
URBROJ: 2149/03-01-13-01 
Feričanci,  20. ožujka  2013.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09 ), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  27. sjednici od  20. ožujka 2013. godine razmatralo 
prijedlog Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Feričanci   te je  donijelo slijedeći  
 
 
     Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 
 
 Općinsko vijeće  prihvaća  prijedlog  PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE 
OPĆINE FERIČANCI . 
 
 Tekst PLANA  se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
       V  I  J  E  Ć  A: 
 
       Ivan  Marunica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:821-01/13-01/01 
URBROJ: 2149/03-01-13-01 
Feričanci,  20. ožujka  2013.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09 ), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  27. sjednici od  20. ožujka 2013. godine razmatralo 
prijedlog Plana civilne zaštite Općine Feričanci  te je  donijelo slijedeći  
 
 
     Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 
 
 Općinsko vijeće  prihvaća  prijedlog  Plana civilne zaštite Općine Feričanci.  
 
 Tekst Plana   se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
       V  I  J  E  Ć  A: 
 
       Ivan  Marunica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:060-01/13-01/01 
URBROJ: 2149/03-01-13-01 
Feričanci,  20. ožujka  2013.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09 ), i prijedloga HCK , Gradskog društva CK Našice , Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  
27.. sjednici od  20. ožujka  2013. godine  donijelo 
 
 
 
       O  D  L  U  K  U  
      o dodjeli PLAKETA OPĆINE FERIČANCI  
 
 
     Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom dodjeljuju se PLAKETE OPĆINE FERIČANCI: 
 
1VIDAKOVIĆ DANKU, Feričanci, Kolodvorska 45 
2TOMINAC PERO, Valenovac, B.Radića 73 
 
 za humani čin davanja krvi, više od 50 puta čime su pomogli ozdraviti i spasiti mnoge 
živote. 
 
      Članak 2. 
  
 Uz PLAKETU OPĆINE FERIČANCI iz prethodnog članka, dodjeljuje im se i jednokratna 
financijska nagrada u iznosu od 500,00 kuna. 
 
     Članak 3. 
 
 Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci" 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   
       V  I  J  E  Ć  A: 
       Ivan Marunica 
 
 



 


