*******************************************************************

SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
Broj: 04/15 – 02. travnja 2015.g

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Zaključak o prijedlogu Zapisnika sa 12. sjednice vijeća Općine Feričanci
2. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i dva člana Povjerenstva za
statutarno-pravna pitanja
3. Odluka o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Feričanci
4. Izvješće o utrošenim sredstvima za program održavanja komunalne infrastrukture iz
sredstava komunalne naknade za 2014. g
5. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
te nabavku opreme za 2014. g
6. Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje Nezakonito
izgrađenih građevina za 2014. g
7. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Feričanci u 2014. g
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2014. do 31.12.2014. g

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/01
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci, 30. ožujka 2015.g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br.
67/09,01/13 i 04/13) ), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 13. sjednici od 30. ožujka 2015.
godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prijedlogu Zapisnika sa 12.. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Usvaja Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 20. veljače
2015. godine sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA
Tekst Zapisnika se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Marko Knežević, prof

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
Općinsko vijeće
KLASA: 013-05/15-01-1
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Našice, 30. ožujka 2015.
Na temelju čl. 46. Statuta Općine Feričanci ( "Sl. Glasnik Općine Feričanci" br. 67/09., 01/13., i 04/13. ),
Općinsko vijeće na 13. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015.g. donijelo je
OD LUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i dva člana
Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.
U Odluci o izboru predsjednika i dva člana Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja ( "Sl. Glasnik
Općine Feričanci" br. 04/13. ), KLASA 013-03/13-01-1, URBROJ: 2149/03-13-01, od 17. lipnja 2013.g.,
u članku 1. :
"U Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Feričanci izabiru se:
- za predsjednika : DRAŽEN BRKIĆ
- za člana: MARKO KNEŽEVIĆ
- za člana: AMALIJA LIOVIĆ. "
mijenja se i glasi:
" U Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja Općine Feričanci izabiru se:
- za predsjednika : IVAN MATULIĆ
- za člana: MARKO KNEŽEVIĆ
- za člana: AMALIJA LIOVIĆ. "

Članak 2.
U Odluci o izboru predsjednika i dva člana Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja ( "Sl. Glasnik
Općine Feričanci" br. 04/13. ), KLASA 013-03/13-01-1, URBROJ: 2149/03-13-01, od 17. lipnja 2013.g.,
u članku 2., stavak 1. :
" Odbor za statutarno-pravna pitanja "
mijenja se i glasi:
" Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja Općine Feričanci "

Članak 3.
Ostale odredbe Odluke o izboru predsjednika i dva člana Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja
se ne mijenjaju.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u " Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Knežević, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
Općinsko vijeće
KLASA: 014-03/15-01-07
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Našice, 30. ožujka 2015.

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) te članka 4. Odluke
o Osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Feričanci („Službene glasnik Općine Feričanci“ br. 50/06)
Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi

OD LUKU
o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Feričanci

Članak 1.
Ovom Odlukom o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Feričanci ( u daljenjm tekstu
Odluka ) imenuje se članovi Savjeta mladih Općine Feričanci.
Članak 2.
U Savjet mladih Općine Feričanci imenuju se:
1. Ivan Kapraljević, Dore Pejačević 15, Feričanci - za člana
Antun Stošić, Kolodvorska 77, Feričanci - za zamjenika člana
2. Katarina Matišić, Dore Pejačević 3, Feričanci - za člana
Ivan Čapo, Kolodvorska 108, Feričanci - za zamjenika člana
3. Jakov Bilić, Kolodvorska 75, Feričanci- za člana
Ivan Peček, Dore Pejačević 37, Feričanci - za zamjenika člana
4. Alen Dado, Dore Pejačević 74, Feričanci - za člana
Davor Stošić, Dore Pejačević 126 A, Feričanci – za zamjenika člana
5. Jelena Čapo, Osilovačka 38, Feričanci - za člana
Monika Stipić, Đurđenovačka 57, Vučjak Feričanački - za zamjenika člana
Članak 3.
Stručne, administrativne i druge poslove za Savjet mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Feričanci.

Članak 4.
Članovi Savjeta mladih Općine Feričanci biraju se na rok od dvije godine, a djelokrug i način rada
Savjeta mladih propisani su zakonom i Odlukom o osnivanju općinskog Savjeta mladih.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Feričanci.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Marko Knežević, prof.

OPĆINA FERIČANCI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Feričanci, 30.ožujka, 2015.g.
IZVJEŠĆE
O utrošenim sredstvima za program održavanja komunalne
infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2014.g.
Planirani iznos po programu za 2014. godinu iznosio je 250.000,00 kuna.
Ostvareni iznos prikupljen u 2014. godini iznosi 218.596,12 kuna a raspoređen je:
JAVNA RASVJETA:
-

Za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 116.722,80 kuna.(R072 cto
32231)
Za tekuće održavanje-materijal, utrošeno je 31.633,63 kuna.(R 074cto 32242)
Za održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 17.795,58 kuna.(R 076 cto 32322)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
-

Održavanje javnih površina

10.000,00 kuna.( R127 cto 32234) - dio

TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA I POLJSKIH PUTEVA:
-

Utrošeno je 20.000,00 kuna. za nerazvrstane ceste ( R 071 cto 32244) - dio
Utrošeno je 11.262,50 kuna za poljske puteve ( R 073 cto. 32241 )

ODRŽAVANJE GROBLJA:
- Za održavanje groblja utrošeno je 5.000,00 kuna ( R 123 cto: 32329 ) - dio

Ovo izvješće daje se općinskom vijeću na usvajanje.
P r o č e l n i k:
Ivan Matulić,dipl.iur.

OPĆINA FERIČANCI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Feričanci 30. ožujka, 2015.
IZVJE ŠĆE
O izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture,te nabavku opreme za 2014. godinu
UTROŠAK SREDSTAVA
- Za izgradnu – sanacija mosta
- Za kupnju zemljišta
- Dječje igralište Vučjak F.
- Kontejneri za razvrstavanje otpada

7.937,50 kn ( R078- cto.42134 )
7.000,00 kn ( R080- cto.41111 )
14.296,99 kn ( R099-1 cto.42126 )
43.437,50 kn ( R086-1 cto.32251 )

Vlastita sredstva po ovom programu planirana su u iznosu od 85.000,00 kuna , a ostvarena
su u iznosu od 117.188,03 kuna i to:
- komunalni doprinos
- Naknada za koncesije
- Šumski doprinos
- eksploatacija mineralnih sirovina

4.145,15 kn
33.532,50 kn
59.082,38 kn
20.428,00 kn

Za izgradnju komunalne infrastrukture kapitalne pomoči za izgradnju kanalizacije utrošeno
je 160.085,75 kuna iz Proračuna Općine Feričanci ( R 083 cto 3861 ).
Za ulaganje u Dom kulture u Feričanci utrošeno je 50.708,84 kuna iz Proračuna Općine
44.125,70 kuna i Državni proračun 6.583,13 kuna.
-

Energetsko certificiranje 16.457,84 kuna ( R055-1 cto. 42641 )
Dodatno ulaganje 34.251,00 kuna ( R056 cto. 45111 )
Za ulaganje u projekt inovativne rasvjete utrošeno je 86.125,00 kuna.( R084 cto. 41261)
- Proračun Općine
- Državni Proračun

48.125,00 kuna
38.000,00 kuna

Ovo izvješće daje se Općinskom Vijeću Feričanci na usvajanje.
P r o č e l n i k:
Ivan Matulić,dipl iur.

OPĆINA FERIČANCI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Feričanci: 30. ožujka, 2015.

IZVJEŠĆE
O utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje
Nezakonito izgrađenih građevina za 2014.

Planirani iznos sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
građevina planirana su u iznosu od 60.000,00 kuna za 2014.

Prikupljena sredstva u iznosu od 46.821,64 kuna utrošena su za:
- Legalizaciju objekata u vlasništvu Općine

4.500,00 kuna ( R041-1 cto. 32379 )

- Geodetso katastarske usluge

27.620,00 kuna ( R040 cto. 32375 )

- Odvjetničke usluge ovjere kat. Izvadaka

11.420,51 kuna ( R045 cto. 32999 )

Ovo izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću na usvajanje.

P r o č e l n i k:
Ivan Matulić, dipl.iur

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/15-01/04
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci, 30. ožujka 2015.g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br.
67/09,01/13 i 04/13) ), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 13. sjednici od 30. ožujka 2015.
godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju prijedloga Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Feričanci u 2014. godini

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedloga Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Feričanci u 2014. godini
Tekst Izvješća se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Marko Knežević, prof

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 53. stavak 1. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine
Feričanci” br. 67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , Općinski načelnik p o d n o s i

•IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE

• OD 01.07.2014. DO 31.12. 2014. GODINE

• Sadržaj

1 Uvod

1

Rad po područjima nadležnosti

1

Zaključak

1UVOD

Sukladno članku 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članku 53.
stavak 1. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 67/09,01/13 i 04/13 –
pročišćeni tekst) utvrđena je obveza Općinskog načelnika dva puta godišnje podnositi Općinskom
vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
Navedenim zakonom i Statutom Općine Feričanci utvrđene su ovlasti odnosno
nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog tijela.
Tako Općinski načelnik:
•priprema prijedloge općih akata,
•izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
•utvrđuje prijedlog proračuna Općine, Odluke o izvršenju proračuna, Godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna i Odluke o privremenom financiranju,
•upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
•odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a
najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
•upravlja prihodima i rashodima Općine,
•upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
•donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
•imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
•utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
•predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
•razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
•imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
•donosi odluku o objavi i prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju koncesije,
•sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
•donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
•daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
•do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
•utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz
programa društveno poticane stanogradnje,
•provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom
Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
•organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom
provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
•usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnih odjela i službi Općine,
•daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
•obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
•obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

Izvještajno razdoblje započinje s prvim danom mjeseca srpnja 2014. godine, a
završava s 31. prosinca 2014. godine.
1RAD PO PODRUČJIMA NADLEŽNOSTI
Poslove iz svoje nadležnosti obavljao sam na brojnim sastancima i radnim
dogovorima: sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, , predstavnicima
Hrvatskih voda, predstavnicima Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, HEP – Opskrba d.o.o. Osijek ,
Stožerom zaštite i spašavanja Osječko - baranjske županije, Državnom upravom za zaštitu i
spašavanje Područnog ureda Osijek, predstavnicima Panturist d.d. Osijek, predstavnicima mjesne
samouprave, predstavnicima gospodarskih subjekata, obrazovnih i kulturnih institucija,
predstavnicima udruga i nacionalnih manjina i drugih kao i sa predstavnicima županijskog Ureda za
zaštitu okoliša i ostalih županijskih službi .
U izvještajnom razdoblju dogovareno je i ugovorno provedeno povjeravanje poslova
košenja trave i zelenila na bankinama uz nerazvrstane ceste i puteve na području Općine Feričanci
sa poduzećem za komunalne djelatnosti, FEŠK Feričanci, vlasništva Branka Nemec
Također je izvršena procedura i izvršeno sklapanje Ugovora o obavljanju polsova
održavanje javne rasvjete na području Općine Feričanci sa ELEKTROLOVOŠEVIĆ iz Našica na
slijedeće razdoblje od 4 godine
Ugovorno je osigurana opskrba električnom energijom cijelog područja Općine Feričanci sa
HEP-Opskrba, d.o.o. Osijek
Izvršena je ugovorna obveza osiguranja osiguranja posebnog linijskog prijevoza učenika
srednjih škola na relaciji Valenovac- Feričanci, od mjesta prebivališta do mjesta Feričanci odakle
prometuje redovna linija prijevoznika i obrnuto sa Panturistom d.d. Osijek
Također su izvršeni dogovori oko prodaje parcela u poslovnoj zoni te je stoga, u svrhu
pokretanja proizvodnje i stavljanja u funkciju iste, a samim tim i otvaranja mogućnosti
zapošljavanja izvršena prodaja parcele Solarni projekti d.o.o. Osijek za pokretannje investicije u
obnovljive izvore energije u Feričancima sa posebnim naglaskom na solarne projekte.
Nakon višestrukih sastanaka i dogovaranja 18. lipnja je potpisan Ugovor o prijenosu
poslovnog udjela društva s ograničenom odgovornošću između Općine D.Motičina i Općine
Feričanci kojim su uređena međusobna prava i obveze u pogledu prijenosa poslovnog udjela
društva Našički vodovod d.o.o. Našice
U navedenom raz izvještajnom razdoblju se vodila briga oko nabavki komunalne opreme i
postavljanje zelenih otoka nabavkom kanti za otpatke i kontejnera te je u svrhu toga potpisan
Ugovor o nabavci sa Gradeko d.o.o. Zagreb.
Svezi legalizacije objekata u vlasništvu Općine izvršeni su mnogobrojni postupci svezi
dokumentacije i izrade Glavnih strojarskih projekata plinskih instalacija te projekata Izvedenog
stanja za objekte na kojima plinska instalacija nije izvedena u skladu sa Glavnim projektom . Za
izvođenje navedenih radova sklopljen je ugovor sa Mašinoing d.o.o. Orahovica .
Također u istu svrhu su izvršeni dogovori i zaključivanje Ugovora svezi geodetskih i
arhitektonskim radovima nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine ( vatrogasne garaže,
vatrogasni domovi, mrtvačnica sa Vektrom d.o.o. Varaždin.
I dalje su velike aktivnosti bile usmjerene na sanaciju odlagališta i dogovaranja oko
sufinanciranja istoga sa Fondom za zaštitu okoliša i o tome sam sklopio brojne dogovore i izvješća.
Nadalje su sklopljeni Ugovori o stipendiranju kao i o sufinanciranju prijevoza učenika
Što se tiče radova na infrastrukturi u 2014. godini, aktivnosti su bile i dalje usmjerene na
rješavanje imovinsko-pravnih poslova u svrhu izvođenja radova na rekonstrukciji ceste FeričanciValenovac – Gazije, uređenje prilaznih puteva i mostova , rekonstrukcija javne rasvjete, cestovne
signalizacije , radovi na održavanju groblja općine te uređenje naselja Gazije, Valenovac, Vučjak
Feričanački i Feričanaca.

Nadalje, naprijed navedene zadaće ostvarivao sam i kroz djelovanje radnih tijela,
kroz aktivnosti mog zamjenika Mirka Jurčević , te kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Feričanci i Vlastitog pogona.
U izvještajnom razdoblju održano je 4 sjednice Općinskog vijeća
1ZAKLJUČAK
Podneseno izvješće sadrži uglavnom one poslove i zadatke koji su provedba općih i
pojedinačnih akata Općinskog vijeća, ali i poslove i zadatke koji neposredno proizlaze iz zakona, a
predstavljaju temelj za ostvarivanje samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne
samouprave i samim time zadovoljavanje potreba građana.
Naravno da je velikoj većini svih navedenih poslova i zadataka prethodilo niz
aktivnosti i poslova kao nužnih preduvjeta za obavljanje tih poslova, ali i njihovo izvršenje, koji
ovdje nisu spomenuti.
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu stručnih i upravnih tijela Općine
Feričanci a u okviru financijskih mogućnosti Proračuna Općine Feričanci za 2014. godinu, u
izvještajnom razdoblju nastojao sam poslove iz svoje nadležnosti obavljati na način koji će i koji je,
u zadanim okolnostima i naslijeđenim problemima bio kvalitetan preduvjet za ostvarivanje potreba
građana u područjima uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja,
komunalne djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, primarne zdravstvene zaštite, odgoja i
osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite potrošača, zaštite unapređenja
prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite i dr.
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