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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
           Broj: 06/17 – 20.. listopada 2017.g   

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
održane 14. rujna 2017.g.

2. Odluka o prodaji plinske mreže na području Općine Feričanci



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/17-01/05
URBROJ: 2149/03-01-17-01
Feričanci,  14. rujna  2017.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i  01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  03. sjednici od 14. rujna   2017. 
godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 02. sjednice  Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida i glasovanja u   Zapisnik sa  2.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Feričanci 
održane 06. srpnja 2017. godine ,   konstatira se da se  prihvaća jednoglasno. 

 
Tekst Zapisnika se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

          Marin Benić ,v.r.



         
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

KLASA: 021-01/17-01/05
URBROJ: 2149/03-17-01
Feričanci, 14. rujna  2017.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je  sazvana pisanim pozivima  za 14. rujna  2017. godine sa početkom u 19,00 sati 
u općinskoj vijećnici. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marin Benić
Sjednici je nazočno svih 11 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika  i 

ostali nazočni sukladno prozivniku
Zapisničar: Zlata Vukoja
Sjednica je tonski snimana pa je ovaj Zapisnik izvod iz tonske zabilješke.
Tonska zabilješka se nalazi u arhivi Općine Feričanci te je dostupna svakom vijećniku za 

preslušavanje, temeljem pisanog zahtjeva zapisničaru ( službeniku za informiranje)
 Za sjednicu je predložen slijedeći 

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  održane
    06. srpnja  2017. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 1. siječnja do 30. 

lipnja 2017.g., izvjestiteljica  Jasna Dado
3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2017. godinu, 

izvjestiteljica  Jasna Dado
4.Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Feričanci, izvjestitelj Općinski načelnik Marko Knežević
5.  Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u Općini  

Feričanci, izvjestitelj Josip Jurčević
6. Različito 

Dnevni red se prihvaća jednoglasno.



Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  održane
                                       06. srpnja  2017. godine

Nakon  glasovanja  konstatira  se  usvajanje  Zapisnika  sa  02.   sjednice  Općine  Feričanci
održane 06. srpnja 2017. godine JEDNOGLASNO.

Tekst Zaključka se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 021-01/17-01/05

Ad.2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 1. siječnja

do 30. lipnja 2017.g., izvjestiteljica  Jasna Dado

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda je gđa Jasna Dado, bacc. Oec.
 
Napominje  kako  je  Proračun  Općine  Feričanci  za  2017.  godinu  planiran  u  iznosu  od

10.150,000,00 kuna  te je do 30.06. ostvaren u iznosu od 2.871.489,75 kuna ili u postotku 28,29 %.
Također napominje kako je ostvaren i evidentiran višak prihoda od 173.126,73 kuna i sva se

sredstva su se nalazila na žiro računu Općine.
Što se tiče prihoda, pune se planiranom dinamikom, poduzimaju se sve mjere za njihova

ostvarivanja , pogotovo kad su u pitanju vlastiti prihodi, a izuzetno veliki napor je usmjeren na
dobivanje i ishodovanje sredstava iz državnog i županijskog proračuna.

Što se izdataka tiče vidljiva su  prekoračenja u pojedinim stavkama, prvenstveno vezano za
natječaje i aplikacije koje su u sastavnom dijelu morale imati troškovnike, procjene i slično pa su
sukladno tome,    prekoračenja  bila nužna ( intelektualne usluge).

Nakon  izvješća  i  glasovanja  konstatira  se  da  se  prijedlog  Odluke  o  prihvaćanju
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 01.01. - 30.06. 2017.
godine prihvaća jednoglasno.

Tekst Odluke  se  nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/17-01/03



Ad.3.
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2017. godinu, 
izvjestiteljica  Jasna Dado

Na početku izlaganja izvještava kako se u prvobitno planiranom Proračunu za 2017. godine dodane
neke  nove  i  brisane  proračunske  stavke  koje  su  se  pojavile  tijekom  poslovanja  u  prvom
proračunskom polugodištu .

Također napominje da je Proračun za 2017. godinu dobro isplaniran te nema nekih velikih
oscilacija u odnosu na njega.

Izmijenjeni Proračun se predlaže u vrijednostima :
Prihodi poslovanja 9.077.000,00 kn        
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine      173.000,00 kn     
Rashodi poslovanja     5.027.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           4.222.500,00 kn

Nakon  izlaganja  i  glasovanja  konstatira  se  da  se  prijedlog  Odluke  o  I.  Izmjenama  i
dopunama Proračuna za 2017. godinu prihvaća  jednoglasno .

Tekst Odluke se nalazi u privitku zapisnika čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/17-01/02

Ad.4.
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika u Jedinstvenom  

upravnom odjelu općine Feričanci, izvjestitelj Općinski načelnik Marko Knežević

Izvjestitelj napominje kako se ovim prijedlogom odluke  o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Feričanci  određuju neki novi
koeficijento, a isto tako potvrđuju stari koeficijenti koji se ne mjenjanju .

Napominje  da  se  povećavaju  koeficijenti  za  radno  mjesto  pročelnika  sa  2,00  na  2,40,
referenta za komunalne poslove, zaštitu od požara i spašavanje i upravitelja vlastitog pogona sa 1,80
na 1,90  te službenika za obračun poreza i doprinosa sa 1,70 na 1,80 te  koeficijenti za ostala 3
službenika ostaju nepromjenjena 

Nakon glasovanja konstatira se da se Odluka prihvaća   jednoglasno

Tekst odluke se  nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 120-01/17-01-01



Ad.5.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u Općini 
Feričanci, izvjestitelj Josip Jurčević

Kako je Izvjestitelj  po sazivu, Josip Jurčević bio sprječen nazočiti sjednicu,  izvješće po
ovoj točki dnevnog reda preuzima Općinski načelnik Marko Knežević

Izvjestitelj  naglašava  da  se  odlukom  utvrđuju  kriteriji  i  način  pružanja  javne  usluge
prikupljanja komunalnog otpada u Općini Feričanci, odnosno prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i  odvojenog prikupljanja otpada od papira,  metala,  stakla,  plastike i  tekstila,  te krupnog
(glomaznog)  komunalnog  otpada  na  području  Općine  Feričanci  te  je  davatelj  usluge  dužan
osigurati način prikupljanja otpada sukladno ovoj Odluci, a nadzor nad provedbom odredbi ove
odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

Nakon izlaganja i glasovanja konstatira se da se Odluka  o   načinu pružanja javne usluge
prikupljanja komunalnog otpada u Općini Feričanci prihvaća jednoglasno.

Tekst odluke se  nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 363-01/17-01/12

Ad.6.
        Različito

 Na samom početku ove točke dnevnog reda,  Općinski načelnik daje informaciju o svom
poslovanju u proteklih mjesec dana 

Nakon toga,   vijećnici  su postavljali  pitanja  kako predsjedniku vijeća  tako i  općinskom
načelniku svezi redovitog poslovanja i situacije gdje su se dotakli problematike poslovanja KUD-a
Manuel Feričanci  i planiranja dočeka Nove 2018. godine.

Vijećnik  Jurišić  predlaže  da  se   uputi  službeni  dopis  u  kojemu  bi  se  tražili  podaci   o
poslovanju KUD-a

Pročelnik je  izvjestio  nazočne o planiranju ustrojavanja nove tradicionalne  manifestacije
Festival frankovke koja bi se održavala svake godine u isto vrijeme

Kako  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu,  predsjednik  Općinskog  vijeća  zaključuje  rad
sjednice u 20,40 sati.
  

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Zlata Vukoja Marin Benić,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE         

KLASA: 406-01/17-01-22
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci, 18. listopada 2017.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik broj 04/17) Općinsko vijeće 
Općine Feričanci na svojoj  4. sjednici od 18. listopada  2017., donijelo je

    ODLUKU 
o  prodaji plinske mreže na području Općine Feričanci

I.
Odobrava se prodaja plinske mreže, plinovoda, instalacija i svih pripadajućih postrojenja za 

transport i distribuciju plina u vlasništvu Općine Feričanci po početnoj cijeni od 589.000,00 kn. 

 II. 
Prodaja plinske mreže oglasit će se Javnim natječajem u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i 

Službenim stranicama Općine Feričanci. 

III.

Ovlašćuje se Marko Knežević, prof., načelnik Općine Feričanci, da oglasi Javni natječaj za 
prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Feričanci te sklopi ugovor o kupoprodaji plinske mreže 
(plinovodi, instalacije i sva pripadajuća postrojenja za transport i distribuciju plina) s najpovoljnijim
ponuditeljem.

IV.

Ovaj Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Feričanci.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
              OPĆINE FERIČANCI

                                                                                  Marin Benić,v.r. 


