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SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
Broj: 07/15 – 14. rujna 2015.g

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Zapisnik sa 16. sjednice Opüinskog vijeüa Opüine Feriþanci od 11. rujna 2015.g.
2. Izvješüe o izvršenju Proraþuna Opüine Feriþanci za razdoblje 01. sijeþnja do 31. prosinca
2015.g.
3. Zakljuþak -Polugodišnje izvješüe o radu naþelnika Opüine Feriþanci i za razdoblje 01.
srpnja do 31. prosinca 2014. godine
4. Odluka o plaüama Opüinskog naþelnika i zamjenika Opüinskog naþelnika Opüine Feriþanci

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA
OPINA FERIANCI
OPINSKO VIJEE
KLASA: 021-01/15-01/03
URBROJ: 2149/03-15-01

Feričanci, 11. rujna 2015.g.
Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 11. rujna 2015. godine sa početkom u 19,00 sati u
općinskoj vijećnici.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marko Knežević
Sjednici je nazočno 10 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika,
izvjestitelji , kako je navedeno u priloženom prozivniku koji je sastavni dio ovog zapisnika.
Vijeünica Amalija Lioviü se ispriþala zbog izostanka.
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
DNEVNI RED:
11. . Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Opinskog vijea odrane 04. svibnja 2015.g.
22. . Prijedlog Izvješ a o izvršenju Prorauna za razdoblje 1. sijenja do 30. lipnja 2015.g., izvjestitelj
Jasna Dado, bacc. oec., struni suradnik za ra. i financ.
33. . Polugodišnje izvješ e o radu naelnika Op ine Ferianci za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2015.g.,
izvjestitelj Antun Glavaš, naelnik
44. Prijedlog Odluke o plaama Opinskog naelnika i zamjenika Op inskog naelnika Op ine Ferianci
izvjestitelj Ivan Matuli , dipl.iur – proelnik
5. Informacija o stanju organiziranja redovitog desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za
djecu predškolske dobi na podruju Op ine Ferianci, izvjestitelj Antun Glavaš, naelnik
16.. Razliito
Vije nik Marin Beni predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije toke:
1.Pove anje koeficijenta za pla e službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu
Op ine Ferianci
2.Pove anje naknade vije nicima Op inskog vije a Op ine Ferianci za 15%
3.
Nakon glasovanja konstatira se da se prvi prijedlog prihva a sa 7 ZA i 3 SUZDRŽANE te se uvrštava u
dnevni red pod tokom 5, a prijedlog 2. se odbija sa 2 glasa ZA, 1 PROTIV i 7 SUZDRŽANA
Nakon toga prišlo se glasovanju o dnevnom redu sa usvojenom izmjenom te se konstaatira da se
prihva a sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Op inskog vije a održane 04. svibnja 2015.g.
Nakon glasovanja, Op insko vije e prihva a prijedlog Zapisnika sa 15. sjednice Op inskog vije a
Op ine Ferianci održane 03. kolovoza 2015. godine sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.
Tekst Zapisnika se nalazi u privitku ovog zapisnika i ini njegov sastavni dio.

KLASA: 021-05/15-01/04
Ad.2.
Prijedlog Izvješ a o izvršenju Prorauna za razdoblje 1. sijenja do 30. lipnja 2015.g., izvjestitelj
Jasna Dado, bacc. oec., struni suradnik za ra. i financ.
Izvjestiteljica Jasna Dado, bacc.oec je iznijela izvršenje Prorauna za razdoblje od 01. 01. do 30.06.
2015. godine po pojedinanim stavkama na kojima su nastupile najve e promjene i ostvarenja.
Tako er napominje kako je Proraun izvršen u slijede im iznosima:
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Nakon izlaganja i kratke rasprave vijeünika, predsjednik vijeüa stavlja prijedlog izvršenju
Prorauna za razdoblje 1. sijenja do 30. lipnja 2015.g na usvajanje.
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog prihva a sa 7 glasova ZA, 2 PROTIV i 1
SUZDRŽAN.
Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i ini njegov sastavni dio.
KLASA: 400-08/15-01/05
Ad.3.
Prijedlog Izvješ a o radu Op inskog naelnika za razdoblje od 01.01. - 30. 06. 2015.g.
Prijedlog Izvješ a je obrazložio Op inski naelnik u kojemu je sažeto prikazan rad i aktivnost u
navedenom razdoblju u okvirima svoje nadležnosti i u okvirima financijskim mogu nosti uz, kako je
naglasio tehniku i administrativnu pomo i potporu strunih i upravnog tijela Op ine Ferianci.
Tako er napominje kako se u navedenom razdoblju trudio i nastojao sve poslove izvršiti na nain
izvršenja što boljih preduvjeta za bolji život mještana cijele Op ine.
Vije nik Matkovi se osvrnuo na dio izvje a u kojem su navedeni potpisani i ugovoreni radovi i
usluge traže i objašnjenja.
Vije nik Beni se osvrnuo na Izvješ e te izjavljuje kako nije zadovoljan sa svime do sada uinjenim,
smatra da se može i mora puno više.
Nakon glasovanja, konstatira se da se sa 6 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 SUZDRŽANA donosi

Z A K LJ U Č A K o prihvaüanju prijedloga Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje
od 01.07.2014. do 31.12.2014.godine
Tekst Izvješüa se nalazi u privitku ovog Zapisnika i þini njegov sastavni dio.
KLASA: 021-01/15-01/03
Ad.4.
Prijedlog Odluke o plaüama Opüinskog naþelnika i zamjenika Opüinskog naþelnika

Opüine Feriþanci
Izvjestitelj Ivan Matuliü, proþelnik napominje kako se ovim prijedlogom vrši usklaÿivanje
dijela prije donesene odluke koja se odnose na materijalna primanja dužnosnika. Sukladno tome,
saþinjen je prijedlog Odluke i predlaže se vijeünicima usvajanje.
Vijeünik Beniü je na kratko izašao iz vijeünice pa je sjednici nazoþno 9 vijeünika.
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog prihvaüa sa 9 glasova ZA .
Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i þini njegov sastavni dio.
KLASA: 120-04/15-01/08
Ad.5.
Informacija o stanju organiziranja redovitog desetosatnog programa odgojnoobrazovnog rada za djecu predškolske dobi na podruju Op ine Ferianci,

izvjestitelj Antun Glavaš, naelnik

Op inski naelnik je ukratko iznio trenutno stanje u organiziranju desetosatnog programa Djejeg
vrti a u Feriancima .
Rasprave nije bilo
Ad.6.
Prijedlog o izmjeni koeficijenta službenicima i namještenicima zaposlenima u
Op ini Ferianci
Prijedlog za ovu toku je podnio vije nik Marin Beni , usmenim putem.
Nakon rasprave, i glasovanja vije nici su zakljuili kako bi se prije donošenja i usvajanja prijedloga
trebalo izvršiti obraun novog predloženog stanja kako bi vije nici dobili cjeloviti uvid u trenutnu i visinu
pla e nakon povišenja koeficijenta.
Stoga se prijedlog odbija sa 2 glasa ZA, 8 SUZDRŽANA.
Ad.7.
Razliito
Pod ovom tokom dnevnog reda vije nici su se obratili ve inom upitima vezano za održavanje
komunalnog reda na podruju Op ine, odlaska na Dan Op ine Hrvace i školskog prijevoza djece.
Na upite su odgovorali Op inski naelnik, njegov zamjenik i Predsjednik vije a.
Nakon toga, predsjednik je zakljuio sjednicu u 21,00 sat.
ZAPISNIeAR:
Zlata Vukoja,v.r.

PREDSJEDNIK VIJEfA
Marko Kneževi ,v.r.

