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SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
Broj: 07/2016 - 06. listopada 2016.g.
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 30. kolovoza
2016.g.
2. Odluka o davanju suglasnosti Našičkom vodovodu d.o.o. za provedbu
ulaganja na izgradnji sustava vodoopskrbe u mjestu Valenovac
3. Odluka o određivanju imena ulica u mjestu Feričanci

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01/05
URBROJ: 2149/03-01-16-01
Feričanci, 28. travnja 2016
Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i 01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 24. sjednici od 04. listopada 2016.
godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prijedlogu Zapisnika sa 23 sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida i glasovanja u Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
prihvaćen
Tekst Zapisnika se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Marko Knežević, prof v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01/04
URBROJ: 2149/03-16-01

Feričanci, 30. kolovoza 2016.g.
Z A P I S N I K
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 30. kolovoza 2016. godine sa početkom u 18,00
sati u općinskoj vijećnici.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marko Knežević
Sjednici je nazočno 9 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika i
izvjestitelji , kako je navedeno u priloženom prozivniku koji je sastavni dio ovog zapisnika.
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:
01.Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od
15. lipnja 2016. godine
02. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za
razdoblje 1. sječnja do 30. lipnja 2016.g., izvjestitelj Jasna Dado, bacc. oec.

03. Odluka o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Feričanci za 2016.g.,
izvjestitelj Jasna Dado, bacc. Oec.

04. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi ,
izvjestiteljica Zlata Vukoja
05. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, izvjestiteljica Zlata
Vukoja
06. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu , izvjestiteljica Zlata Vukoja
07. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić,
dipl.iur, pročelnik JUO
08. Odluka o pokretanju postupka izrade tehničke i investicijske dokumentacije za projekt
rekonstrukcije nerazvrstane ceste Goveđa glava, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur,
pročelnik
JUO
09. Odluka o ispravku Razvojne strategije Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur,
pročelnik JUO
10.Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine
Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, pročelnik JUO
11.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i dva člana u Povjerenstvu za s
tatutarno-pravna pitanja, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, pročelnik JUO
12. Odluka o ovlaštenju Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi
pročišćeni prostornih planova, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, pročelnik JUO
13. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Feričanci za razdoblje 1. sječnja do 30. lipnja
2016.g., izvjestitelj Antun Glavaš, načelnik

14. Razno
Dnevni red se prihvaća jednoglasno.
Ad.1.)
Usvajanje Zapisnika sa 22 . sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od
15. lipnja 2016.g.

Nakon uvida i glasovanja u Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci ,
konstatira se da je isti prihvaćen sa 1 glasom SUZDRŽAN.
Tekst zapisnika se nalazi u ptrivitku ovog Zapinsika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 021-01/16-01/02
Ad.2.)
Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Feričanci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. g.
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda je gđa Jasna Dado, bacc. Oec.
Napominje kako je Proračun Općine Feričanci za 2016. godinu planiran u iznosu od
10.938,000,00 kuna te je do 30.06. ostvaren u iznosu od 2.855.569,32 kuna ili u postotku 26,11 %.
Također napominje kako je ostvaren i evidentiran višak prihoda od 634.857,77 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.
Navodi kako se planirana sredstva pomoći nisu ostvarila planirano te ih planiramo u
drugom polugodištu ove proračunske godine.
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).
Na kraju izvješća napominje da Općina Feričanci u izvještajnom razdoblju nije išla u
nikakva zaduživanja.
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. 2016.
godine prihvaća sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 400-08/16-01/04

Ad.3.)
Prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci
za 2016. godinu
Izvjestiteljica; Jasna Dado, bacc.oec.
Na početku izlaganja izvještava kako se ovim izmjenama prvobitno planirani Proračun
smanjio za 1.675.000,00 kuna te sad iznosi 8.833.000,00 kuna.
Osnova izmjena, između ostalog je brisana stavka kapitalne pomoći iz Državnog proračuna
koje je bilo namjenjeno za reciklažno dvorište u iznosu od 1.000.000,00 kuna jer je,obzirom na
predstojeće izbore i trenutnu situaciju u Fondu, natječaj neizvjestan u ovoj godini, kao i kapitalne
pomoći iz državnog proračuna za sanaciju odlagališta otpada "Strm Breg" također je smanjena za
1.565.00,00 kuna iz razloga što smo uspjeli smanjiti ukupnu vrijednost radova na sanaciji iste.
Nakon izlaganja i glasovanja konstatira se da se prijedlog Odluke o I. Izmjenama i
dopunama Proračuna za 2016. godinu prihvaća 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Tekst Odluke se nalazi u privitku zapisnika čini njegov sastavni dio.
KLASA: 400-08/16-01/05
Ad.4.)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Općine Feričanci u 2016. godini
Izvjestiteljica: Zlata Vukoja
Izvještava da su stavke , odnosno sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi od
interesa Općine Feričanci usklađene sa stavkama I. Izmjena i dopunama Proračuna Općine
Feričanci ,prihvaćenih u prethodnoj točki dnevnog reda

Nakon izvješća i glasovanja konstatira se da se prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih
potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci u 2016. godini prihvaća jednoglasno.
Tekst Programa se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 612-01/16-01/03

Ad.5.)
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Općine Feričanci u 2016. godini
Izvjestiteljica : Zlata Vukoja
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2016. godini, koje su usklađene sa stavkama I. Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Feričanci u 2016. godini, prihvaća jednoglasno.
Tekst Programa se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio
KLASA: 550-02/16-01/13
Ad.6.)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu , izvjestiteljica Zlata Vukoja
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu , sukladno
prihvaćenim stavkama I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Feričanci, prihvaća se jednoglasno.
Tekst Programa se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 620-01/16-01-03
Ad.7.)
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić,
dipl.iur, pročelnik JUO
Izvjestitelj navodi da se predložena odluka u potpunosti temelji na Zakonu o cestama i
obveza je Općine Feričanci, kao jedinice lokalne samouprave da ju donese.
Naglašava, kako ova tako i daljnje četiri odluke u slijedećim točkama dnevnog reda su
vezane za projekt "Goveđa glava" slijedom prijave na mjeru 7. RURALNOG RAZVOJA, kao
projekt koji ima dobre šanse i realne mogućnosti za isfinanciranje pa je stoga potrebno donjeti
predložene odluke.
Ključna stvar za donošenje ove Odluke je u članku 4. Popis nerazvrstanih cesta temelju
čega će načelnik utvrditi registar nerazvrstanih
Nakon izvješća i glasovanja, konstatira se da se predložena odluka o nerazvrstanim cestama
prihvaća jednoglasno.
Tekst Odluke se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 340-03/16-01-/16

Ad.8.)
Odluka o pokretanju postupka izrade tehničke i investicijske dokumentacije za projekt
rekonstrukcije nerazvrstane ceste Goveđa glava, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, pročelnik
JUO
Napominje da je ovo još jedna odluka usko vezana za projekt "Goveđa Glava" koju i zbog
iznosa i zbog svoje nadležnosti mora donijeti Općinsko vijeće.,a vezano za financiranje projekta u
ovoj i za slijedeće dvije godine.
Nakon glasovanja, konstatira se da se prijedlog odluke prihvaća jednoglasno.
Tekst odluke se nalazi u privitku Zapinsika i čini njegov sastavni dio.

KLAAS: 340-03/16-01/17
Ad.9.)
Odluka o ispravku Razvojne strategije Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić,
dipl.iur, pročelnik JUO
Radi se o činjenice da mjera 7. kao za preduvjet javljanja na natječaj traži da jedna od
mjera plana našeg razoja bude i izgradnja i unapređenje loklanih cesta.
Stoga je predložena Odluka o ispravku Razvojne strategije Općine Feričanci stavljenja na
usvajanje.
Nakon glasovanja , prijeldlog se prihvaća jednoglasno.
Tekst odluke se nalazi u privitku Zapinsika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 351-04/16-01-64
Ad.10.)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Općine
Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, pročelnik JUO
S obzirom da nam u studenog izlazi sadašnja koncesija sa dimnjačarom za obavljanje predmetnih
usluga morali smo pokrenuti postupak obnove koncesije.
Na temelju Odluke načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje
dimnjačarske djelatnosti i raspisanog natječaja pristigla je jedna ponuda Braniteljske zadruge
DOLINA VOJLOVICE iz Čačinaca

Razmatranjem ponude ocijenjeno je da je ponuda zadovoljila sve tražene elemente iz natječajne
dokumentacije pa je stoga i donesen ovaj prijedlog.
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog odluke prihvaća jednoglasno.
Tekst odluke se nalazi u privitku Zapinsika i čini njegov sastavni dio.
KLASA:363-01/16-01-02
Ad.11.)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i dva člana u Povjerenstvu za s
tatutarno-pravna pitanja, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, pročelnik JUO
Izvjestitelj napominje kako je ova promjena nužna s obzirom da je u prijašnjoj Odluci predsjednik
Povjerenstva bio g. Brkić koji više nije zaposlen u Općini te se umjesto njega imenuje sadašnji
pročelnik, te bi prihvaćanjem ove odluke , povjerenstvo bilo u sastavu:
- predsjednik:
IVAN MATULIĆ
-član:
MARKO KNEŽEVIĆ
-član:
AMALIJA LIOVIĆ
Prijedlog se prihvaća jednoglasno.
Tekst odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 021-04/16-01-03
Ad.12.)
Odluka o ovlaštenju Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi
pročišćeni prostornih planova, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, pročelnik JUO

Nakon usvajanja izmjene Prostornog plana na slijedećem vijeću i da dobijemo suglasnost na
njega, moramo dostaviti županiji pročišćeni tekst za DPU Poslovne zone Dračica 1.
Predlaže se donošenje ove odluke kako bi Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja Općine
Feričanci utvrdilo i objavilo pročišćeni tekst odredbi za provedbu prostornih planova i grafičkog
dijela prostornih planova u elektroničkom obliku i analognom obliku.
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog prihvaća jednoglasno.
Tekst odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 350-02/16-01/20

Ad.13.)
Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Feričanci za razdoblje 1. sječnja do 30. lipnja
2016.g., izvjestitelj Antun Glavaš, načelnik
U početku izvještavanja, načelnik napominje da se priloženim izvješćem može utvrditi da je bilo puno
aktivnosti u izvještajnom razdoblju , možda je moglo biti i više ili manje, uglavnom trudimo se
učiniti što više u okvirima proračunskih mogućnosti.
Nakon razmatranja Izvješća, konstatira se da se prijedlog Izvješća o radu načelnika Općine Feričanci za
razdoblje 1. sječnja do 30. lipnja 2016.g. prihvaća sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Tekst Izvješća se nalazi u privitku Zapinsika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 022-04/16-01

Ad.14.)
Razno
Zamolba Milan Delić, Feričanci , Vinogradska 51za sanaciju potoka uz obiteljsku kuću
- Općinsko vijeće je razmotrilo zamolbu u kojoj se traži saniranje potoka koji već niz godina erodira
te se sa protokom velikih količina vode širi i potkopava obiteljsku kuću g. Delića.
S obzirom kako uz zamolbu nisu dostavljeni nikakvi dokazni materijali o istome, Općinsko vijeće
nije u mogućnosti donijeti pravovaljanu odluku prije utvrđivanja činjeničnog stanja uvidom na
terenu.
Stoga će zadužiti Povjerenstvo Općine Feričanci o utvrđivanju šteta na građevinskim
objektima da utvrdi stanje i podnese Općinskom vijeću izvješće o tome , kako bi se mogla donijeti
odluku o načinu i vrsti poduzimanja daljnjih koraka u sanaciji istoga.

Završetak sjednice 19,30 sati.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Zlata Vukojav.r.

Marko Knežević, prof v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-01/16-01/16
URBROJ: 2149/03-16-01-01
Feričanci, 4. listopada 2016.g.
Na temelju Razvojne strategije Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 05/15 ) te članka 32.
Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09., 01/13. i 04/13.- pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće na 24. sjednici održanoj dana 4. listopada 2016. godine donosi
O D L U K U
o davanju sulasnosti Našičkom vodovodu d.d. za provedbu ulaganja
na izgradnji sustava vodopskrbe u mjestu Valenovac
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi Odluku o davanju sulasnosti Našičkom vodovodu
d.d. za provedbu ulaganja na izgradnji sustava vodopskrbe u mjestu Valenovac u Općini Feričanci, a
sve na temelju Potvrde Glavnog projekta KLASA: 361-03/11-02/10, URBROJ:2158/1-01-22/25-117 AA, izdane od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstva i zaštite okoliša, dana
14. ožujka 2011.g.
Članak 2.
Financiranje dokumentacije će se provesti sa iz sredstava Našičkog vodovoda d.d. za 2016.g.
i 2017.g. sukladno Troškovniku i Terminskom planu realizacije projektnih aktivnosti.
Članak 3.
Utrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke, bit će prijavljana kao prihvatljivi trošak na Mjeru
7., Podmjeri 7.2., tip operacije 7.2.1. ( Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ) - "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 4.
Prilog ove Odluke je Opis projekta "Izgradnja glavnog opskrbnog vodovoda naselja
Valenovac".
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Knežević, prof.v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Trg Matije Gupca 3
31512 Feričanci
Feričanci, 4. listopada 2016.g.
KLASA: 015-08/16-01-02
URBROJ: 2149/03-16-01-01
Feričanci, 04. listopada 2016.g.
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88) i članka 32. Statuta
Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“ br. 67/09., 01/13. i 04/13. – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 24. sjednici održanoj 4. listopada 2016. godine donosi
OD LU KU
o određivanju imena ulica u mjestu Feričanci
Članak 1.
Ulici u mjestu Feričanci koja započinje južno od državne ceste D 2, od sjecišta k.č. br. 4096 k.o.
Feričanci i k.č. br. 4104 k.o. Feričanci i nastavno sa k.č. br. 4105 k.o. Feričanci, sve do granice
građevinskog područja, određuje se ime "Vinogradska".
Članak 2.
Ulici u mjestu Feričanci koja započinje južno od ceste D 2, od sjecišta k.č. br. 4096 k.o. Feričanci i
k.č. br. 3496 k.o. i nastavno sa k.č. br. 4107 k.o. Feričanci, sve do granice građevinskog područja
određuje se ime "Brkićev arman".
Članak 3.
Grafički prikaz ulica iz članka 1. i članka 2. sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga (8) dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Feričanci.
Općinsko vijeće Općine Feričanci
Predsjednik
Marko Knežević, prof.,v.r.

