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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
       Broj: 05/2018 -  05. lipnja 2018.g.

1. Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 20. travnja 
2018.g.

2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 
Općinu Feričanci

3. Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpada Općine Feričanci za 
razdoblje 2018- 2023. godine



REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01-04
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci, 20. travnja  2018. g. 

       Na temelju članka 33. Statuta Općine  Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na svojoj 10. sjednici od 04. lipnja   2018. godine 
donijelo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće  prihvaća zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 
20. travnja 2018.g.

Tekst Zapisnika je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

PREDJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Marin Benić



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

KLASA: 021-01/18-01/03
URBROJ: 2149/03-18-01
Feričanci, 20. travnja  2018.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je  sazvana pisanim pozivima  za 20. travnja 2018. godine sa početkom u 18,00 sati
u općinskoj vijećnici. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marin Benić
Sjednici je nazočno  9 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika  i ostali 

nazočni sukladno prozivniku
Vijećnik Denis Jurišić je svoj izostanak opravdao i ispričao se
Zapisničar: Zlata Vukoja
Sjednica je tonski snimljena 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.  Aktualni sat
2.  Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  od 26. ožujka 2018.g.
3.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2017.g.,

izvjestitelj Jasna Dado, bacc. oec.
4.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Feričanci za 2017.g., 

izvjestitelj Zlata Vukoja
5.   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci

za 2017.g., izvjestitelj Zlata Vukoja
6.   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2017.g.,

 izvjestitelj Zlata Vukoja
7.  Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,

izvjestitelj Damir Završki
8.  Izvješće o ostvarenim i utrošenim sredstvima od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva te poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH za 2017.g., izvjestitelj Damir Završki

9.  Izvješće o utrošenim sredstvima za Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava 
komunalne naknade za 2017.g., izvjestitelj Damir Završki

10.  Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
građevina za 2017.g., izvjestitelj Damir Završki

11.  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci, izvjestitelj
Josip Jurčević, v.d. upravitelja Vlastitog pogona Općine Feričanci



Ad.1.
    Aktualni sat 

Sva pitanja, diskusije i odgovori na aktualnom satu sačinjava poseban Zapisnik koji će se 
vijećnicima dostaviti u privitku ovog zapisnika te  objaviti kao posebna cjelina na službenoj web 
stranici Općine

Ad.2.
Usvajanje Zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 

Nakon glasovanja  konstatira se da se  Zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća održane 26. 
ožujka 2018. godine  prihvaća jednoglasno.

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

KLASA:   021-01/18-01/03

Ad.3.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2017.g.,
izvjestitelj Jasna Dado, bacc. oec.

Izvješće o prijedlogu  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2017.g.,
podnijela je izvjestiteljica Jasna Dado, bacc. oec. 

Nakon izvješća, predsjednik stavlja prijedlog na raspravu 

Vijećnik Mirko Jurčević ima primjedbu na visinu stavke  reprezentacije i  putnih troškova, smatra da 
su stavke previsoke i traži da mu se na slijedećoj sjednici prilože troškovi putnih troškova "starog" i "novog" 
saziva kako bi mogao usporediti

Vijećnik Domagoj Marinić traži da mu se za slijedeće vijeće  dostave podatak o stavci  putnih 
troškova za 2016 i 2017. godinu 

Nakon rasprave,  predsjednik stavlja prijedlog na usvajanje te se nakon glasovanja konstatira da se 
prijedlog prihvaća sa 8 glasova "ZA" 1 "PROTIV" 

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

KLASA: 400-08/18-01-01

  Ad.4.
Prijedlog Odluke o IZVRŠENJU  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 
2017.g., izvjestiteljica Zlata Vukoja

Jenoglasno se prihvaća  prijedlog  Odluke o IZVRŠENJU  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 
Općini Feričanci za 2017. godini

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

KLASA: 550-02/18-01/05



Ad.5.
Prijedlog Odluke o IZVRŠENJU  Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine 

Feričanci za 2017. godinu, izvjestiteljica Zlata Vukoja

Jednoglasno  se  prihvaća Prijedlog Odluke o IZVRŠENJU  Programa javnih potreba u kulturi i 
tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2017. godinu

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

KLASA: 612-01/18-01/03

Ad.6.
Prijedlog Odluke o IZVRŠENJU  Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 
2017.g.,izvjestiteljica Zlata Vukoja

Jednoglasno se  prihvaća se prijedlog  Odluke o IZVRŠENJU  Programa javnih potreba u športu 
Općine Feričanci u  2017.g

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

KLASA: 620-01/18-01/01

Ad.7.

 Prijedlog Odluke o IZVRŠENJU  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrasturkture za 2017. godinu, izvjestitelj Damir Završki

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrasturkture za 2017. godinu se, nakon glasovanja prihvaća se jednoglasno

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

KLASA:  363-01/18-01-10

Ad.8.
Odluka o izvršenju  Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 
izvjestitelj Damir Završki

Jednoglasno se prihvaća prijedlog odluke  o izvršenju  Programa utroška sredstava ostvarenih od 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH  za 2017.g.,

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

KLASA: 320-01/187-01-02



Ad.9.

Prijedlog  Odluke o IZVRŠENJU  Programa o održavanju komunalne infrastrukture za 
komunalne djelatnosti u 2017. godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade, 
izvjestitelj Damir Završki 

Prijedlog  Odluke o IZVRŠENJU Programa o održavanju komunalne infrastrukture za 
komunalne djelatnosti u 2017 prihvaća se jednoglasno 

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

KLASA:  363-01/18-01-12

Ad.10.
 Prijedlog Odluke o IZVRŠENJU  Programa od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
građevina za 2017. godinu, izvjestitelj Damir Završki

Prijedlog Odluke o IZVRŠENJU  Programa od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
građevina za 2017. godinu , nakon glasovanja prihvaća se jednoglasno

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

KLASA:  363-01/18-01-11

Ad 11.
       

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci, izvjestitelj
Josip Jurčević, v.d. upravitelja Vlastitog pogona Općine Feričanci

Općinsko vijeće je na temelju izlaganja Josipa Jurčevića i prijedloga odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skuplčjanja i 
odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci sačinjene  sukladno Zapisniku o pregledu 
i ocjeni Ponuda Stručnog povjerenstva  od 11. travnja 2018. godine koji se nalazi u privitku 
prijedloga odluke, nakon glasovanja konstatiralo  da se  Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza 
komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci USVAJA sa 8 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" 

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

KLASA: 363-01/18-01-13

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice u 20,30 sati

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
 V I J E Ć A:

Zlata Vukoja Marin Benić



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
         OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:945-01/18-01-06
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci, 04. lipnja 2018.g.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci br.
01/18), članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18), Pravilnika
o  dokumentaciji  potrebnoj   za  donošenje Programa  raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH („Narodne novine“, broj 27/18) te provedenog Javnog uvida u Prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Feričanci (KLASA:945-01/18-
01/03, URBROJ: 2149/03-18-01-03 od dana 07. svibnja 2018.g.), Općinsko vijeće Općine Feričanci
na 10. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2018. godine donosi

  Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 
za Općinu Feričanci

Članak 1.

Donosi se  Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu
Feričanci  (u daljnjem tekstu Program) na prijedlog Općinskog načelnika Općine Feričanci.

Članak 2.
Program se odnosi temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj

20/18), Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH („Narodne novine“, broj 27/18) te provedenog Javnog uvida u Prijedlog
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Feričanci.Članak 3.

Temeljem članka 29. Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18)
jedinice  lokalne  samouprave  poljoprivrednim  zemljištem  raspolažu  na  temelju   Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Članak 4.
Temeljem  Pravilnika  o  dokumentaciji  potrebnoj  za  donošenje Programa  raspolaganja

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, Program mora sadržavati :
1. Kopiju katastarskog plana 

2. Zemljišnoknjižni izvadci i Posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka 
DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa

3. Uvjerenje Upravnog tijela županije, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema 
važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja
s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom (P2) poljoprivrednom 
zemljištu

4. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji o površini koju je potrebno osigurati kao 
nadoknadu za oduzetu imovinu (s obzirom na podnijete, a neriješene zahtjeve) sukladno Zakonu o 
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, 
broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02 i 81/02)

5. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – nadležne Uprave šuma da predmetne čestice nisu 
obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom

6. Očitovanje Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro
7. Očitovanje Upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za 

prostorno uređenje, jesu li i koje predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava 
javnog navodnjavanja



8. Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice 
lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja.

Članak 5.
Temeljem Izvješća o  provedenom javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem utvrđuje se da za vrijeme trajanja javnog uvida nije pristigla niti jedna 
primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem.

Članak 6.
Svi troškove izrade Plana financirati će se iz Proračuna Općine Feričanci.

Članak 7.
Program se dostavlja na mišljenje Osječko- baranjskoj županiji i suglasnost Ministarstvu 

poljoprivrede. 

Članak 8.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  prvog  dana  od  objave  u  „Službenom  glasniku  Općine

Feričanci“.

Predsjednik Općinskog
vijeća



OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA OPĆINU FERIČANCI

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna  površina  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  države  na  području  općine
Feričanci iznosi: 742 ha 

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju:

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha

R.br.
OBLIK RASPOLAGANJA 
( skraćeni naziv iz ugovora)

Ukupan broj
ugovora

Ukupna površina
po ugovorima

1. zakup 1   32 ha
2. dugogodišnji zakup 2 165 ha 
3. koncesija 2 334 ha
4. privremeno korištenje 4 155 ha
5. prodaja (ne ugovoreno) - 123 ha
6. Zakup (ne ugovoreno) -  39 ha
7. Ostalo- izdvojeno od polj. 

proizvodnje
-  60 ha

*napomena: ovdje su upisane samo površine koje su prodane, a neotplaćene 

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima 
raspolaganja



T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

OBLIK RASPOLAGANJA
Površina

u ha

NAPOMENA
(minirano, višegodišnji nasadi i

sustavi odvodnje i navodnjavanja)
površine određene za povrat - -

površine određene za prodaju
- jednokratno, maksimalno

 do 25%

41 ha

površine određene za zakup 669 ha

površine određene za zakup
za ribnjake

32 ha

površine određene za zakup
zajedničkih pašnjaka

- -

površine određene za ostale
namjene 

- jednokratno, maksimalno 
do 5%

-

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 140 ha.
NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne 
samouprave): 

Detaljna  razrada  Programa  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  RH  za
Općinu Feričanci dostavlja se u nastavku.

Detaljna  razrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za
Općinu Feričanci : 

k.o. Feričanci



k.o. Gazije

ZAKUP

PRODAJA

ZAKUP ZA RIBNJAKE



ZAKUP

PRODAJA



k.o. Donja Motičina

ZAKUP



PRILOZI: 
Dokumentacija  sukladno  Pravilniku  o  dokumentaciji  potrebnoj  za  donošenje  Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018):

1. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

Maksimalna površina koja se na području Općine Feričanci može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili
pravnoj osobi iznosi 140 ha.

Na području Općine Feričanci za zakup poljoprivrednog zemljišta na 25 godina određeno je   669
ha ukupno po svim  katastarskim općinama. 

2. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU

Na području  Općine Feričanci postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske koje su određene za prodaju, i to 41 ha ukupno po svim  katastarskim općinama.

3. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT 

Ured  državne  uprave  u  Osječko-baranjskoj  županiji,  Očitovanjem  KLASA:  943-01/18-01/9,
URBROJ: 2158-14-05/1-18-2, od dana 04. travnja 2018.g., očitovao se da nema nerješenih zahtjeva
za povrat ili naknadu oduzetog poljoprivrednog zemljišta koje pokriva Općina Feričanci.

4. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE

Na području Općine Feričanci za zakup za ribnjake određeno je 32 ha ukupno po svim  katastarskim
općinama. 

5. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA

Na području Općine Feričanci ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske određene za zakup zajedničkih pašnjaka.  

6.  POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE

Na području Općine Feričanci ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske određene za ostale nepoljoprivredne namjene. 

7. MINSKI SUMNJIVE POVRŠINE

Hrvatski  centar  za  razminiranje,  Uvidom  u  stanje  miniranosti  KLASA:  213-04/18-06/181,
URBROJ: 530-117-05/4-18-02, od dana 16. travnja 2018.g., očitovao se da se Općina Feričanci ne
nalazi u minski sumnjivom području.

8. OSOBITO VRIJEDNO (P1)  ILI VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (P2)

Upravni  odjel  za  prostorno  uređenje  i  graditeljstvo,  Uvjerenjem  KLASA:  350-01/18-01/135,
URBROJ: 2158/1-01-16-02/2-18-2 od dana  4. lipnja 2018.g., očitovao se da na području Općine
Feričanci nema osobito vrijednog (P1) ili vrijednog (P2) poljoprivrednog zemljišta. 



9. SUSTAVI JAVNOG NAVODNAVANJA

Upravni  odjel  za  prostorno  uređenje  i  graditeljstvo,  Očitovanjem  KLASA:  350-01/18-01/133,
URBROJ: 2158/1-01-16-18-2 od dana 29. svibnja 2018.g. očitovao se da u prostornim planovima
nisu označeni sustavi javnog navodnavanja, jer prostorni planovi sadrže samo odredbe kojima se
omogućava izgradnja sustava navodnjavanja na svim kategorijama poljoprivrednog zemljišta, bez
obzira radi li se o javnim sustavima ili nekim drugim. Upravni odjel ne vodi službenu evidenciju o
sustavima  javnog navodnavanja  i  nije  u  mogućnosti  izdati  traženi  akt  jer  ne  postoje  zakonske
pretpostavka za njegovo izdavanje.

10. OBUHVAĆENOST ŠUMSKOGOSPODARSKOM OSNOVOM

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Našice, Uvjerenjem URBROJ: NA-05-18-785/02, od dana 23.
svibnja 2018.g., očitovala se o uključenosti katastarskih čestica u šumskogospodarske planove te su
čestice koje se nalaze u šumskogospodarskim planovima izbačene iz Programa.

Napomena: Prikaz raspolaganja katastarskim česticama i oblici raspolaganja se nalazi u privitku i
čini sastavni dio ovog Programa, a objaviti će se kao zasebna cjelina 



REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
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OPĆINSKO VIJEĆE

Trg Matije Gupca 3

31512 Feričanci

KLASA:351-01/18-01-09
URBROJ:2149/03-18-01-01
U Feričancima, 04. lipnja 2018. godine 

Temeljem članka 21., stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13, 73/17), Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi:

 ODLUKU
o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom  Općine Feričanci 

za razdoblje 2018. – 2023. godine

Članak 1. 

Nakon provedenog javnog uvida,  prema članku 22.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne  novine“  broj  94/13,  73/17),  Načelnik  Općine  Feričanci  prihvaća  Nacrt  Plana
gospodarenja otpadom Općine Feričanci za razdoblje 2018. – 2023. godine i upućuje ga Općinskom
vijeću na raspravu i usvajanje.

Članak 2. 

Tekst Nacrta Plana gospodarenja otpadom, zajedno s prilozima, nalazi se u prilogu ove Odluke i
čini njezin sastavni dio.

Članak 3. 

 Stupanjem na  snagu  ove  Odluke  prestaju  važiti  odredbe  Plana  gospodarenja  otpadom
KLASA: 351-01/15-01-04, URBROJ: 2149/03-18-01-01 od 28. prosinca 2015.g.

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Feričanci .

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić

Napomena: Plan gospodarenjom otpada Općine Feričanci za razdoblje 2018-2023.g.  je sastavni 
dio ove Odluke, a obaviti će se kao posebna cjelina 


