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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
       Broj: 07 /2018 -  13. rujna 2018.g.

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Feričanci od 10. kolovoza  2018.g.

2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja do 
30. lipnja 2018. godine

3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada
sa područja Općine Feričanci

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 

1.  O D L U K A o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne 
zaštite   na području Općine Feričanci



REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01-05
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci, 11. rujna  2018. g. 

       Na temelju članka 33. Statuta Općine  Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na svojoj 12. sjednici od 11. rujna   2018. godine 
donijelo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće  prihvaća zapisnik sa 11. sjednice  Općinskog vijeća održane  10. kolovoza  
2018.g.  

PREDJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Marin Benić,v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

KLASA: 021-01/18-01/05
URBROJ: 2149/03-18-01
Feričanci, 10. kolovoza  2018.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je  sazvana pisanim pozivima  za 10. kolovoza  2018. godine sa početkom u 19,00 
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
Vijećnici Zdenko Bilandžić i Mirjana Glavaš su se ispričali za nedolazak  

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:

  Aktualni sat
1.  Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  od 04. lipnja 2018.g.
2. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Feričanci za 

razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.g., izvjestitelj Jasna Dado, bacc. oec.
3. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Feričanci , izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja 

javne rasvjete na području Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci

5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog 
doma u Feričancima", izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Feričanci

 

    Aktualni sat 

Sva pitanja, diskusije i odgovori na aktualnom satu sačinjava poseban Zapisnik koji će se 
vijećnicima dostaviti u privitku ovog zapisnika 



Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 

Nakon glasovanja  konstatira se da se  Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane
04. lipnja 2018. godine  prihvaća jednoglasno te se donosi slijdeći:

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće  jednoglasno prihvaća zapisnik 10 sjednice Općinskog vijeća Općine 
Feričanci održane 04. lipnaj  2018.g.

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

KLASA:   021-01/18-01/04

Ad.2.
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Feričanci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.g., izvjestitelj Jasna Dado, bacc. oec.

sa  8  glasova  "ZA"  i  1  "SUZDRŽAN"  prihvaća  se  prijedlog  Odluka  o  prihvaćanju
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Feričanci za razdoblje 01. siječnja do 30.
lipnja 2018.g

Tekst odluke se nalazi u privitku ovog Zapisnik ai čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/18-01/04

  Ad. 3.

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Feričanci , izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci

Općinsko Vijeće jednoglasno sonosi Odluku o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 
3.500.000,00 kuna podizanjem kredita , a za provedbui projekta planiranog u Proračunu Općine 
Feričanci za 2018. godinu " Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-5" GOVEĐA GLAVA" 

Tekst Odluke se nalazi  se u privirku ovog zapinsika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 403-01718-01-02



Ad.4.
 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova 

održavanja javne rasvjete na području Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
komunalnih  poslova  održavanja  javne  rasvjete  na  području  Općine  Feričanci,  a  sukladno
provedenom  Javnom  oglasu  za  prikupljanje  ponuda  za  povjeravanje  komunalnih  poslova
održavanja javne rasvjete na području Općine Feričanci  od dana  12. lipnja 2018.g.  na web stranici
i Oglasnoj ploči Općine Feričanci te je prihvaćena ponuda TERMOELEKTRO, obrt za instalaterske
radove, vl. Danijel Javorček, V. Novaka 6, 31500 NAŠICE, OIB: 03308722808 na iznos 9.092,23
kuna  ( bez PDV-a) kao najpovoljnije po cijeni. 

Ugovor o povjerenju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke daje se na
rok od 4 (četiri) godine od dana potpisa Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova iz članka 1.
ove Odluke

Tekst Odluke se nalazi  se u privirku ovog zapinsika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 344-01/18-01/16

Ad.5. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja 
Društvenog doma u Feričancima", izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog  Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Općine Feričanci u  projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u 
Feričancima" sukladno mjerama iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020.

Tekst Odluke se nalazi  se u privirku ovog zapinsika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 402-09/18-01-01

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: 022-04/18-01-03
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci, 11. rujna 2018. g. 

       Na temelju članka 33. Statuta Općine  Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na svojoj 12.sjednici od 11. rujna  2018. godine 
donijelo slijedeći:

Z  A  K   LJ  U  Č  A  K

Općinsko vijeće  prihvaća Polugodišnje izvješće  o radu Općinskog načelnika za razdoblje 
od 01.01.  do 30.06. 2018. godine .

Tekst Izvješća se nalazi 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
            OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj
 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)  i 
članka 48. Statuta Općine  Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 01/18) , Općinski 
načelnik  p o d n o s i             

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE

 OD 01.01.2018.  DO 30.06.2018. GODINE

 Sadržaj:

1. Uvod
2. Rad po područjima nadležnosti
3. Zaključak
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1. UVOD

          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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)  i
članku 48.   Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 01/18) 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,
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      -   obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

Izvještajno razdoblje započinje s danom 01. siječnja 2018. godine, a završava s 
30. lipnja 2018. godine.

2.  RAD PO PODRUČJIMA NADLEŽNOSTI

Poslove  iz  svoje  nadležnosti  obavljao  sam  na  brojnim  sastancima  i  radnim
dogovorima sa: 
- Osječko-baranjskom županijom
-  Ministarstvom rada i mirovinskog sustava
-  Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
-  Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
- Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Ministarstvom gospodarstva,
- Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja,
- Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
- Hrvatskim vodama,
- Našičkim vodovodom d.o.o. Našice,
- Dječjim vrtićem "Mali princ" Našice,
- HEP – Opskrba d.o.o. Osijek,
- HEP-PLIN d.o.o. Osijek
-  te  sa mještanima,  predstavnicima gospodarskih subjekata,  obrazovnih i  kulturnih institucija  te
udruga.

U izvještajnom razdoblju  dogovarao  sam,  ugovorio  te  proveo  mnoge  poslove,  od  kojih
ističem: 

Potpisani ugovori:
-  Ugovor  o  dodjeli  bespovratnih  sredstava  –  "ZAŽELI  –  program  zapošljavanja  žena"  u  vrijednosti
2.364.311,69  kn,  sa  Ministarstvom rada  i  mirovinskog  sustava  i  Hrvatskim zavodom za  zapošljavanje,
Zagreb
-  Ugovor  o  umjetničkoj  suradnji  u  vrijednosti  1.500,00  kn  (neto),  sa  glazbenim umjetnikom Denisom
Jurišićem, Feričanci
- Ugovor o izradi/izmjeni web stranice u vrijednosti 5.000,00 kn (sa PDV-om), sa Hektor-posredovanje, obrt
za posredovanje, vl. Toni Balajić, Feričanci
- Ugovor o međusobnoj suradnji na održivosti  projekta Wine Tour, sa Turističkom zajednicom Osječko-
baranjske županije, Osijek i Udrugom FER+PLUS, Feričanci
- Sporazum o provedbi projekta "Školski obrok za sve" u osnovnoj školi J.J.Strossmayera u Đurđenovcu, sa
Osječko-baranjskom  županijom,  Osijek,  Osnovnom  školom  J.J.Strossmayera,  Đurđenovac  i  Općinom
Đurđenovac
- Sporazum o provedbi projekta "Školski obrok za sve" u osnovnoj školi Vladimira Nazora u Feričancima, sa
Osječko-baranjskom županijom, Osijek, Osnovnom školom V. Nazora, Feričanci i Općinom Donja Motičina
- Ugovor o zakupu za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci u vrijednosti
6.273,35 kn godišnje, sa Osilovac d.o.o., Feričanci
- Ugovor o financiranju Mjera 07 u vrijednosti 7.536.800,00 kn, sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb
- Ugovori o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Općine Feričanci za 2018. g. Temeljem provedenog
Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Feričanci u 2018. g., sa
udrugama sa područja Općine Feričanci
- Sporazum o suradnji u provedbi operativnog plana razvoja cikloturizma Osječko-baranjske županije, sa
Osječko-baranjskom županijom i općinama i gradovima sa područja županije
- Ugovor o pružanju usluga, sa Zvodom za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije,



Virovitica i Hidring d.o.o., Virovitica
- Ugovor o uslugama emitiranja TV emisije – projekt "Zaželi i učini dobro djelo" u vrijednosti 6.400,00 kn
po emisiji, sa HALL j.d.o.o., Našice 
- Ugovor o uslugama emitiranja TV emisije – projekt "Zaželi i učini dobro djelo" u vrijednosti 4.800,00 kn
po emisiji, sa Radio Našice d.o.o., Našice 
- Ugovor o kupoprodaji plinske mreže u vrijednosti 600.000,00 kn, sa HEP-PLIN d.o.o., Osijek
- Ugovor o kupoprodaji robe u vrijednosti 190.080,00 kn (bez PDV-a), sa PEC-PEKARA, Markovac Našički
-  Autorski  ugovor  o  umjetničkom  nastupu  u  vrijednosti  6.500,00  kn  (neto),  sa  Marina  Novogradec,
Koprivnica
- Ugovor o ustanovljenju prava služnosti, bez naknade, sa HEP-PLIN d.o.o., Osijek
- Ugovor o održavanju web stranice Općine Feričanci u vrijednosti 200,00 kn mjesečno (sa PDV-om), sa
Hektor-posredovanje, vl. Toni Balajić, Feričanci
-  Ugovor o izvođenju radova u vrijednosti 148.025,30 kn (bez PDV-a), sa Komjetan gradnja, vl. Darko
Komjetan, Markovac Našički
- Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u vrijednosti
13.652,40 kn, sa Obrt Langovo polje, vl. Josip Zadrić, Vučjak Feričanački
-  Aneks  Ugovora  o  održavanju  računalnog  programa  Urudžbeni  zapisnik  sa  arhivom  sa  Zavodom  za
Informatiku, Osijek
- Ugovor o sufinanciranju projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Izgradnju javne rasvjete u
mjestu Feričanci" u vrijednosti 150.000,00 kn, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske
unije, Zagreb
- Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u vrijednosti
3.670,00 kn, sa Monikom Ćapin, Vučjak Feričanački
-  Ugovor  za  pružanje  usluge  tehničke  pomoći  za  upravljanje  projektom  tijekom  provedbe  projekta  i
promidžba i vidljivost projekta – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-5 "Goveđa glava" u Feričancima u
vrijednosti 84.700,00 kn sa MAXICON d.o.o., Zagreb 
- Sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Feričanci sa
Hrvatskom Elektroprivredom d.d., Zagreb
- Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u vrijednosti
48.087,12 kn, sa Osilovac d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Feričanci

 
Posebno  važne  sastanke  održavao  sam  s  županom  Osječko-baranjske  županije  Ivanom

Anušićem te smo od strane OBŽ uspjeli povući sredstva za uređenje ruralnog prostora te izgradnju
fasade na zgradi Sportskog centra u Feričancima.

Nastavili  smo  izvoditi  radove  na  društvenim i  DVD  domovima,  na  izgradnji  i  sanaciji
nogostupa,  uređenju kanalske  mreže,  puteve,  nerazvrstane  ceste  i  mostove,  rekonstruirali  javnu
rasvjetu, pokrenuli smo radove na obnovi mrtvačnice i parkirališta na groblju u Feričancima.

Nastavio  sam lobiranje  kod  generalnog direktora  Hrvatskih  voda Zorana  Đurokovića  i
direktora Željka Kovačevića za finaciranje dovršetka sustava kanalizacije i uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda u Feričancima.

Nastavili smo pripremati projektnu dokumentaciju radi izgradnje radova koji su nužni za što
bolji život svih mještana Općine Feričanci.

Kvalitetno  smo  surađivali  s  predstavnicima  NEXE  GRUPE  u  cilju  razvoja  turizma  na
području Općine Feričanci, kao i na cjelokupnom poboljšanju kvalitete života svih mještana.

Aktivno sam sudjelovao u ponovnom aktiviranju i konstituranju Savjeta mladih.
Dogovorio sam s HEP Elektoslavonija Osijek zajedničku izgradnju niskonaponske mreže u

ulici Petrovac u Feričancima u 2019.g., a u cilju izgradnje nove javne rasvjete.
Pomagali smo investitorima Naš. Vodovodu ( izgradnja vodovoda Valenovac ) i Županijskoj

upravu za ceste ( izgradnja ceste Božilovac -Valenovac ) u realizaciji projekata na području Općine
Feričanci.

Odobravao sam Zahtjeve za  pomoć pri  opremi  novorođenčadi,  kao i  nužne Zahtjeve  za
jednokratnu pomoć zbog bolesti ili teške materijalne situacije.



U izvještajnom razdoblju održano je četiri sjednice Općinskog vijeća.

Nadalje donio sam mnoge akte od kojih ističem sljedeće:

-  Zahtjev  za  sufinanciranje/financiranje  zapošljavanje  u  javnom  radu  Hrvatskom  zavod  za
zapošljavanje Osijek
- Plan nabave za 2018.g.
- Javni natječaj za financiranje udruga  iz Proračuna Općine Feričanci u 2018.g.
- Poziv na radni sastanak pomoćniku ministra u MGIPU Zdravku Vukiću
- Javni poziv za davanje inicijative za dodjelu Javih priznanja Općine Feričanci
- Odluka o isplati "Uskrsnice" umirovljenicima s područja Općine Feričanci
-  Odluka  o  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  za  prodaju  plinske  mreže  na  području  Općine
Feričanci
- Odluka o raskidu Ugovora o korištenju željezničkog objekta na kolodvoru u Feričancima
-Imenovanje Povjerenstva za provedbu prijma u radni odnos na određeno vrijeme osoba u javne
radove
- Rješenje o raspuštanju Povjerenstava u Općini Feričanci
- Sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju
Feričanci

3. ZAKLJUČAK

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  prethodio  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  2018.  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.

Klasa : 
Urbroj :          
Feričanci, 3. rujna 2018.g.

               OPĆINSKI NAČELNIK:
      Marko Knežević, prof.



           
      REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA FERIČANCI
     OPĆINSKO VIJEĆE
      Trg Matije Gupca 3
          31512  Feričanci
KLASA: 363-01/18-01/32
URBROJ: 2149/03-18-01-01
Feričanci, 11. rujna 2018.g.

Na temelju članaka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članka 28., 30. i
31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 30.
Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 01/18), Općinsko vijeće Općine
Feričanci na svojoj 12. sjednici održanoj dana 11. rujna  2018.g., donosi sljedeću

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
sa područja Općine Feričanci   

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Feričanci na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije
za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
sa područja Općine Feričanci, odabire ponudu ponuditelja RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti,
Trg  dr.Franje  Tuđmana  6,  31511  Đurđenovac  kao  najpovoljniju  ponudu  i  daje  imenovanom
ponuditelju  koncesiju  za  obavljanje  javne  usluge  prikupljanja,  odvoza  i  zbrinjavanja  miješanog
komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci.

Članak 2.
Prava i obveze Općine Feričanci kao davatelja predmetne koncesije i RAD d. o. o. za komunalne 
djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac kao koncesionara određena su 
Dokumentacijom za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci.

Članak 3.
Predmet koncesije je skupljanje i odvoz  miješanog komunalnog otpada sa područja Općine 
Feričanci (naselja: Feričanci, Vučjak Feričanački, Valenovac i Gazije).

Članak 4.
Koncesionar je dužan obavljati predmetnu  javnu uslugu sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i
Ugovoru  o  koncesiji  za  obavljanje  javne  usluge  prikupljanja,  odvoza  i  zbrinjavanja  miješanog
komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci  
Davatelj koncesije je dužan korisniku koncesije omogućiti nesmetano obavljanje  javne usluge  u
smislu  zaštite  i  provođenja  komunalnog  reda  u  Općini  Feričanci  kao  i  osigurati  posude  za
prikupljanje komunalnog otpada.



Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od stanovnika Općine Feričanci - korisnika
javne usluge, te godišnje plaćati naknadu za koncesiju Općini Feričanci.
Troškove zbrinjavanja otpada na deponiju snosit će korisnik koncesije.

Članak 5.
Koncesija za obavljanje  javne usluge dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina računajući od dana
sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 6.
Naknada za koncesiju iznosi 40.500,00 kn godišnje.

Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj  RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511
Đurđenovac,  je obvezan s davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji najkasnije u roku od
deset dana od isteka razdoblja mirovanja (koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju
koncesije svakom ponuditelju).

Članak 8.
Ova Odluka bez odgode, zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude sa sjednice
Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje  javne usluge skupljanja i odvoza komunalnog
otpada sa područja Općine Feričanci održane dana 21. kolovoza 2018.g., dostavlja se ponuditeljima
na dokaziv način.

Članak 9.
Ova odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i
na internetskoj stranici Općine Feričanci.

Obrazloženje

Općina Feričanci  kao davatelj  koncesije je  na temelju 36.  i  37.  stavaka Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“ broj 69/17), članka  28., 30. i 31.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom
( „Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i  članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik
Općine  Feričanci“  broj  01/18),  pokrenula  postupak  dana  09.  srpnja  2018.g.  godine  slanjem
Obavijesti  o  namjeri  davanja koncesije  za  sakupljanje  i  odvoz komunalnog otpada  sa područja
Općine  Feričanci,  Obavijest  je  objavljena  10.  srpnja  2018.g.  u  Elektroničkom oglasniku  javne
nabave Republike Hrvatske pod oznakom  2018/S 01K-0018096 i na internetskoj stranici Općine
Feričanci www.opcina-  fericanci  .hr.
Dana  28. lipnja 2017.g. godine općinski načelnik je imenovao Stručno povjerenstvo za provedbu
postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa
područja  Općine  Feričanci  KLASA:  363-01/17-01/08,  URBROJ:  2149/03-17-01-02. Javnom
otvaranju  pristiglih  ponuda  pristupilo  se  13.  kolovoza  2018.g.  na  adresi  Općina  Feričanci,  Trg
Matije Gupca 3, s početkom u 11:00 sati.
Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da su prema objavljenoj Obavijesti o namjeri
davanja koncesiji pristigle dvije ponude, i to tvrtki:  RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg
dr.Franje  Tuđmana  6,   31511  Đurđenovac  i  EKO-FLOR  PLUS  d.o.o.,  Mokrice  180/c,  49243
Oroslavlje.

Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su obje ponude potpune i pravovremene, te da je ponuda tvrtke
RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac najpovoljnija.

http://www.opcinagradac.hr/
http://www.opcinagradac.hr/
http://www.opcinagradac.hr/


Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Žalba  se  izjavljuje  Državnoj  komisiji  za  kontrolu  postupaka  javna  nabave,  Koturaška  cesta
43/IV,10000  Zagreb,  a  istodobno  predaje  davatelju  koncesije  u  pisanom  obliku  izravno  ili
preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.

PREDSJEDNIK     
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Benić      

Dostaviti:
- RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac
- EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 Oroslavlje.
- Internetska stranica Općine Feričanci
- Pismohrana, ovdje



     PRILOG 1. 

                         
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA FERIČANCI
Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge
– sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Feričanci
         KLASA: 363-01/18-01/31
         URBROJ: 2149/03-18-01-05
       Feričanci, 21. kolovoza 2018.g

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
(sukladno Dokumentaciji o nabavi, Obavijesti o namjeri davanja koncesije,

Zakonu o koncesijama)

1. Naziv i sjedište naručitelja (davatelja koncesije):
Naziv: Općina Feričanci
Sjedište: Feričanci
Adresa: Trg Matije Gupca 3
OIB: 84530440509

2. Predmet nabave:
Koncesija za obavljanje javne usluge – sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja
Općine Feričanci

3. Vrsta postupka:
Otvoreni postupak dodjele koncesije s ciljem sklapanja ugovora o koncesiji

4. Evidencijski broj koncesije:
K02/2018

5. Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:
Obavijest  o  namjeri  davanja  koncesije  za  obavljanje  javne  usluge  sakupljanja  i  odvoza
komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci
Datum slanja: 09. srpnja 2018.g.
Datum objave: 10. srpnja 2018.g.
Broj objave: 2018/S 01K-0018096

6. Procijenjena vrijednost nabave (koncesije):
1.500.000,00 kuna (petogodišnja procijenjena vrijednost).

7. Datum početka pregleda i ocjene ponuda:
13. kolovoza 2018.g.

8. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

2. RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac
3. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 Oroslavlje



9. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
KRITERIJ ZA ODABIR RAD d.o.o. EKO-FLOR PLUS d.o.o.

1 Najniža ukupna cijena ponude 80%
Najniža ukupna cijena ponude / Ponuđena cijena ponude * 80

246,33 / 246,33 * 80 =
80,00 bodova

246,33 / 375,00 * 80 =
52,55 bodova

2 Visina naknade za koncesiju 20%
Iznos koncesijske naknade / Najviši ponuđeni iznos 
koncesijske naknade * 20

40.500,00 / 40.500,00 * 20 =
20,00 bodova

38.200,00 / 40.500,00 * 20 =
18,86 bodova

UKUPNO BODOVANJE
Konačni broj bodova za ponuditelja dobiva se zbrojem bodova po
pojedinom kriteriju: 1 + 2 

100,00 71,41

Cijena ponude izražena je s PDV-om, a odnosi se na mjesečni iznos naknade za sve usluge navedene u
ponudbenom cjeniku ponuditelja.

10. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
Rang Ponuda Bodovi

1 RAD d.o.o. Đurđenovac 100,00

2 EKO-FLOR PLUS d.o.o. 71,41

11. Prijedlog odgovornoj  osobi  naručitelja  za  donošenje  odluke o  odabiru ili  odluke  o
poništenju, s obrazloženjem.

Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu nadležnom tijelu davatelja koncesije,  općinskom
vijeću Općine Feričanci, donošenje Odluke o odabiru tvrtke  RAD d. o. o. za komunalne
djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac, kao najpovoljnijeg ponuditelja za
dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja
Općine Feričanci te dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza
komunalnog otpada s područja Općine Feričanci.

Obrazloženje:

Postupak je dovršen, a na natječaj za pružanje predmetne javne usluge su stigle dvije
ponude koje su potpune i pravovremene.
Prema pristiglim ponudama i  sukladno analizi ponuda iz točke 9. i 10. utvrđeno je da ponuda
ponuditelja  RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac,
ostvaruje najveći broj bodova i  najpovoljniji je  ponuditelj.
Stručno  povjerenstvo  za  koncesiju  preporučuje  donošenje  Odluke  o  odabiru  najpovoljnijeg
ponuditelja  u  predmetnom postupku davanja  koncesije   te  dodjelu  koncesije  za  obavljanje  javne
usluge sakupljanja  i  odvoza  komunalnog otpada  s  područja  Općine  Feričanci  tvrtci  RAD d.  o.  o.  za
komunalne djelatnosti, Trg dr.Franje Tuđmana 6,  31511 Đurđenovac.

12. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda:
21. kolovoza 2018.g.

13. Ime prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

Stručno povjerenstvo za koncesije:

1.   Ivan Matulić,   – predsjednik Povjerenstva,
2.   Damir Završki  - član  

 3.   Josip Jurčević  - član



AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA: 

  REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA FERIČANCI
     OPĆINSKI NAČELNIK
      Trg Matije Gupca 3
          31512  Feričanci
KLASA: 810-01/18-01-04
URBROJ: 2149/03-18-01-02

            Feričanci, 11 . rujan 2018.g.

              Na temelju članka 34. st.1  zakona o sustavu civilne zaštite ( "Narodne novine " broj 
82/15.) 

                                              O D L U K A
       o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite  
                               na području Općine Feričanci
 
                                                Članak 1.
     Imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Općine Feričanci:

R.B.          IME I PREZIME                                  FUNKCIJA                                             
1.              Stipo Stipić                                          Povjerenik CZ
2.              Nikola Ćapin                                       Zamjenik Povjerenika CZ
3.              Josip Kramarić                                    Povjerenik CZ
4.              Dušan Poznić                                      Zamjenik Povjerenika CZ
5.              Katarina Bolog                                    Povjerenik CZ
6.              Željko Perković                                   Zamjenik Povjerenika CZ
7.              Josip Knezović                                    Povjerenik CZ
8.              Mirjana Glavaš                                    Zamjenik Povjerenika C
9.              Denis Jurišić                                        Povjerenik CZ
10.            Dominik Čapo                                     Zamjenik Povjerenika CZ
11.            Domagoj Marinić                                Povjerenik CZ
12.            Alen Dado                                           Zamjenik Povjerenika CZ
13.            Zlatko Đuroković                                Povjerenik CZ
14.            Bojan Ugljanac                                    Zamjenik Povjerenika CZ
15.            Zlatko Čikvar                                      Povjerenik CZ
16.           Josip Šalek                                           Zamjenik Povjerenika CZ



                                             Članak 2.

         Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Općine Feričanci su operativne
snage civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati 
na poziv načelnika nadležnog stožera civilne zaštite općine Feričanci.

                         
                                                     Članak 3.

         U skladu s Zakonom o sustavu civilne zaštite i Planom civilne zaštite Općine Feričanci 
povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici obavljaju poslove civilne zaštite,

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 
osobne i uzajamne zaštite,

- daju obavijesti građanima o provedbenom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije 
radi sudjelovanju u sustavu civilne zaštite,

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje  u stambenim zgradama na 
području svoje nadležnosti i o propustima
  obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

                                                          Članak 4.

        Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu biti pozvani na razne oblike planske 
edukacije i osposobljavanja. 

                                                           Članak 5.

       Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka od 14. studenog. 2016. godine 
Klasa:810-01/16-01/18,  Urbroj:2149/03-16-01-02.

       Ova Odluka Stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine 
Feričanci.

Općinski načelnik
         Marko Knežević, prof
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