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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
       Broj: 08 /2018 -  22. listopada 2018.g.

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
održane 11. rujna 2018. godine

2. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2018. godinu

3. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Feričanci za 2018. godinu

4. Odluka o I. Izmjenama i dopunama projekcije Proračuna Općine Feričanci za 2019. i 2020. 
godinu

5. Odluka o dugoročnom zaduženju Općine Feričanci



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/18-01/07
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci,  19. listopada 2018.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  13. sjednici od  19. listopada 2018. godine  
donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 12. sjednice  Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida u  Zapisnik sa  12.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 11. 
rujna  2018. godine i glasovanja,  konstatira se da se Zapisnik usvaja.

 
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: 021-01/18-01/06
URBROJ: 2149/03-18-01-01
Feričanci, 11. rujna 2018.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je  sazvana pisanim pozivima  za 11. rujna  2018. godine sa početkom u 19,00 sati 
u općinskoj vijećnici. 

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

nazočni sukladno prozivniku
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:

01. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  od 
10. kolovoza  2018.g.

02. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 
2018. godine, izvjestitelj Matko Kneževi, prof, Općinski načelnik

03. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja mješanog komunalnog otpada sa područja Općine  
Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, Pročelnik JUO Općine Feričanci

Nakon glasovanja konstatira se da se dnevni red prihvaća jednoglasno.

Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  održane

10. kolovoza  2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.

Vijećnik Josip Čapo ukazuje na pogrešno napisano ime u Zapisniku sa aktualnog sata, naime
umjesto pogrešno napisanog imena Stjepan Čapo traži ispravak u  Josip Čapo. 

Nakon glasovanja, uvažavajući primjedbu vijećnika Josipa Čapo ,  konstatira se usvajanje
Zapisnika sa 11. sjednice  Općinskog vijeća Općine Feričanci  održane 10. kolovoza  2018. godine
JEDNOGLASNO 

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

KLASA: 021-01/18-01-05



Ad.2.
 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.  
godine, izvjestitelj Marko Kneževi, prof, Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski Načelnik Marko Knežević, prof

Nakon kratkog izlaganja i obrazlaganja polugodišnjeg izvješća  o radu općinskog načelnika
za razdoblje od 01. siječnja  do 30. lipnja 2018. godine g , Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN  usvaja Izvješće   te je o tome donijelo 

Z A K LJ U Č A K 
 

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

KLASA: 022-04/18-01-03

Ad.3.
 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje javne 

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

Izvjestitelj : Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Feričanci

Nakon izlaganja o samoj odluci kao i provedenoj proceduri koja je prethodila prije
utvrđivanja  prijedloga  o  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  za  dodjelu  koncesije  odvoza   i
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci te nakon provoedenog
glasovanja o prijedlogu , Općinsko vijeće većinom glasova ( 8 ZA , 1 SUZDRŽAN)  donosi

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje javne 

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

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

KLASA: 363-01/18-01/32

Ad.5. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Feričanci, 

Izvjestitelj :Josip Jurčević, v.d. upravitelja Vlastitog pogona Općine Feričanci

nakon kratkog izlaganja, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 



Z A K LJ U Č A K:

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Feričanci 

Tekst Izvješća ( CD)   se nalazi u privitku Ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 810-01/18-01-01

 Ad.6.
.Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za  2018.

godinu, 

Izvjestitelj Josip Jurčević, v.d. upravitelja Vlastitog pogona Općine Feričanci

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

Z  A  K   LJ  U  Č  A  K

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 
požara za područje Općine Feričanci za 2018. godinu .

Tekst Provedbenog plana  se nalazi u privitku Ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 214-01/18-01-03

Ad.7.
Izvješće o provedbi Plana za 2017.g.

 Izvjestitelj Josip Jurčević, v.d. upravitelja Vlastitog pogona Općine Feričanci

Općinsko vijeće jednoglasno donosi:

Z  A  K   LJ  U  Č  A  K

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 
2017. godinu.

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

KLASA: 363-01/18-01-05



Ad.8.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Feričanci za 2017.g. 

Jednoglasno se prihvaća  Izvješće o Informaciji  o  stanju sigurnosti  na području Općine
Feričanci za 2017. godinu koje je podnijela Policijska uprava osječko-baranjska , Policijska postaja
Našice od dana 22. siječnja 2018. godine.

Uvodno izlaganje po ovoj točki je podnio Općinski načelnik Marko Knežević, prof.

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

KLASA: 511-01/18-01-01

Ad.9.
Različito

Predsjednik vijeća otvara raspravu.

Vijećnik  Denis  Jurišić  se  dotakao  problematike  odbačenih  lampiona  na  parkiralištu  kod
groblja .

Vijećnik Jurčević napomine da je na isti taj problem i on ukazivao na 6. sjednici te se slaže
da se isti treba riješiti.

Općinski načelnik Marko Knežević,prof napominje kako se treba razmišljati o proslavi dana
Općine te sačiniti detaljni plan proslave.

Vijećnik Mirko Jurčević  ukazuje i daje osvrt ma primljene kandidate u projekt
tu ZAŽELI - informacija tko se uposlio,  godine uposlenih kandidata jer, smatra, da su u većini
zaposlenici rodbina vijećnika i sami vijećnici.

Vijećnica Mirjana Glavaš je postavila upit o ispravnosti bicikala za uposlene kandidate u
projektu ZAŽELI 

Kako se više nitko ne javlja za riječ, predsjednik zaključuje rad sjednice u 19,10 sati.

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Zlata Vukoja v.r. Marin Benić  v.r.



  REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA FERIČANCI
       OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/ 18-01/06
URBROJ: 2149/03-18-01-01
Feričanci, 19. listopada 2018.g.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 ,136/12 i 15/15)  i 
članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine Feričanci" br. 01/18 ) Općinsko 
vijeće Općine Feričanci je na 13. sjednici održanoj 19. listopada 2018.g.  donijelo je

              O  D  L  U  K  U
       o I. Izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Feričanci 

za 2018. godinu

    Članak 1.

 U Proračunu Općine Feričanci za 2018. godinu ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 08/17 ) 
članak 1. mijenja se i glasi :

     
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja 7.594.400,00 kn       
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine      621.200,00 kn     
Rashodi poslovanja     5.669.396,67 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           5.476.859,37 kn
RAZLIKA – MANJAK          - 2.930.656,04 kn

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
     NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE       

Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn    
Izdaci za financijsku imovini i otplate zajmova                                  0,00 kn        
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE     3.000.000,00 kn 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
     VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA    - 69.343,96 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FIN.+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINA     0,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 
2018. godinu kako slijedi u tabeli koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.



Članak 3. 

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

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

                     Marin Benić



 
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA                                                
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/18-01/
URBROJ: 2149/03-18-01
Feričanci, 19. listopada 2018.g.

Na temelju članak 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine " br. 87/08 i 136/12) i
članka 30. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18)  Općinsko 
vijeće Općine Feričanci je na 13. sjednici održanoj 19. listopada 2018.g. donijelo je

O  D  L  U  K  U
      o izvršavanju Proračuna Općine Feričanci za 2018. godinu

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna 
Općine Feričanci za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg 
zaduživanja i jamstava Općine Feričanci, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom 
imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika Općine 
Feričanci ( u daljnjem tekstu: općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u vezi s 
izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

U Proračunu se planiraju svi prihodi i izdaci koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje 
Općina Feričanci.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i 
izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim iznosima.
   

II. STRUKTURA  PRORAČUNA

Članak 4.

U postupku izvršavanja Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke.

          



Članak 5. 

Naredbodavatelj i odgovorna osoba za izvršenje Proračuna  u cjelini je  Općinski načelnik 
Za uporabu raspoređenih sredstava osiguranih u Proračunu u pojedinim razdjelima 

odgovorni su rukovoditelji korisnika.

           
                                                                       Članak  6

Rashodi Proračuna koji nisu analitički razrađeni, kojima nije određen krajnji  korisnik u 
Posebnom djelu Proračuna, Programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća Općine 
Feričanci ( u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), izvršavati će se temeljem Odluke Općinskog 
načelnika.

    Članak 7.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu 
Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i do visine 
utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene 
utvrđene Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 8.

Proračun se izvršava u pravilu ravnomjerno mjesečno, odnosno u skladu s njegovim 
likvidnim mogućnostima i mjesečnim financijskim planovima proračunskih korisnika.

Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je izraditi 
financijski plan po mjesecima za cijelu godinu, a u skladu sa planiranim dospijećem obveza.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu 
izvršeni do visine utvrđene Proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u slijedećoj proračunskoj 
godini do visine koja omogućava realizacija u cijelosti.                                                     

Iznimno, zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun s odljevom sredstava, Općinski 
načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci ( u daljnjem tekstu. Odjel) može izmijeniti 
dinamiku doznake sredstava korisnicima.

Članak 9.

Ukoliko se prihodi u Proračunu ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici 
tijekom godine, prednost u podmirenju izdataka imati će sredstva  za plaće zaposlenih.

 
III..  ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 

Članak  10.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.



IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA 
SREDSTAVA PRORAČUNA 

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda, primitaka, rashoda i 
izdataka Proračuna, Općinski načelnik će predložiti Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna 
Proračuna.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu s stavkom 1. ovog članka, Općinski 
načelnik  može na zahtjev proračunskog korisnika odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih
razdjela ili između razdjela, te između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, najviše 5% 
rashoda i izdataka na proračunskoj stavci  koja se umanjuje.

O izvršenoj preraspodjeli Općinski načelnik izvijestiti će Općinsko vijeće na prvoj narednoj 
sjednici.

V. PRORAČUNSKA ZALIHA 

Članak 12.

Neraspoređeni dio prihoda čini proračunsku zalihu koja se raspoređuje i koristi za 
nepredviđene i nedovoljno predviđene potrebe.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.
         

VI. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 13.

Novčanim sredstvima na žiro računu Općine Feričanci upravlja Općinski načelnik.
Novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovnih banaka, poštujući načela 

sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Novčana sredstva se mogu oročiti samo sa povratom do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 14.
            
           Ukoliko prihodi-primici budu pogrešno uplaćeni u iznosu većem od iznosa iz rješenja 
odnosno terećenja, pogrešno ili više naplaćeni iznos vratiti će se uplatiteljima ili pripadajućim 
proračunima jedinica lokalne ( regionalne) samouprave, odnosno državnom proračunu.

VII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM  
DUGOTRAJNOM IMOVINOM

Članak 15.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Feričanci upravlja Općinski načelnik.
Upravljanje imovinom iz prethodnog stavka ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, 

održavanje i davanje u zakup.



VIII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
 

Članak 16.

Općina Feričanci može se zadužiti samo za investiciju koja se financira iz Proračuna i koju 
potvrdi Općinsko vijeće, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa  Općinski načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz 
suglasnost Vlade RH i prethodnog mišljenja Ministarstva financija.

 Općina Feričanci će se u 2018.g. zadužiti do 3.500.000,00 Kn. 
Ukupan iznos duga na kraju 2018.g. će iznositi  3.500.000,00 Kn.

IX. RASPOLAŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 17.

Preneseni manjak prihoda iz 2017.g., u iznosu 69.343,96 kn, pokrit će se iz vlastitih prihoda 
poslovanja realiziranih tijekom 2018.g..

X. NADZOR  PRORAČUNSKIH KORISNIKA
 

Članak 18.

Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Općinski načelnik.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Marin Benić, v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400 – 08/18 – 01/07
URBROJ: 2149/03 – 18 – 01
Feričanci,  19. listopada 2018.g.

             Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 30. Statuta Općine Feričanci (" Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18) Općinsko 
vijeće Općine Feričanci na  13. sjednici  održanoj 19. listopada 2018.g. donijelo je

O D L U K U
o I. Izmjenama i dopunama Projekcija Proračuna Općine Feričanci 

za razdoblje 2019. do 2020. godine

Članak 1.
* Proračun Općine Feričanci za 2018. godinu sadrži:

-PRIHODI.........................................................................................11.215.600,00 kn
-IZDACI............................................................................................11.215.600,00 kn

* Projekcija Proračuna Općine Feričanci za 2019. godinu sadrži:

-PRIHODI..........................................................................................20.649.000,00 kn
-IZDACI.............................................................................................20.649.000,00 kn

*Proračun Općine Feričanci za 2020. godinu sadrži:

-PRIHODI...........................................................................................10.445.510,00 kn
-IZDACI..............................................................................................10.445.510,00 kn

Članak 2.
Prihodi i izdaci po skupinama  utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda koji je sastavni dio ove 
Odluke.

Članak 3.
Donošenjem ovih Projekcija prestaju vrijediti Projekcija Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 
2019. do 2020. ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 08/17.)

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

       



       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

V I JE ĆA: 

                               Marin Benić,v.r.    



                 
     REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
         OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 403-01/18-01/03
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci, 19. listopada 2018.g.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci br.
01/18),  članka 86.  i  87.  Zakona  o  proračunu  („Narodne  novine“  broj  87/08,  136/12  i  15/15),
Općinsko vijeće Općine Feričanci na 13. sjednici održanoj dana 19. listopada 2018. godine donosi

ODLUKU
o dugoročnom zaduženju  Općine Feričanci

Članak 1.
Donosi  se  Odluka  o  dugoročnom  zaduženju  Općine  Feričanci  u  2018.godini  u  iznosu

3.500.000,00 kuna podizanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i  razvitak ( HBOR ), za
provedbu projekta planiranog u Proračunu Općine za 2018. godinu:  Rekonstrukcija nerazvrstane
ceste NC-5 "GOVEĐA GLAVA" u Feričancima u svrhu obnove sela u ruralnim područjima, Mjera
07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", referentne oznake 776172/2018, koji se
financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj  u sklopu Natječaja za
provedbu mjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture,
uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" – provedba operacije 7.2.2. "
Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. - 2020.

Članak 2. 

Zaduženje iz ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:
     -      Naziv kreditora: Hrvatska banka za obnovu i razvitak ( HBOR );

- Rok korištenja kredita: 31.05. 2019.godine;
- Valuta kredita: HRK;
- Način otplate kredita: 5 godina bez počeka, u jednakim mjesečnim uzastopnim ratama;
- Kamatna stopa: 1,7% promjenjiva;

      - Iznos jednokratne naknade: 0,5%, tj.  17.500,00 Kn,
      -     Instrumenti osiguranja kredita: mjenica, zadužnica.

Članak 3. 
Zadužuje se Općinski načelnik za:

- pripremu sve dokumentacije,
- podnošenje zahtjeva za odobrenje kredita, 
- ugovaranje kredita izabranom bankom

  -  te sve druge poslove radi ostvarenja dugoročnog zaduženja za investiciju planiranu Proračunom.



Članak 4. 

O međusobnim pravima i obvezama između kreditora i korisnika kredita iz točke 1. ove
Odluke zaključiti će se Ugovor o kreditu.

   Članak 5.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  prvog  dana  od  objave  u  „Službenom  glasniku  Općine

Feričanci“.
     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

 VIJEĆA:

Marin Benić, v.r. 

Obrazloženje: 

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
Zaduženje i davanje jamstava jedinica lokalne samouprave
Članak 86.
(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita,
zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.
Članak 87.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti samo 
za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko 
tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.
(2) Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost 
Vlade, a na prijedlog ministra financija.
(3) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju.
(4) O zahtjevu za davanje suglasnosti za zaduživanje Vlada odlučuje u roku od 40 dana 
nakon podnošenja potpunog zahtjeva.
(5) Suglasnost se ne izdaje ako je zahtjev u suprotnosti sa zakonom.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje obvezne sastojke zahtjeva, obvezne priloge i 
dokumentaciju, način izvještavanja o zaduživanju te o davanju suglasnosti za zaduživanje, 
davanje jamstava i suglasnosti.
(7) Ugovor sklopljen protivno odredbama stavka 2. ovoga članka ništetan je.
(8) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo 
financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja.
(9) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo 
financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno
razdoblje o otplati zajma za koji je dobila suglasnost Vlade iz stavka 2. ovoga članka.




