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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
           Broj: 01/2019  ( 20. veljače 2019.g.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. Zaključak  o prijedlogu Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
2. Odluka o komunalnoj naknadi
3. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
4. Odluka o komunalnom doprinosu
5. Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Općina Feričanci za redovito financiranje političkih
    stranaka u 2019. godini 
6. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na pšodručju Općine Feričanci za
    2018.g.
7. Zaključak o prijedlogu postavljanja spomenika "Guslaču" na Trgu Matije Gubac u Feričancima
8. Odluka o visini paušalnog poreza po  krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici
    u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Feričanci 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1.  Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa Udruga
     iz Proračuna Općine Feričanci za 2019.g.
2. Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Općine Feričanci za financiranje Udruga u 2019.g.
3. Odluke o prihvaćanju ponude- unatarnje uređenje zgrade DVD Valenovac
4. Odluka o prihvaćanju Ponude izrade projektne dokumentacije – Kuća oproštaja Gazije
5. Odluka o prihvaćanju Ponude – Rušenje i uklanjanje stabala
6. Odluka o donaciji OŠ "Vladimir Nazor" Feričanci
7. Odluka o odobrenoj donaciji – Teniski klub "FEŠK" Feričanci
8. Odluka o prihvaćanju Ponude- terenska izmjera i izrada troškovnika za obnovu zgrade DVD-a
    Feričanci
9. Odluka o subvenciji – Radio Našice d.o.o.
10. Odluka o prihvaćanju Ponude- usluga ravnanje kat.čest.4087 k.o. Feričanci
11. Odluka o prihvaćanju Ponude- nabavka stola za stolni teniski
12. Suglasnost o postavljanju Spomenika "Guslar" u Feričancima
13. Odluka o prihvaćanju Ponude – provođenje mjera deratizacije za 2019. godinu na području
      Općine Feričanci 
14. Odluka o prihvaćanju Ponude – nabavka računala za potrebe JUO Feričanci



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/19-01/01
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci,  18. veljače 2019.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  16. sjednici od 18. veljače  2019. godine  
donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 15.  sjednice  Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida u  Zapisnik sa  15. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  ,  prijedlog se 
prihvaća jednoglasno uz ispravak stavka 2. prve stranice : " Sjednicu je sazvao predsjednik 
Općinskog vijeća Marko Knežević", koje treba glasiti" Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog 
vijeća Marin Benić". 

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

          Marin Benić 



              
        REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
         OPĆINA  FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-03/19-01-01
URBROJ:2149/03-19-01-01         
Feričanci, 18. veljače 2019.g.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka 30. Statuta
Općine  Feričanci  („Službeni  glasnik  Općine  Feričanci  broj  01/18),  Općinsko  vijeće  Općine
Feričanci na 16. sjednici održanoj 18. veljače 2019.g., donosi:

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

  I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

   Ovom Odlukom utvrđuju  se  naselja  u  Općini  Feričanci  u  kojima  se  naplaćuje  komunalna
naknada,  svrha  komunalne  naknade,  područja  zona  u  Općini  Feričanci,  koeficijenti  zona  (Kz),
koeficijenti namjene (Kn), rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu Feričanci
koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalna naknade, obveznici i obveza
plaćanja komunalne naknade, obračun komunalne naknade, uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima  može  odobriti  potpuno  ili  djelomično  oslobođenje  od  obveze  plaćanja  komunalne
naknade, rješenje o komunalnoj naknadi.

  II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.
  Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Feričanci, a plaća se za održavanje komunalne 
infrastrukture.
  Koristi se za :

- financiranje održavanja i građenje komunalne infrastrukture, 
- financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i 

socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske 
učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Feričanci ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost 
održavanja i građenje komunalne infrastrukture.

Članak 3.
  Komunalna naknada plaća se za:

- stambeni prostor,
- garažni prostor
- poslovni prostor,
- građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,
- neizgrađeno građevinsko zemljište.

  Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se
nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojem se obavlja poslovna djelatnost.
  Neizgrađenim  građevinskim  zemljištem  smatra  se  zemljište  koje  se  nalazi  unutar  granica
građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i
gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili
na  kojemu  postoji  privremena  građevina  za  čiju  izgradnju  nije  potrebna  građevinska  dozvola.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na mojemu se nalazi ruševina zgrade.



 
  III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 4.
  Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članak 3. ove Odluke.
  Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:

- je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,
- nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
- se ne može utvrditi vlasnik.

   Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

 IV. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 5.
   Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

- danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine 
koja se koristi bez uporabne dozvole.

- danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
- danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

   Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana nastanka obveze plaćanja 
komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 
obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena 
nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Feričanci, nastanak te obveze, odnosno
promjenu tih podataka.
   Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveza plaćanja 
komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka 
obveze.

 V. PODRUČJA ZONA 
Članak 6.

   Područja  zona u Općini  Feričanci  u  kojima se naplaćuje  komunalna naknada određuju se s
obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.
       Na području Općine Feričanci utvrđuju se sjedeće zone:

I. zona    -    područje naselja Feričanci
II. zona – područje naselja Valenovac i Vučjak Feričanački
III. zona  -   područje  naselja  Gazije  te  svi  građevinski  objekti  sagrađeni  izvan  granica

građevinskog područja

VI. KOEFICIJENTI ZONA

Članak 7.
      Koeficijenti zone (Kz) iznosi:                                                                     I.  Zona         1.00

II. Zona         0,90
III. Zona  0,80



VII. KOEFICIJENTI NAMJENE

Članak 8.
      Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:
1. stambeni prostor                                                                                                            1,00
2. neizgrađeno građevinsko zemljište                                                                                0,05
3. poslovni prostor za obavljanje proizvodnih djelatnosti                                                 1,80
4. poslovni prostor za ostale djelatnosti                                                                             3,00

  5.  građevinsko zemljište koje služi za obavljanje posl. djelatnosti                                     0,18

VIII.  ROK PLAĆANJA

Članak 9.
    Dospijeće plaćanja za komunalnu naknadu je 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca
tekuće kalendarske godine.
    Obveznicima plaćanja komunalne naknade dostavljaju se:

- četiri uplatnice za jednu kalendarsku godinu (fizičke osobe) 
- četiri računa za jednu kalendarsku godinu (pravne osobe).

Članak 10.
   Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine
Feričanci na način i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći odnos između
poreznih  obveznika  i  poreznih  tijela  koja  primjenjuju  propise  o  porezima  i  drugih  javnim
davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

  IX. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.
     Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju sljedeće nekretnine:

1. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi
2. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti
3. građevinska zemljišta na kojima su spomen-obilježja, spomen-područja i masovne 

grobnice
4. koje su ovom Odlukom utvrđene kao važne za Općinu Feričanci, jer se njihovo 

održavanja financira iz proračuna Općine Feričanci, uz uvjet da te nekretnine njihovi korisnici ne
daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.
 

Članak 12.
     Kao nekretnine iz točke 6. prethodnog članka utvrđuju se:

1. športski objekti koje Općina Feričanci daje na korištenje, upravljanje ili održavanje 
vlastitim trgovačkim društvima odnosno sportskim udrugama, osim poslovnog prostora unutar tih
objekata koji se daje u zakup ili podzakup,

2. javne prometne površine, parkovi i zelene površine u vlasništvu Općine Feričanci.



   X. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.
    Općinsko vijeće Općine Feričanci odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade do
kraja studenog tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.
    Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po m² korisne površine stambenog
prostora  u  prvoj  zoni  Općine  Feričanci,  a  polazište  za  utvrđivanje  vrijednosti  boda  procjena
održavanja  komunalne  infrastrukture  iz  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  uz
uvažavanje  i  drugih  predvidivih  i  raspoloživih  izvora  financiranja  održavanja  komunalne
infrastrukture.
      Ako općinsko vijeće Općine Feričanci ne odredi vrijednost boda komunalne naknade do kraja 
studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini, vrijednost 
boda se ne mijenja.

  XI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 14.
    Komunalna naknada obračunava se po m² površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza 
plaćanja komunalne naknade i to za:

- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koji se utvrđuje na 
način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 
117/05)

- građevinsko zemljište koje služi obavljanu poslovne djelatnosti i neizgrađeno 
građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
   Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom (m2) površine nekretnine utvrđuje se 
množenjem:

- koeficijenta zone (Kz),
- koeficijenta namjene (Kn) i
- vrijednost boda komunalne naknade (B).

    Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m2
 XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

Članak 15.
     Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci sukladno ovoj
Odluci  i  Odluci  o  vrijednosti  boda  komunalne  naknade  u  postupku  pokrenutom  po  službenoj
dužnosti.
    Rješenje  iz  prethodnog stavka ovog članka donosi  se  do  31.  ožujka tekuće  godine  ako se
Odlukom predstavničkog tijela Općine Feričanci mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili
drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i slučaju promjene drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
     Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

- iznos komunalne naknade po m² nekretnine,
- obračunska površina nekretnine,
- godišnji iznos komunalne naknade
- mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se 

naknada ne plaća mjesečno i
- rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka 

komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno
    Godišnji  iznos  komunalne  naknade utvrđuje se  množenjem površine  nekretnine  za  koju se
utvrđuje  obveza  plaćanja  komunalne  naknade  i  iznosa  komunalne  naknade  po  m2  površine
nekretnine. 



    Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj.
    Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom koji
se  uređuje  opći  odnos između poreznih  obveznika  i  poreznih  tijela  koja primjenjuju  propise  o
porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano
drugačije.
     Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka,
može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.

   XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
   U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor, naknada se obračunava posebno
za stambeni, a posebno za poslovni prostor.

   U objektima koji se koriste kao poslovni prostor, naknada se obračunava posebno za proizvodni, a
posebno za poslovni prostor za ostale namjene.

Članak 17.
   Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine
Feričanci  broj  23/01),   Odluka  o  izmjenama  Odluke  o  komunalnoj  naknadi  Općine  Feričanci
(Službeni glasnik Općine Feričanci broj 30/03), Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Općine Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci broj  43/05)  i Odluka o izmjenama Odluke o
komunalnoj naknadi Općine Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci broj 54/06).

Članak 18.
   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Feričanci.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE FERIČANCI              

Marin Benić                   



            
        REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
         OPĆINA  FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE        
KLASA:363-03719-01-04
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. veljače 2019.g.

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
68/18,  110/18)  i  članka  30. Statuta  Općine  Feričanci ("Službeni  glasnik  Općine  Feričanci  br.
01/18”),  Općinsko  vijeće  Općine  Feričanci na  16.  sjednici  održanoj  dana  18.  veljače  2019.g.
donijelo je sljedeću 

O D L U K U
o  vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Članak 1.
Ovom  Odlukom  o  vrijednosti  boda  komunalne  naknade  (u  daljnjem  tekstu:  Odluka)

određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B).

Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornom metru (m²)

korisne površine u svim zonama u Općine Feričanci.
Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u iznosu od 0,20 kuna po četvornom metru

(m²) mjesečno.

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun

komunalne naknade (Službeni glasnik Općine Feričanci br. 07/11).

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Feričanci, a stupa na snagu

 osmog dana od dana objave.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Benić



                
        REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
         OPĆINA  FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/19-01-02
URBROJ:2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. veljače 2019.g.

Na temelju  članaka 78. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18,  110/18)  i  članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci broj
01/18), Općinsko vijeće Općine Feričanci na svojoj 16. sjednici održanoj 18. veljače 2019. godine,
donosi  

ODLUKU 
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

(1)  Ovom  Odlukom  utvrđuje  se  obveza  plaćanja  komunalnog  doprinosa  na  području  Općine
Feričanci i to:
1. zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa
2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne 

samouprave (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)
3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili 

potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.
IV. Komunalni  doprinos  je  novčano  javno  davanje  koje  se  plaća  za  korištenje  komunalne

infrastrukture na području cijele Općine Feričanci i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta
u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine. 

V.  Komunalni doprinos je prihod Općine Feričanci.

Članak 3.

5. Komunalni doprinos plaćaju vlasnici građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno
investitor.  Ako  građevinska  čestica  iz  stavka  1.  ovog  članka  ima  više  suvlasnika,  odnosno
investitora,  suvlasnici  plaćaju doprinos razmjerno svom suvlasničkom djelu,  a suinvestitori  u
jednakim dijelovima, osim ako se ovjerenom zajedničkom izjavom dogovore drugačije. 

Članak 4.
5. U Općini Feričanci utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa:

3. zona    -    područje naselja Feričanci
4. zona – područje naselja Valenovac i Vučjak Feričanački
5. zona -  područje naselja Gazije



VI. KOEFICIJENTI ZONA

Članak 5.
(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je

izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u
zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Članak 6.

(1)  Ako  se  postojeća  zgrada  uklanja  zbog  građenja  nove  zgrade  ili  ako  se  postojeća  zgrada
dograđuje  ili  nadograđuje,  komunalni  doprinos  obračunava  se  na  razliku  obujma  zgrade  u
odnosu na prijašnji obujam zgrade.

(2) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne
plaća se komunalni  doprinos,  a  o  čemu Jedinstveni  upravni  odjel   donosi  rješenje kojim se
utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa
za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

Članak 7.

(1)Jedinična  vrijednost  komunalnog  doprinosa  po  pojedinim  zonama  iz  članka  4.  ove  Odluke
određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi:

1. zona – 5,00 Kn
2. zona – 4,00 Kn
3. zona – 3,00 Kn

(2)Za nezakonito izgrađene zgrade za koje je pokrenut postupak za donošenje rješenja o izvedenom
stanju jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama iz članka 4. ove Odluke
određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi 0,50 Kn za sve zone.

Članak 8.
 (1)  Rješenje  o  komunalnom doprinosu  donosi  Jedinstveni  upravni  odjel   Općine  Feričanci  (u

daljnjem tekstu:  upravno  tijelo)  u  skladu  s  Odlukom o  komunalnom doprinosu  u  postupku
pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

(2) Ako je Općina Feričanci  u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
sklopila  ugovor  kojim se  obvezuje  djelomično ili  u  cijelosti  prebiti  potraživanja  s  obvezom
plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i u skladu s tim
ugovorom.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom
kojim  se  uređuje  opći  odnos  između  poreznih  obveznika  i  poreznih  tijela  koja  primjenjuju
propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije
propisano drukčije.

Članak 9. 
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci na temelju

ove Odluke u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

(2) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno
rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima



grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu

namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se
građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Članak 10.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u

skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je  na snazi  u  vrijeme podnošenja zahtjeva
stranke za donošenje tog rješenja.

(2) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u
skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske
dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja
rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima
kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

Članak 11.
(1)  Upravno  tijelo  izmijenit  će  po  službenoj  dužnosti  ili  po  zahtjevu  obveznika  komunalnog

doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu
ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji
utječe na obračun komunalnog doprinosa.

(2) Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka
obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno
povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s
kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga
članka  nema  pravo  na  kamatu  od  dana  uplate  komunalnog  doprinosa  do  dana  određenog
rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 12.
(1) Upravno tijelo poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora

ovršno odnosno  pravomoćno  rješenje  o  komunalnom doprinosu  ako  je  građevinska  dozvola
odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti
investitora.

(2) Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka
odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije
godine od dana izvršnosti rješenja.

(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga
članka  nema  pravo  na  kamatu  od  dana  uplate  komunalnog  doprinosa  do  dana  određenog
rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 13.
(1)  Iznos  komunalnog doprinosa  plaćen za  građenje  građevine  na  temelju  građevinske dozvole

odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske
dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora
uračunava  se  kao  plaćeni  dio  komunalnog  doprinosa  koji  se  plaća  za  građenje  na  istom ili
drugom  zemljištu  na  području  iste  jedinice  lokalne  samouprave,  ako  to  zatraži  obveznik
komunalnog doprinosa odnosno investitor.

(2) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je
uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim
se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.



Članak 14.
(1)Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni,

dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog
rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo
županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. 

Članak 15.

(1)Utvrđeni iznos komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od izvršnosti
rješenja iz članka 9. ove Odluke.

(2)Jedinstveni upravni odjel može na zahtjev obveznika – fizičke osobe odobriti obročnu otplatu
komunalnog doprinosa na 6 (šest) mjeseci na jednaki broj obroka, ovisno o utvrđenom iznosu
komunalnog doprinosa.

(3)U slučaju obročne otplate, prvi obrok  komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti u roku od
15 dana od izvršnosti rješenja.

(4)U slučaju kašnjenja obveznik je dužan platiti zatezne kamate u visini utvrđenoj zakonom.
(5)Ako obveznik komunalnog doprinosa ne uplaćuje obroke u rokovima kako je određeno, upravno

tijelo   će  poduzeti  mjere  prisilne  naplate  i  cjelokupni  iznos  komunalnog doprinosa  naplatiti
odjedanput.

Članak 16.

(1)Potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa moguće je u slijedećim slučajevima:
1. kad  vlasnici  građevinskog  zemljišta  grade  prometne  infrastrukture,  energetske,  vjerske,

stambene objekte socijalnog programa, objekte obrane i unutarnjih poslova,
2. kada sukladno Zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i

članova  njihovih  obitelji,  članovi  obitelji  smrtno  stradalog   hrvatskog  branitelja  iz
Domovinskog  rata,  članovi  obitelji  zatočenog  ili  nestalog  hrvatskog  branitelja  iz
Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I do X skupine nemaju riješeno stambeno
pitanje i same investiraju gradnju stambenih objekata radi svog stambenog zbrinjavanja.

(2)Djelomično  oslobađanje  od  plaćanja  komunalnog  doprinosa  moguće  je  u  slučajevima  kada
vlasnici građevinskog zemljišta kada grade objekte koji su od interesa za stanovništvo Općine
Feričanci.

(3) Odluku o  potpunom i  djelomičnom oslobađanju  od plaćanja komunalnog doprinosa  donosi
Općinsko vijeće.

Članak 17.

(1) Općina Feričanci ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje. 
(2)  Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
2. vojnih građevina
3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
5. sportskih i dječjih igrališta
6. ograda, zidova i potpornih zidova
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 

kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 
postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

8. spomenika.



Članak 18.
(1)Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“

Općine Feričanci broj  43/05) i  Izmjene i  dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Feričanci ( „Službeni glasnik“ Općine Feričanci broj 01/13).

(2)Ova Odluka  stupa  na  snagu osmog dana od dana  objave  u  „Službenom glasniku“  Općine
Feričanci.

Predsjednik 
Općinskog Vijeća

Marin Benić 
   

    REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI

          OPĆINSKO VIJEĆE       
KLASA: 402-01/19-01-05
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci, 18. veljače 2019.g.

            Na temelju članka  7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13,  02/14, 96/16 i 70/17) i članka 30. Statuta 
Općine Feričanci ( “Službeni glasnik Općine Feričanci” 01/18), Općinsko vijeće Općine Feričanci 
na 16. sjednici od 18. veljače 2019. godine donijelo je 

                                                                O  D  L  U  K  U 
                         o rasporedu sredstava iz Proračuna  Općine Feričanci za redovito
                                       financiranju političkih stranaka u 2019. godini

                                                                        Članak  1.
         Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 
Općine Feričanci izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Feričanci u 2019. godini 
raspoređuju se na slijedeći način:

         - nezavisni vijećnik Zdenko Bilandžić                1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - nezavisni vijećnik  Zlatko Đuroković               1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - nezavisni vijećnik   Antun Glavaš                     1 vijećnik             1.250,00 kuna
         -  nezavisni vijećnik Denis Jurišić     1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - HNS                                                                   2 vijećnika           2.500,00 kuna
         - HDZ                                                                   4 vijećnika           5.000,00 kuna
         - HSU                                                                   1 vijećnik             1.250,00 kuna

                                                          
             Članak  2.

         Sredstva iz prethodnog članka isplatit će se  u 4  obroka tj. tromjesečno.

                                                                       Članak  3.
        Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Feričanci”.

                                                                 PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                Marin Benić

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17513


        
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  511-01/19-01/01
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci,  18. veljače 2019.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  15. sjednici od 18. veljače 2019. godine  
donijelo

Z  A  K  LJ  U  Č  A K

povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Općine
Feričanci za 2018. godinu 

I

Općinsko vijeće Općine Feričanci Informaciju Policijske uprave Osječko-baranjske, 
Policijske postaje Našice o stanju sigurnosti na području Općine Feričanci za 2018. godinu primilo 
je k znanju 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

           Marin Benić   



      
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 053-02/19-01-04
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci,  18. veljače 2019.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  16. sjednici od 18. veljače  2019. godine  
donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu postavljanja spomenika " Guslaču" na Trgu Matije Gubca u Feričancima

Općinsko vijeće Općine Feričanci je primilo na znanje prijedlog Udruge Feričanci- 
Dalmatinska zagora o postavljanju spomenika "Guslaču" na Trgu M. Gubca sukladno Idejnom 
projektu tvrtke NFO iz Zagreba te isti upućuje Općinskom načelniku na davanje Suglasnosti za 
postavljanje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

          Marin Benić 



        
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 410-01/19-01-01
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci,  18. veljače 2019.g.

Na temelju članka  57. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 115/16,
106/18) i  članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja 
smještaja u turizmu ( "Narodne novine" br. 1/19) i članka  30. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni 
glasnik Općine Feričanci” broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  16. sjednici od  18. 
veljače   2019. godine  donijelo

O  D  L  U  K  U
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu 

za robinzonski smještaj na području Općine Feričanci  

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u 
kampu i smještajnoj jedinici u objektu  za robinzonski smještaj na području Općine Feričanci.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza određuje se unutar područja Općine Feričanci u visini 150,00 kuna ,
neovisno  u kojoj se zoni   sobe, apartmani, kuće za odmor , odnosno smještajna jedinica u kampu 
ili objektu za robinzonski turizam nalaze .

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



AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA FERIČANCI
      Općinski načelnik
KLASA: 402-01/19-01/03
URBROJ: 2149/03-19-01-02
Feričanci,    09. siječnja 2019. godine

Na  temelju  članka  8.  Uredbe  o  kriterijima,  mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja
programa  i  projekata  za  opće  dobro  koje  provode  udruge  („Narodne  novine“  broj  26/15)   i
Proračuna  Općine  Feričanci za  2019.  godinu  (“Službeni  glasnik  Općine  Feričanci br. 10/18),
Općinski načelnik donosi dana  09. siječnja 2019. godine

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga  

iz Proračuna Općine Feričanci  u 2019. godini
I.

Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području i
nazivu   javnog  poziva/natječaja,  ukupnom  iznosu  raspoloživih  sredstava,  očekivanom  broju
programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje, planirano vrijeme objave i
završetka javnog poziva/natječaja te okvirni datum sklapanja ugovora. 

Općina Feričanci će raspisati javne pozive i natječaje u 2019 godini kako slijedi:

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga  

iz Proračuna Općine Feričanci  u 2019. godini

R.
broj

Naziv tijela Naziv natječaja 

Ukupna
vrijednost
natječaja

(kn)

Okvirni
broj

planiranih
ugovora

Financijska
podrška se
ostvaruje
na rok od

Okvirni
datum

raspisivanja
natječaja

Okvirni
datum

završetka
natječaja

Okvirni
datum za

ugovaranje

1.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje sporta

180.000,00 5 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju

2.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje kulture

80.000,00 2 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g.

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju

3.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje  

106.000,00 5 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g. 

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju



civilnog društva (i 
ostalih javnih 
potreba ) 

4.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje  
vjerskih zajednica

32.000,00 2 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g. 

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju

I.

Općina  Feričanci  zadržava  pravo  ažuriranja  Godišnjeg  plana  javnih  poziva/natječaja  u  2019.g.
tijekom kalendarske godine.

III.
Ovaj  godišnji  plan  raspisivanja  javnih  poziva  i  natječaja  za  financiranje  projekata  i  programa
udruga iz Proračuna Općine Feričanci  u 2019. godini objavit će se na službenim stranicama Općine
Feričanci:  www.opcina-fericanci.hr i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

IV.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu s danom objave u Službenom glasniku  Općine Feričanci. 

                                                                                                               Općinski načelnik:
                                                                                                                Marko Knežević, prof



 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
    
KLASA: 402-08/19-01-17
URBROJ: 2149/03-19-01-02
Feričanci, 05. veljače  2019 .g.

Temeljem Zapisnika Povjerenstva za provjeru ispunjavanja  formalnih uvjeta
natječaja te stručno ocjenjivanje pristiglih projekata i programa udruga ( u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo)   KLASA: 402-08/19-01-15, URBROJ: 2149/03-19-01-04 od
04. veljače 2019. godine   i članka  46. Statuta Općine Feričanci ( „Službeni glasnik
Općine Feričanci“ broj: 1/18), načelnik Općine Feričanci  05. veljače 2019. godine
donosi

O  D  L  U  K  U
  o rasporedu sredstava iz Proračuna Općine Feričanci za 

   financiranje udruga u  2019. godini

    Članak 1.

Za financiranje projekata u okviru Javnog natječaja za financiranje projekata i
programa iz Proračuna Općine Feričanci u 2019. godini   raspoređeno je na način: 
   
Red
. Br.

NAZIV UDRUGE
Područje

financiranja 
Traženi iznos

 Odobren iznos
kn 

1. Boćarski klub FEŠK 
FERAVINO
 Feričanci

1. razvoj i 
promicanje
 sporta

25.000,00   18.000.00

2. Udruga 
PRIJATELJSTVO 
Feričanci

3. razvoj i 
promicanje
 civilnog društva

50.000,00   44.000.00

3. Nogometni klub 
FEŠK Feričanci

1. razvoj i 
promicanje 
sporta

150.000,00 139.000,00

4. Teniski klub FEŠK 
Feričanci

1. razvoj i 
promicanje
 sporta

35.000,00   13.000,00

5. Udruga vinogradara, 3. razvoj i 15.000,00    11.000,00



vinara i 
voćara Feričanci

promicanje 
civilnog društva

6. Hrvatsko planinarsko
 društvo SOKOL

3. razvoj i 
promicanje 
civilnog društva

7.000,00      7.000,00

7. FER+PLUS 3. razvoj i 
promicanje
 civilnog društva

54.650,00    44.000,00

8. Udruga HVIDR-a 
Đurđenovac

3. razvoj i 
promicanje
 civilnog društva

18.000,00      9.000,00

9. DSRV VIKING 1. razvoj i 
promicanje
 sporta

25.000,00    10.000,00

10. KUD Manuel 
Feričanci

2. razvoj i 
promicanje
 kulture

65.000,00 30.000,00

11. UHBDDR ogranak 
Feričanci

3. razvoj i 
promicanje
 civilnog društva

9.000,00 2.000,00

12. ŽUPNI URED 
FERIČANCI

Vjerske zajednice 25.000,00 20.000,00

13. UHBDIVDR – 
Orahovica

3. razvoj i 
promicanje
 civilnog društva

2.000,00 1.000,00

             Članak 2.

Općina  Feričanci  će  sa  svim  korisnicima  kojima  su  odobrena  financijska
sredstva za provedbu programa, projekata i aktivnosti, u roku 15 dana od donošenja
ove Odluke  potpisati Ugovor o financiranju istih.

 Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a objavit  će se na službenoj
stranici  Općine  Feričanci    https://opcina-fericanci.hr/     i  u  "Službenom glasniku
Općine Feričanci.

   OPĆINSKI NAČELNIK:
       Marko Knežević, prof

https://opcina-fericanci.hr/


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-08/19-01-01
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 17. siječnja 2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
                 o prihvaćanju Ponude – unutarnje uređenje zgrade DVD Valenovac 

       I.
Za uslugu radova na unutarnjem uređenju zgrade DVD -a Valenovac prihvaća se 

Ponuda br. 0001-2019  od 16. siječnja 2019. godine, ponuditelja N-B gradnja  j.d.o.o. Našice, V. 
Nazora 94, OIB: 61355550200 u iznosu 34.021,25 kuna  ( u cijenu je uključen PDV) .

II.
Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Marko Knežević, prof

        



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-01/19-01-02
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 25. siječnja 2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude  izrade projektne dokumentcije 

- Kuća oproštaja u Gazijama

       I.

Za izradu projektne dokumntacije u cilju izgradnje Kuće oproštaja u Gazijama prihvaća se
Ponuda VALENČAK d.o.o. iz Našica, broj 8/2019 od 25. siječnja 2019. godine na iznos 34.000,00
kuna .

U cijenu je uračunat PDV

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Općinskom proračunu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Marko Knežević, prof

       



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-01/19-01-03
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci,25. siječnja 2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude  - Rušenje i uklanjanje stabala

       I.

Za izvršenje usluge rušenja i uklanjanje stabala  kao i suhih grana prihvaća se Ponuda ZEBA
HOLZ, Obrt za izradu drva , broj 3/P1/1 od 18. siječnja 2019. godine na ukupan iznos od 29.800,00
kuna .

U cijeni je uračuna PDV 

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Općinskom proračunu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Marko Knežević, prof

    



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 053-02/19-01-09
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 25. veljače  2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) i   zamolbe Osnovne đškole "Vladimir Nazor" Feričanci od 18. veljače 2019. godine ,  
donosim slijedeću

    O  D  L  U  K  U
                      

       I.

Osnovnoj školi"Vladimir Nazor" Feričanci odobrava se donacija u visini pokrića troškova
prijevoza i štampanja majica u ukupnom iznosu od 2.870,00 kuna.

      II

Donacija iz prethodnog članka je u svrhu organiziranog odlaska učenika u posjet Udruzi
branitelja  Domovinskog  rata  INA-Naftaplin  KVIN  koja  će  učenicima  sedmih  razreda  kroz
predavanja  i  demonstracije  na  lokalitetima  koji  su  bili  obuhvaćeni  vojnim akcijama u  vrijeme
Domovinskog  rata  pokušati  približiti  shvaćanje  i  što  bolje  razumijevanje  civilnih  i  vojnih
aktivnosti . 

OPĆINSKI NAČELNIK:

                Marko Knežević, prof

          



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 053-02/19-01-10
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 25. veljače  2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) i   zamolbe Teniskog kluba "FEŠK" Feričanci od 20. veljače 2019. godine,  donosim slijedeću

    O  D  L  U  K  U
                      

       I.

Teniskom klubu "FEŠK" Feričanci odobrava se donacija u iznosu 2.500,00 kuna potpore za
ulaganja u infrastrukturu teniskih terena – podloge tenisita.

      II

Odobrena sredstva će se uplatiti na žiro račun Kluba: IBAN HR 2825000091102194842

OPĆINSKI NAČELNIK:

                Marko Knežević, prof



               
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-01/19-01-04
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 30. siječnja 2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
                 o prihvaćanju Ponude – Terenska izmjera i izrada troškovnika za 

obnovu zgrade DVD-a u Feričancima

       I.

Za uslugu terenske izmjere i izrade troškovnika za obnovu zgrade DVD-a u Feričancima
prihvaća se Ponuda br. 08-D--2019  od 28. siječnja 2019. godine, ponuditelja LEADING , d.o.o. za
graditeljstvo i usluge , Osijek  u iznosu 2.500,00  ( u cijenu je uključen PDV) .

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu.

    OPĆINSKI NAČELNIK:
                  Marko Knežević, dipl.prof



      
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 612-01/19-01-01
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 31. siječnja 2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
01/18  ) i zamolbe RADIO NAŠICE d.o.o. za isplatu subvencije za radijsko informativnu djelatnost 
za 2019. godinu   od  29. siječnja  2019.g.,  donosim  slijedeću

O D  L  U  K  U

1. Odobrava  se  subvencija  za  radijsko  informativnu  djelatnost   za  2019.  godinu   RADIO
NAŠICAMA d.o.o.  u ukupnom iznosu 25.000,00 kuna

2.  Sredstva će se uplatiti na žiro račun : HR6525000091102001437

           
                     OPĆINSKI NAČELNIK:

                  Marko Knežević, dipl.prof

  

      



              
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/19-01-05
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 07. veljače  2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude – usluga  ravnanje kat. čestice broj 4087 k.o. Feričanci 

       I.

Za uslugu radova na ravnanju i uređenju kat. čestice br 4087, k.o. Feričanci , prihvaća se
Ponuda br. 1/P1/1346   od  05. veljače  2019. godine ponuditelja  ALOHA vl. Mirko Lovaković  iz
Feričanaca, Ferićeva 2,  OIB: 38652790031  u iznosu 5.150,00 kuna  ( u cijeni nije  uključen PDV) .

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Marko Knežević, prof



                  
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/19-01-06
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 07. veljače  2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
        o prihvaćanju Ponude – nabavka stola za stolni tenis 

       I.

Za nabavku stola za stolni tenis koji će se postaviti u sklopu društvenog doma na Vučjaku
Feričanačkom, prihvaća se Ponuda br.  023/1/19  od  04.  veljače  2019. godine ponuditelja ZZ
SPORT j.d.o.o. Petrijevci ,Kolodvorska 5,  OIB: 11083826419  u iznosu 4.187,50 kuna  ( u cijeni je
uključen PDV) .

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Marko Knežević, prof



           
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 373-01719-01-01
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci,  19. veljače  2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine 
Feričanci” br. 1/18) , zahtjva Udruge Feričanci – Dalmatinska zagora  iz Feričanaca od 22. siječnja 
2019. godine, te Zaključka Općinskog vijeća Općine Feričanci od 18. veljače 2019. godine, 
donosim  slijedeću

S  U  G  L  A  S  N  O  S  T
     o postavljanju Spomenika Guslar u  Feričancima 

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Udruge Feričanci – Dalmatinska zagora za postavljanje spomenika 
Guslaru u Feričancima na trgu Matija Gubec prema priloženoj Idejnoj studiji tvrtke NFO d.o.o. iz 
Zagreba, Ksaver 152 koja se nalazi u privitku ove Suglasnosti.

Članak 2.

Zadužuje se Vlastiti pogon Općine Feričanci za  nadzor  radova i provođenja  komunalnog 
reda izvoditelja radova  u smislu praćenja i održavanja čistoće predmetne površine, brigu oko 
osiguravanja nesmetanog prolaska pješaka nogostupom na tom dijelu kao i izdavanja Rješenja s 
uvjetima gradnje  .

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK:
  Marko Knežević



           
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 540-01/19-01-01
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci,  20. veljače  2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
        o prihvaćanju Ponude za provođenje mjera deratizacije  za 2019. godinu 

 na području Općine Feričanci 

       I.

Za izvršenje usluge provođenja deratizacije za 2019. godini na području Općine Feričanci
peihvaća se Ponuda bro. 05/02-19 od 20. veljače 2019. godine ponuditelja Ibis usluge d.o.o.  iz
Našica  na iznos od  11.600,00 kuna .

U cijeni nije uračunat PDV 

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Općinskom proračunu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Marko Knežević, prof

               



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/19-01-01
URBROJ: 2149/03-19 -01-02
Feričanci, 21. veljače 2019.g.

Na temelju  članka 46. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
1/18) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
                 o prihvaćanju Ponude – nabava računala za urede u JUO 

       I.

Za nabavu pet računala za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci prihvaća
se Ponuda PIN-a Trgovine Našice, Franjevačka 2E , OIB: 49019306549, broj Ponude: 174/PJ2/2 od
20. veljače 2019. godine  ,  u iznosu 17.755,08 kuna   ( u cijenu je uključen PDV) .

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Marko Knežević, prof


