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Feričanci, 18. veljače 2019.g.
Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 18. veljače 2019. godine sa početkom u 18,00 sati
u općinskoj vijećnici.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marin Benić
Sjednici je nazočno 9 od 11 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika i
ostali nazočni sukladno prozivniku
Svoj izostanak su opravdali vijećnici Josip Čapo i Domagoj Marinić
N asjednici je također nazočan član Županijske skupštine g. Vanja Prošić
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)
Marin Benić, predsjednik Općinskog vijeća, otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, utvrđuje
da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na današnjoj sjednici te predlaže
da se utvrdi predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu.
Prije prihvaćanja samog dnevnog reda, skupu se obratio g. Vanja Prošić , predstavnik Županijske
skupštine OBŽ pozdravljajući sve nazočne, zahvaljuje se na pozivu za sudjelovanje na sjednici te
smatra da je to najbolji način pronalaženja i raspoznavanja problema u jedinicama lokalne
samouprave koje su ujedno i smjernice Županiji na koji način najbolje i najefikasnije pomoći kao
bi se isti smanjili ili riješili.
Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti primjedbi,
predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se predloženi dnevni red prihvati i stavlja ga na
glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Feričanci jednoglasno su donijeli
D N E V N I R E D:
Aktualni sat
1. Usvajanje Zapinsika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 18. prosinca 2019.
godine
2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi , izvjestitelj Damir Završki
3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade ( B), izvjestitelj Damir Završki
4. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, izvjestitelj Damir Završki
5. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Općine Feričanci za redovito financiranje
političkih stranaka u 2019. godini, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur
6. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Feričanci za 2018. godinu, izvjestitelj Marko
Knežević, prof

7. Suglasnost za postavljanje spomenika, izvjestitelj Marko Knežević, prof
8. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kapmu i smještajnoj jedinici
u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur
Nakon glasovanja konstatira se da se dnevni red prihvaća jednoglasno.
Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
održane 18. prosinca 2018, godine
Prije same rasprave, zapisničarka Zlata Vukoja ukazuje na pogrešku na prvoj stranici
zapisnika , stavak 2. gdje je umjesto Marin Benić, naznačeno Marko Knežević te napominje da će
se ista ispraviti zaključkom.
Nakon glasovanja, konstzatira se da se prijedlog prihvaća sa jednoglasno te se
donosi
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.
KLASA: 021-01/19-01-01
Ad.2.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi , izvjestitelj Damir Završki
Damir Završki, izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda naglašava kako je prijedlog usklađen
s novim zakonom te nema većih izmjena u odnosu na prošlu.
Nakon kraćeg izlaganjna , predsjednik Vijeća stavlja prijedlog na usvajanje.
Nakon glasovanja, kontatira se da se Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine
Feričanci usvaja jednoglasno.
Tekst Odluke se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA. 363-01/19-01-01
Ad.3.
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade ( B), izvjestitelj Damir Završki
Izvjestitelj Damir Završki napominje kako se vrijednost boda nije mijenjala u odnosu na
prošlu odluku već je samo izvršena usklađenost iste s novim zakonskim odredbama.

Predsjednik vijeća stavlja prijedlog Odluke na usvajanje.
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne
naknade ( B) usvaja jednoglasno.
Tekst Odluke se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA. 363-03//19-01-04
Ad.4.
Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, izvjestitelj Damir Završki
Izvjestitelj Damir Završki napominje kako je ovim prijedlogom izvršena usklađenost iste s
novim zakonskim odredbama, nema većih izmijena u odnosu od prošle odluke , odnosno zone i
jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po pojedinim zonama je ostala nepromjenjena
Predsjednik vijeća stavlja prijedlog Odluke na usvajanje.
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog Odluke usvaja jednoglasno.
Tekst Odluke se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA. 363-03//19-01-02
Ad.5.
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Općine Feričanci za redovito financiranje
političkih stranaka u 2019. godini, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur
Izvjestitelj, pročelnik JUO Ivan Matulić, dipl.iur napominje kako se radi o odluci koja se donosi
svake godine te su iznosi i dinamika plaćanja ne promjenjeni u odnosu na prošlu godinu te predlaže
Općinskom vijeću usvajanje u predloženom obliku
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog Odluke prihvaća jednoglasno.
Tekst odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 402-01719-01-05
Ad.6.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Feričanci za 2018. godinu, izvjestitelj Marko
Knežević, prof
Nakon kraćeg izlaganja Općinskog načelnika Marka Knežević, prof. koji napominje kako je
sukladno odluci općinskog vijeća sa prošle sjednice gdje se donio zaključak o upućivanju dopisa PU
o povećanim ophodnjama , s obzirom na povećani broj krađa na području naše Općine što su i
učinili te im se ovim se putem zahvaljuje na tome. PU Našice je dostavila Izvješće o stanju

sigurnosti na području Općine Feričanci za 2018. godinu gdje su navedeni svi prekršaji .
Smatra da bi se i ubuduće , u cilju smanjenja prekršaja i krivičnih djela trebala povećati pozornost
na stanju sigurnosti i pozvati kako vijećnici tako i mještane da prijavljuju svaku sumnjivu radnju i
pojavu nepoznatih i sumnjivih osoba
Općinsko vijeće donosi Zaključak da je Informaciju Policijske postaje Našice o stanju
sigurnosti na području Općine Feričanci za 2018. godinu primilo k znanju
klasa: 511-01/19-01/01
Ad.7.
Suglasnost za postavljanje spomenika, izvjestitelj Marko Knežević, prof
Vijećnik Tomislav Gregurić obavještava nazočne kako je proveo anketu među članovima
svoje stranke i mještana te je preko 80% članova poneki porijeklom i iz Dalmacije ako se prijedlog
i usvoji da bi bio red postaviti spomenik Brico Braco u narodnjnoj nošnji kao sinonim za
tamburašku glazbu u Feričancima, ostat će suzdržan jer je prije 2 godine rekao da bi pri promjeni
imena ulica, zgrada, trgova i bilo čeka trebalo pitati mještane.
Općinski načelnik Marko Knežević odgovara kako će se svaka želja ,prijedlog ili inicijativa
vijećnika, mještana ili udruge za postavljanje bilo kojih drugih spomenika ili obilježja prepoznati
kao inicijativa hvale vrijedno .
Nakon izlaganja
prijedlog Udruge Feričanci- Dalmatinska zagora za postavljanje
spomenika stote obljetnice dolaska dalmatinaca u Feričance, većina vijećnika pozdravlja inicijativu
te se ista prihvaća većinom glasova , 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN
KLASA: 053-01/19-01-04
Ad.8.
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kapmu i smještajnoj jedinici u
objektu za robinzonski smještaj na području Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur
Nakon kraćeg izlaganja pročelnika JUO Ivana Matulića o prijedlogu Odluke o visini
paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kapmu i smještajnoj jedinici u objektu za
robinzonski smještaj na području Općine Feričanci koji napominje da se odluka donosi sukladno
zakonskoj direktivi te je određen najniži mogući iznos poreza, Općinsko vijeća, nakon glasovanja
usvaja prijedlog jednoglasno.
Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 410-01719-01-01

Predsjednik zaključuje rad sjednice u 19,30 sati.
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