REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/19-01/02
URBROJ: 2149/03-19-01

Feričanci, 29. ožujka 2019.g.
Z A P I S N I K
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 29. ožujka 2019. godine sa početkom u 18,00 sati u
općinskoj vijećnici.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marko Knežević
Sjednici je nazočno 9 vijećnika, Općinski načelnik, Oliver Abičić, dipl.oec, direktor RAD
d.o.o. Đurđenovac, izvjestitelj.
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 službeniku za informiranje
Predsjednik vijeća predlaže izmijenu i dopunu predloženog dnevnog reda brisanjem točaka
pod rednim brojem 5. i 7. te dopunom sa točkom "Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Feričanci u 2018. godini Općinskog načelnika .
Izvjestitelji Josip Jurčević i Damir Završki su opravdali svoj izostanak te je njihovo
izlaganje preuzeo Pročelnik JUO Ivan Matulić, dipl.iur
Prijedlog izmjenjenog dnevnog reda se prihvaća jednoglasno.
DNEVNI RED:
Aktualni sat
1.
2.

Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 18. veljače 2019.g.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Feričanci za
2018.g., izvjestitelj Zlata Vukoja
3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci
za 2018.g., izvjestitelj Zlata Vukoja
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2018.g.,
izvjestitelj Zlata Vukoja
5. Izvješće o ostvarenim i utrošenim sredstvima od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva te poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH za 2018.g., izvjestitelj Damir Završki
6 Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
građevina za 2018.g., izvjestitelj Damir Završki
97. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Feričanci za razdoblje 01. srpnja do
31. prosinca 2018.g.
98. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje

odbačenog otpada na području Općine Feričanci, izvjestitelj Josip Jurčević, v.d. Upravitelja
Vlastitog pogona Općine Feričanci, Izvjestitelj Josip Jurčević
909. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za 2019. godinu,
izvjestitelj Josip Jurčević, v.d. Upravitelja Vlastitog pogona Općine Feričanci
10. Izvješće o radu Vlastitog pogona za 2018. godinu, Izvjestitelj Josip Jurčević, v.d. Upravitelj
Vlastitog pogona
11. Suglasnost za provedbu ulaganja za projekt "Sanacija i uređenje prostorija DVD -a Feričanci,
Izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur , pročelnik JUO
12. Izvješće o radu davatelja usluga prikupljanja komunalnog otpada za 2018. godinu- Općina
Feričanci, Izvjestitelj Oliver Abičić, dipl.oecc , Direktor RAD d.o.o. Đurđenovac
13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Feričanci u 2018. godini,
Izvjestitelj Općinski načelnik Marko Knežević, prof
Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 16 sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon glasovanja, konstatira se da se Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine
Feričanci prihvaćaju jednoglasno.
Tekst zaključka se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 021-01/19-01/01
Ad.2.
Izvješće o Izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2018.g.,
izvjestiteljica Zlata Vukoja
Jenoglasno se prihvaća prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Feričanci za 2018. godini

Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 550-02/19-01/05
Ad.3
Prijedlog Odluke o Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine
Feričanci za 2018. godinu, izvjestiteljica Zlata Vukoja
Jednoglasno se Prijedlog Odluke Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj
kulturi Općine Feričanci za 2018. godinu

Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 612-01/19-01/01

Ad.4.
Prijedlog Odluke o Izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u
2018.g.,izvjestiteljica Zlata Vukoja
Jednoglasno se prihvaća se prijedlog Odluke o Izvršenju Programa javnih potreba u športu
Općine Feričanci u 2018.g
Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.
KLASA: 620-01/19-01/01
Ad.5.
Prijedlog Izvješća utroška sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
2018.g., izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur- pročelnik JUO
Prijedlog Izvješća Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
2018.g., nakon izlaganja izvjestitelja, prihvaća se sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV
Tekst Programa se nalazi u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.
KLASA: 320-01/19-01-07
Ad.6.

Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih građevina za 2018.g., izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur- pročelnik JUO
Prijedlog Izvješća Programa se prihvaća sa jednoglasno
KLASA: 363-01/19-01-09
Ad.7.

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Feričanci za razdoblje 01.
srpnja do 31. prosinca 2018.g.
Nakon podnesenog Izvješća Općinskog načelnika kao i pisanog materijala priloženih u pri
sazivanju sjednice, Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća isto .
Tekst Izvješća i Zaključka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 022-04/19-01/01

Ad.08.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur- pročelnik JUO
Izvjestitelj po slijedeće 3 točke dnevnog reda Ivan Matulić, dipl.iur- pročelnik JUO
Nakon podnesenog Izvješća , Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Odluku o mjerama za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Općine Feričanci
Tekst Odluke se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
KLASA: 363-01/19-01-07

Ad.09
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za 2019. godinu,
izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur, Pročelnik JUO
Nakon kratkog izvješća, Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Provedbeni plan
unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za 2019. godinu,
Tekst Plana se nalaze u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.
KLASA: 810-01/18-01- 11

Ad.10

Izvješće o radu Vlastitog pogona za 2018. godinu, Izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur.
Pročelnik JUO
Tekst Programa se prihvaća jednoglasno i nalazi u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.
KLASA: 023-01/19-01-01

Ad.11.

Suglasnost za provedbu ulaganja za projekt "Sanacija i uređenje prostorija DVD -a
Feričanci, Izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur , pročelnik JUO
Nakon izvješća, Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o Suglasnosti za
provedbu ulaganja za projekt "Sanacija i uređenje prostorija DVD -a Feričanci
Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.
KLASA: 360-02/19-01-01

Ad.12.
Izvješće o radu davatelja usluga prikupljanja komunalnog otpada za 2018. godinu- Općina
Feričanci, Izvjestitelj Oliver Abičić, dipl.oecc , Direktor RAD d.o.o. Đurđenovac

Jednoglasno se prihvaća Izvješće o radu davatelja usluga prikupljanja komunalnog otpada za
2018. godinu koje je podnio direktor RAD d.o.o. Đurđenovac, g. Oliver Abičić, dipl.oec.
Tekst Izvješća i Zaključka se nalaze u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.
KLASA: 363-01/19-01-12

Ad. 13.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Feričanci u 2018.
godini,
Izvjestitelj Općinski načelnik Marko Knežević, prof
Jednoglasno se prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Feričanci u 2018. godini , izvjestitelja Općinskog načelnika Marka Knežević, prof.
Tekst Izvješća se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
KLASA:363-01/19-01/13
Završetak sjednice u 19,30
Zapisničar:
Zlata Vukoja,v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Benić, v.r.

