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 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    
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           Broj: 02/2020  ( 26. veljače 2020.g.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. Zaključak o usvajanju prijedloga Zapisnika sa 22. sjednice i 23. telefonske sjednice 
Općinskog vijeća Općine Feričanci

2. Odluka o izmjenama Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otp0ada sa područja Općine Feričanci 

3. Izmjene i dopune Statuta Općine Feričanci
4. Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Općine Feričanci za redovito financiranje 

političkih stranaka u 2020. godini
5.  Izmjena Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države
6. Izmjena Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države
7. Izmjena Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države
8. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2019.godinu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07.2019. do 31.12.2019.g.
2. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Općine 
Feričanci za 2019. godinu 

  



        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/20-01/07
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci,  26. veljače 2020.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  24. sjednici od 25. veljače 2020. godine  
donijelo

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prijedlogu Zapisnika sa 22. sjednice i 23. telefonske

sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida u  Zapisnik sa  22. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 18. 
prosinca 2020. godine, pristupilo se glasovanju, i Zapisnik je JEDNOGLASNO prihvaćen.  

Zapisnik sa 23. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 07. siječnja 
2020. godine prihvaćen je JEDNOGLASNO.

 
Tekstovi Zapisnika se nalaze u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                    Marin Benić, v.r.



                 
REPUBLIKA HRVATSKA

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  OPĆINA ERIČANCI
       Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/20-01/05
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci, 25. veljače 2020.g.

PRIJEDLOG: ANEKS BR. 2. UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE JAVNE
USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG

OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE FERIČANCI

O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI TEMELJ

Člankom 20. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17,84/19) da cijena javne 
usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U
pri čemu je:
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u
kunama sukladno cjeniku
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno 
podacima u Evidenciji
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika

Člankom 9. Ugovora o koncesiji definirano je da Davatelj koncesije ostavlja otvorenim mogućnost 
sklapanja dodatka ugovora o koncesiji sa koncesionarom u okviru mogućnosti utvrđenih Zakonom o
koncesijama, a radi izvršavanja obveza Općine Feričanci utvrđenih člankom 35. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom.
Davatelj koncesije će predati koncesionaru obavljanje poslova iz članka 35. stavak 10. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom kada se za to steknu odgovarajući uvjeti, prilikom čega isti 
troškovi predstavljaju osnovu za izmjenu/dopunu ovog Ugovora o koncesiji.
U slučaju da obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovog članka uzrokuje povećana financijska 
ulaganja za koncesionara, isto također predstavlja opravdan razlog za povećanje cijena određenih 
ovim Ugovorom.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE I OCJENA STANJA

Aneksom broj 1. Ugovora o koncesiji od 27.08. 2019. godine Rad d.o.o. je preuzeo poslove 
upravljanja reciklažnim dvoorištem u Feričancima. Obavljanje ovih poslova uzrokuje povećana 
financijska ulaganja za koncesionara te predstavlja opravdani razlog za povećanje cijena.
Isto tako nova cijena je definirana sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 
50/17,84/19) što do sada nije bilo.
PROJEKCIJA NOVE CIJENE GOSPODARENJA KOMUNALNOM OTPADOM,STRUKTURA I 
USPOREDBA SA STAROM CIJENOM

Sukladno  zakonskim  odredbama  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (NN
93/13,73/17,14/19,98/19), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17,84/19) i članku
9. Ugovora o koncesiji (Klasa:363-01/18-01/32, Urbroj:2149/03-18-01-02 od 10. listopada 2018.
godine, izmjene i dopune Klasa: 363-01/19-01/17, Urbroj:2149/03-19-01-02  od 27.kolovoza 2019.



godine), a na temelju podataka tvrtke RAD d.o.o. o troškovima gospodarenja komunalnim otpadom
u 2018. godini izrađena je projekcija nove cijene gospodarenja komunalnim otpadom za područje
Općine Feričanci. 
Strukturu cijene javne usluge čine:

 cijena obvezne minimalne javne 

 cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

 cijena ugovorne kazne

Cijena obvezne minimalne javne usluge predstavlja tzv.fiksni dio cijene koji osigurava da sustav
sakupljanja komunalnog otpada može ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju
primjene  načela  ''onečišćivač  plaća'',  ekonomski  održivo  poslovanje  davatelja  usluge,  sigurnost,
redovitost i kvalitetu pružanja usluge.
Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada je varjabilni dio cijene i
ovisi o volumenu zadužene posude i broju pražnjenja iste.
Ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju kada je
postupio protivno Ugovoru.
Sukladno  Zakonu  o  održivom  gospodarenju  otpadom  i  Uredbi  o  gospodarenju  komunalnim
otpadom Davatelj usluge dužan je u cijeni javne usluge uključiti sljedeće troškove:

 troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada

 troškove prijevoza otpada

 troškove obrade otpada

 troškove nastale radom reciklažnog dvorišta

 troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada

 troškove vođenja propisane evidencije i izvješćivanja

Za  izračun  projekciju  nove  cijene  gospodarenja  komunalnim  otpadom  korišteni  su  slijedeći
elementi:

 broj korisnika usluge u domaćinstvu

 broj korisnika pravne osobe (poslovni subjekti)

 volumen i broj zaduženih posuda,

 cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu Vitika

 cijena rada kamiona za odvoz miješanog komunalnog otpada

 cijena  rada  radnika  na  odvozu  komunalnog  otpadakoličina  prikupljenog  miješanog
komunalnog otpada na području Općine Feričanci.  



OSNOVNI PARAMETRI
Broj korisnik usluge u domaćinstvu 625
Broj korisnika usluge pravne osobe 21
Broj zaduženih posuda (120l) 664
Broj zaduženih posuda (240l)    4
Broj zaduženih posuda (1.100l)     2
Cijena zbrinjavanja MKO 106.456,40 kn
Koncesijska naknada   40.500,00 kn
Cijena rada kamiona za odvoz MKO 330,00 kn/h

Cijena rada radnika na odvozu 60,00kn/h
Količina prikupljenog MKO 268.240 kg

I. IZRAČUN TROŠKOVA

1.Troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada
Troškovi  nabave i  održavanja opreme za prikupljanje otpada sadrže u sebi  troškove održavanja
vozila (maziva, rezervni djelovi, sitni inventar, auto-gume, registracija vozila i osiguranja itd.), te
nabava posuda za sakupljanje otpada.
Trošak održavanja vozila 168.599,96 kn
Nabava posuda za sakupljanje otpada   50.000,00kn
                                           UKUPNO: 218.599,96kn

2. Troškovi prijevoza otpada
Troškovi prijevoza uključuju troškove četiri zaposlenika i troškove dva kamiona, jedan  na odvozu
miješanog  komunalnog  otpada  i  jedan  na  odvozu  reciklabilnog  otpada,  koji  su  rađeni  na
pretpostavci da četiri zaposlenika rade na dva vozila tijekom 5 radnih dana, 8 sati na dan i mogu
isprazniti 670 spremnika.

Cijena po satu Broj sati Broj dana
Broj

mjeseci
Ukupno

Kamion za
odvoz MKO

330,00kn 8 4 12 126.720,00kn

Dva radnika na
odvozu MKO

120,00kn 8 4 12 46.080,00kn

Kamion za
odvoz

reciklabilnog
otpada

330,00kn 8 1 12 31.680,00kn

Dva radnika na
odvozu

reciklabilnog
otpada

120,00kn 8 1 12 11.520,00kn

Najam
kamiona

12 179.737,50kn

UKUPNO: 395.737,50kn



Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalni otpadom po kojoj je davatelj usluge dužan preuzeti
miješani komunalni otpad koji će se u Općini Feričanci odvoziti tri puta mjesečno, a reciklabilni
otpad jednom u mjesecu poslove vezane uz primarnu selekciju obavljat će  ukupno 2 radnika kao i
poslove na sakupljanju i prijevozu preostalog komunalnog otpada -2 radnika.

3.Troškovi obrade otpada
Prilikom izračun troškova zbrinjavanja  miješanog komunalnog otpada  uzeli  smo u  obzir  da  se
sakupljeni  otpad  zbrinjava  na  odlagalištu  Tuk  Orahovica  što  trenutno  predstavlja  najpovoljniju
varijantu  zbrinjavanja.  U  slučaju  ne  mogućnosti  zbrinjavanja  na  ovaj  način  prelaskom  na
zbrinjavanje u centrima za gospodarenje otpadom, cijena zbrinjavanja znatno će se povečati.

Ukupna količina MKO /t kn/t
268,24 396,87 106.456,40kn

UKUPNO: 106.456,40kn

4. Troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta
Komunalna tvrtka RAD d.o.o.   upravlja reciklažnim dvorištem smještenim na području Općine
Feričanci. Trenutno su u sklopu reciklažnog dvorišta zaposlena dva djelatnika.
 Uspostavom cjelovitog sustava primarne selekcije na cjelokupnom području Općine Feričanci, te
kontinuiranom edukacijom građana očekuje se i povećanje prikupljenih reciklabilnih vrsta otpada
što će dovesti i do porasti operativni troškovi reciklažnog dvorišta.
 Osim reciklabilnog otpada građani u reciklažno dvorište odlažu i otpad čije se zbrinjavanje dodatno
naplaćuje (npr. kiseline, lužine baterije, tiskarski toneri,  flourescentne cijevi,...),te je napravljena
procijenjeni troškova zbrinjavanja istog.

Trošak radnika na reciklažnom dvorištu 126.400,00kn
Trošak zbrinjavanja otpada sa reciklažnog

dvorišta
20.000,00kn

UKUPNO: 146.400,00kn

5. Troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada
Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom po kojoj je davatelj usluge dužan preuzeti
glomazni otpad od korisnika usluge na adresi obračunskog  korisnika, nužno je promijeniti način
prikupljanja i prijevoza glomaznog otpada te povećati broj odvoza,poslove na prijevozu glomaznog
otpada obavljat će 2 djelatnika. 

Cijena po satu Broj sati Ukupno
Kamion za odvoz
glomaznog otpada

330,00 32 10.560,00kn

2 radnika na odvozu
glomaznog otpada

120,00 32 3.840,00kn

UKUPNO: 14.400,00kn

6. Troškovi vođenja propisane evidencije i izvješćivanja
Troškovi  vođenja  propisane  evidencije  i  izvješćivanja  obuhvaćaju  troškove  nastale  nabavkom
informatičke  opreme  (softvera),  mjesečno  održavanje  softvera,  vođenje  e-onta  i  sve  oblike
izvješćivanja.
Troškovi vođenja evidencije i izvješćivanja 15.000,00kn

UKUPNO: 15.000,00kn



UKUPNI TROŠKOVI GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM
R.br. Struktura troška Iznos kn/god

1.
Troškovi nabave i održavanja opreme za 
prikupljanje otpada 218.599,96kn

2. Troškovi prijevoza otpada 395.737,50kn
3. Troškovi obrade otpada 106.456,40kn
4. Troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta 146.400,00kn
5. Troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada 14.400,00kn

6.
Troškovi vođenja propisane evidencije i 
izvješćivanja

15.000,00kn

7. Koncesijska naknada 40.500,00kn
SVEUKUPNO: 937.093,86kn

II. PRIJEDLOG NOVE STRUKTURE CIJENE GOSPODARENJA KOMUNALNIM
OTPADOM

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada kao kriterij  količine otpada određen je volumen spremnika i
broj  pražnjenja,  stoga  cijenu javne  usluge  za  količinu  predanog miješanog komunalnog otpada
određujemo prema izrazu:

Cijena javne usluge: C = MJU + (JC x V x BP x U) + UK

pri čemu je:
C- cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
MJU- cijena obvezne minimalne javne usluge 
JC- jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
V- volumen zaduženog spremnika izražen u litrama
BP- broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
U- udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika
UK- ugovorna kazna

VRSTA CIJENE Jed.mj. Korisnik-Domaćinstva
Korisnik – Pravne osobe

(poslovni subjekti)
1 Cijena obvezne

minimalne javne usluge
(MJU)

korisni
k

43,00 43,00

2 Jedinična cijena
pražnjenja volumena
spremnika miješanog
komunalnog otpada

(JC)

kn/lit. 0,02 0,02



Primjer izračuna cijene za Domaćinstva - domaćinstvo sa zaduženim spremnikom od 120l i 3
odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno:

MJU
minimal
na javna
usluga(k

n)

JC
Jedinična

cijena
volumena(k

n)

V
volumen

spremnika
(l)

BP
broj

pražnjen
ja

U
udio u
volume

nu
spremn

ika

Cijena
bez

PDV

PD
V
13
%

UKUPN
O

(kn)

43,00 0,02 120 3 1 50,20 6,53 56,73

Primjer izračuna cijene za pravne osobe -  sa zaduženim spremnikom od 1100l i 3 odvoza
miješanog komunalnog otpada mjesečno:

MJU
minimal
na javna
usluga(k

n)

JC
Jedinična

cijena
volumena(k

n)

V
volumen

spremnika
(l)

BP
broj

pražnjen
ja

U
udio u

volumen
u

spremni
ka

Cijen
a bez
PDV

PD
V
13
%

UKUPN
O

(kn)

43,00 0,02 1100 3 1
109,0

0
14,1

7
123,17

III. USPOREDBA  POSTOJEĆIH  CIJENA  I  NOVIH  CIJENA  GOSPODARENJA
KOMUNALNIM OTPADOM

U nastavku je dan pregled i usporedba postojećih i novih cijena gospodarenja komunalnim otpadom
posebno za korisnike:

Red.br. Korisnik Stara cijena bez
PDV

Nova cijena bez
PDV 

Povećanje
cijena u %

1. Korisnik-
Domaćinstvo
(posuda 120l)

35,00kn 43,00kn 23%

2.

Korisnik-Pravne
osobe  (poslovni
subjekti) posuda
120l

35,00kn 43,00kn 23%

Kalkulacija dosadašnjih cijena se temeljila na odvozu miješanog komunalnog otpada svaki tjedan
jednom  te  njegovog  zbrinjavanja  na  odlagalištu  Tuk  Orahovica  bez  troškva  rada  reciklažnog
dvorišta.
Nova cijena  se temelji na sakupljanju i pražnjenju spremnika za miješani komunalni otpad tri puta
tjedno,  te  sakupljanje  reciklabilnog  otpada  papira  i  plastike  jednom  tijekom  mjeseca.  Broj
mjesečnih odvoza se povećava na pet (5), ali se razlikuje po vrstama otpada, tri odvoza miješanog
komunalnog  otpada,  jedan  odvoz  papira  i  jedan  odvoz  plastike.  Uvođenjem  novog  sustava



gospodarenja  otpadom  korisnik  ima  pravo  i  na   jedan  besplatan  odvoz  glomaznog  otpada,  te
korištenje  usluge  reciklažnog  dvorišta  a  sve  u  cilju  smanjenja  količine  miješanog  komunalnog
otpada.

IV. PRIJEDLOG NOVOG CJENIKA

Broj:
Đurđenovac, 

CJENIK
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Feričanci

Cijena javne usluge: C = MJU + (JC x V x BP x U) + UK

C: Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
MJU: Cijena obvezne minimalne javne usluge 
JC: Jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
V: Volumen zaduženog spremnika izražen u litrama
BP: Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
U: Udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika
UK: Ugovorna kazna

VRSTA CIJENE Jed.mj. Korisnik-Domaćinstva
Korisnik – Pravne osobe

(poslovni subjekti)
1 Cijena obvezne

minimalne javne
usluge (MJU)

korisnik 43,00 43,00

2 Jedinična cijena
pražnjenja volumena
spremnika miješanog
komunalnog otpada

(JC)

kn/lit. 0,02 0,02

Sve cijene izražene su u kunama i na njih se obračunava PDV.
Iznos ugovorne kazne određen je u članku 33. Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada na području Feričanci.
Ovaj Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. veljače 2020. godine.
Ovaj Cjenik je objavljen u službenom glasniku Općine Feričanci i na službenoj internet stranici 
Općine Feričanci.
                                                                              

                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.                       



OPĆINA FERIČANCI,  OIB: 84530440509, Trg Matije Gupca 3, 31512 Feričanci, koju zastupa
općinski načelnik Marko Knežević, prof. (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije)

i
RAD d. o. o. za komunalne djelatnosti, OIB: 01752409363, Trg dr. Franje Tuđmana 6,  
31511 Đurđenovac, zastupan po direktoru Oliveru Abičiću (u daljnjem tekstu: koncesionar), sklopili
su

ANEKS br. 2.  UGOVORA   O   KONCESIJI
za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

sa područja Općine Feričanci  

Članak 1.

Članak 6. osnovnog Ugovora mijenja se i glasi:

Koncesionar će izvršenu uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada naplatiti prema cjeniku usluga koji je sastavni dio ovog Ugovora, kako slijedi:

Cijena javne usluge: C = MJU + (JC x V x BP x U) + UK

C: Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
MJU: Cijena obvezne minimalne javne usluge 
JC: Jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
V: Volumen zaduženog spremnika izražen u litrama
BP: Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
U: Udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika
UK: Ugovorna kazna

VRSTA CIJENE Jed.mj. Korisnik-Domaćinstva
Korisnik – Pravne osobe

(poslovni subjekti)
1 Cijena obvezne

minimalne javne usluge
(MJU)

korisni
k

43,00 43,00

2 Jedinična cijena
pražnjenja volumena
spremnika miješanog
komunalnog otpada

(JC)

kn/lit. 0,02 0,02

Koncesionar se  obvezuje na neto cijene iz  stavke 1.  ovog  članka primjenjivati  zakonski
propisanu  visinu  stope  poreza  na  dodanu  vrijednost  (PDV),  bez  posebnog  odobrenja  davatelja
koncesije.   

Članak 2.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Aneks Ugovora stupa na snagu i primjenjuje se od 01. travnja 2020. godine.

Članak 4.

Ovaj Aneks Ugovora sastavljen je u pet (5) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna



stranka zadržava dva (2) primjerka za svoje potrebe, dok se jedan (1) primjerak od strane davatelja
koncesije dostavlja Ministarstvu financija.

DAVATELJ KONCESIJE:                                                                   KONCESIONAR:                
OPĆINA FERIČANCI                                     RAD d.o.o.
   Općinski načelnik                Direktor  
Marko Knežević, prof. Oliver Abičić

KLASA: 
URBROJ: 2149/03-20-01-02
Feričanci, veljača 2020.g.



REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci, 25. veljače 2020. godine 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 
br. 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 
98/19) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik", br. 01/18), a u vezi s čl. 16. i 79. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Feričanci na 24. 
sjednici održanoj 25. veljače 2020.g., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE FERIČANCI

Članak  1.

Članak 75. mijenja se i glasi: 

" Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 
djelokruga obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu."

              Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Općine Feričanci ostaju nepromjenjene.
 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju 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: 402-01/20-01/19
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci, 25. veljače 2020.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 24. sjednici od 25. veljače 2020. godine donijelo je 

                                                                O  D  L  U  K  U 
                         o rasporedu sredstava iz Proračuna  Općine Feričanci za redovito
                                       financiranju političkih stranaka u 2020. 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 2020. 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, v.r.

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


REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA ERIČANCI
       Općinsko vijeće

KLASA: 945-01/20-01/04
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci, 25. veljače 2020.g.

                           
Na temelju  članka  65.,  stavka  2.  Zakona  o  poljoprivrednom zemljištu  ("Narodne  novine",  broj

20/18,  115/18)  i  članka  30.  Statuta  Općine  Feričanci  ("Službeni  glasnik  Općine  Feričanci",  br.  01/18)
Općinsko vijeće općine Feričanci na 24. sjednici od 25. veljače 2020.g., donijelo je

 IZMJENA RJEŠENJA
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

I.

Članak 2. Rješenja o  osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države,  KLASA: 945-01/19-01/19, URBROJ: 2149/03-19-01-01, od dana 18. prosinca 2019.g.,
mjenja se i glasi:

"U Povjerenstvo su imenovani:
1. Vlado Margeta, doc. dr. sc., Osječka 89, Čepinski Martinci, 31431 Čepin, predsjednik,
2. Dalida Galović, prof. dr.sc.,  Zagrebačka 25, 31327 Bilje, član,
3. Jahe Neziraj, ing.geod., J.J. Strossmayera 54, 31500 Našice, član,
4. Marin Benić, D. Pejačević 185, 31512 Feričanci, član,
5. Ivan Matulić, dipl.iur., V. Nazora 17, 31500 Našice, član."

II.

Sve ostale  odredbe Rješenja  o  osnivanju  i  imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države nepromjenjene.

III.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.

Dostavlja se:
1. Članovi Povjerenstva,
2. Jedinstveni upravni odjel-za objavu
3. Arhiva.



REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA ERIČANCI
       Općinsko vijeće

KLASA: 945-01/20-01/05
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci, 25. veljače 2020.g.

                           
Na temelju  članka  65.,  stavka  2.  Zakona  o  poljoprivrednom zemljištu  ("Narodne  novine",  broj

20/18,  115/18)  i  članka  30.  Statuta  Općine  Feričanci  ("Službeni  glasnik  Općine  Feričanci",  br.  01/18)
Općinsko vijeće općine Feričanci na 24. sjednici od 25. veljače 2020.g., donijelo je

 IZMJENA RJEŠENJA
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

I.

Članak 2. Rješenja o  osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države,  KLASA: 945-01/19-01/20, URBROJ:  2149/03-19-01-01, od dana 18. prosinca 2019.g.,
mjenja se i glasi:

"U Povjerenstvo su imenovani:
6. Vlado Margeta, doc. dr. sc., Osječka 89, Čepinski Martinci, 31431 Čepin, predsjednik,
7. Dalida Galović, prof. dr.sc.,  Zagrebačka 25, 31327 Bilje, član,
8. Jahe Neziraj, ing.geod., J.J. Strossmayera 54, 31500 Našice, član,
9. Marin Benić, D. Pejačević 185, 31512 Feričanci, član,
10. Ivan Matulić, dipl.iur., V. Nazora 17, 31500 Našice, član."

II.

Sve  ostale  odredbe  Rješenja  o  osnivanju  i  imenovanju  Povjerenstva  za  zakup  poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države nepromjenjene.

III.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić,v.r.

Dostavlja se:
4. Članovi Povjerenstva,
5. Jedinstveni upravni odjel-za objavu
6. Arhiva.



REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA ERIČANCI
       Općinsko vijeće

KLASA: 945-01/20-01/06
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci, 25. veljače 2020.g.

                           
Na temelju  članka  65.,  stavka  2.  Zakona  o  poljoprivrednom zemljištu  ("Narodne  novine",  broj

20/18,  115/18)  i  članka  30.  Statuta  Općine  Feričanci  ("Službeni  glasnik  Općine  Feričanci",  br.  01/18)
Općinsko vijeće općine Feričanci na 24. sjednici od 25. veljače 2020.g., donijelo je

 IZMJENA RJEŠENJA
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

I.

Članak 2. Rješenja o  osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države, KLASA: 945-01/19-01/21, URBROJ: 2149/03-19-01-01, od dana 18. prosinca
2019.g., mjenja se i glasi:

"U Povjerenstvo su imenovani:
11. Ivan Matulić, dipl.iur., V. Nazora 17, 31500 Našice, predsjednik,
12. Dalida Galović, prof. dr.sc.,  Zagrebačka 25, 31327 Bilje, član,
13. Jahe Neziraj, ing.geod., J.J. Strossmayera 54, 31500 Našice, član,

II.

Sve  ostale  odredbe  Rješenja  o  osnivanju  i  imenovanju  Povjerenstva  za  uvođenje  u  posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države nepromjenjene.

III.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.

Dostavlja se:
7. Članovi Povjerenstva,
8. Jedinstveni upravni odjel-za objavu
9. Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA FERIČANCI

      Vlastiti pogon Općine Feričanci                                               
      Klasa: 363-01/20-01/02
      Urbroj: 2149/03-20-01-03
      Feričanci, 20. veljače 2020.g.

IZVJEŠĆE O RADU VLASTITOG POGONA OPĆINE 
FERIČANCI ZA 2019. GODINU

Sukladno «Odluci o osnivanju Vlastitog Pogona Općine Feričanci, KLASA:023-01-02-
01/05,  URBROJ:  2149/03-02-01  od  23.  prosinca  2002.g.  povjereni  komunalni  poslovi
Vlastitom pogonu su :
      1. Održavanje javnih površina

   2. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
   3. Održavanje tržnice
   4. Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
   5. Upravljanje grobljima u naseljima  Feričanci i Gazije

    6.  Ostali povjereni poslovi
Sredstva  za  obavljanje  gore  navedenih  komunalnih  poslova  osiguravaju  se  iz  cijene

komunalne usluge, komunalne naknade, iz proračuna jedinice lokalne samouprave, te iz
drugih izvora po posebnim propisima.

                       IZDACI, TROŠKOVI VL. POGONA
   U prošloj godini vlastiti pogon je ostvario slijedeće izdatke:

1. Plaća za redovan rad..................................................................  155.163,39 kn                
2. Ostali rashodi za zaposlene.......................................................     21.520,00 kn

   3. Doprinosi za zdravstveno osiguranje........................................     25.461,47 kn
4. Doprinosi za zapošljavanje.......................................................           238,97 kn
5. Dnevnice za službeni put u zemlji...........................................                0,00 kn
6. Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji...................            212,00 kn

   7. Naknada za prijevoz na posao i s posla....................................        8.533,00 kn
   8. Naknada privatnog automobila u službene svrhe.....................        6.032,00 kn  
   9. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.................................            528,88 kn  
 10. Premije osiguranja zaposlenih..................................................        6.193,67 kn 
 11. Materijal za tekućeg i investicijskog održavanja groblja ........       10.806,38 kn
 12. Motorni benzin i dizel gorivo..................................................        35.121,60 kn
 13. Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme i tran. sred.         37.105,95 kn
 14. Premije osiguranja prijevoznih sredstava.................................            983,55 kn
 15. Rasipač za sol..........................................................................          4.512,50 kn 
 16. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava ,
      postrojenja i opreme....................................................................      9 .538,49 kn
 
                                                              Ukupno:                                  321.951,85 kn

                                                                       



UPRAVLJANJE GROBLJEM
 
         Člankom 10. Zakona o grobljima (NN br. 19/98, 50/12, 89/17  ) propisano je da upravljanje 
grobljem razumijeva obavljanje pogrebnih poslova, dodjeli grobnih mjesta na neodređeno 
vrijeme, rekonstrukciju groblja ( promjene površine, razmještaj putova i sl. ) na način koji 
odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima ( Pravilnik o grobljima NN. Br. 99/02)
Naplaćeno u 2019. Godini

10. Godišnje grobne naknade …………………………….............. 68.449,68 kn
11. Grobno mjesto na neodređeno vrijeme………………………   12.200,00 kn
12. Suglasnost za izgradnju i uređenje grobnog mjesta……………  1.800,00 kn
13. Obavljanje pogrebnih poslova sahrana……………………...... 29.550.00 kn

                                                                      Ukupno……………111.999,68 kn             

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Sukladno čl. 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.  68/18 i 110/18) pod 
održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih 
staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih 
površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje  kad se ti dijelovi ne održavaju kao 
javne ceste prema posebnom zakonu.  

Na javnim površinama na području Općine Feričanci izvršeni su slijedeći radovi:

1. Višestruko strojno košenje 
2. Pražnjenje košara za smeće 
3. Skupljanje i odvoženje lišća                                                                      
4. Pranje i čišćenje autobusnih stanica                                                                     
5. Čišćenje snijega ručno       
6. Ručno šišanje živice 
7. Skupljanje granja 
                                                

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH  PUTEVA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste 
za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika , a koje nisu 
razvrstane u smislu posebnih propisa.

Na nerazvrstanim cestama u smislu održavanja izvedeni su slijedeći radovi:
1. Nabavka i ugradnja kamenog materijala 
2. Čišćenje snijega traktorskom ralicom  na području cijele općine Feričanci
3. Krčenje granja i raslinja na poljskim putovima
                                                          
                                                                       

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=19355
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                4. ODRŽAVANJE TRŽNICE

Pod održavanjem tržnice podrazumijeva se upravljanje i održavanje površina prostora na 
zemljištu u vlasništvu općine Feričanci na kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju 
usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

1. Čišćenje prostora tržnice –sakupljanje i odvoz smeća 
2. Čišćenje snijega traktorom
3. Naplata naknade za korištenje javnih površina 
4. Naknada za korištenje javnih površina
                                                          

5. ODRŽAVANJE GROBLJA I OBAVLJANJE POGREBNIH
     POSLOVA NA GROBLJIMA FERIČANCI I GAZIJE

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje  
ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop pokojnika.

1. Obavljanje pogrebnih poslova 
2. Čišćenje i prikupljanje  otpada
3. Čišćenje snijega oko mrtvačnice i staza za potrebe sahrane
4. Održavanje površine groblja strojnim košenjem
5. Ručno šišanje živice na groblju Gazije 
6. Uređivanje kanala oko groblja

    6.OSTALI POVJERENI POSLOVI

1.Čišćenje prostorija,  mrtvačnice
2.Dostava rješenja, uplatnica,  materijala za sjednice vijeća                                                     

                                                                             

                                                                                              Vlastiti Pogon Općine Feričanci 
                                                                                                                 Josip Jurčević, v.r.



  REPUBLIKA HRVATSKA       
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
             OPĆINA FERIČANCI
            OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-04/20-01/01
URBROJ: 2149/03-20-01-02
Feričanci, 20. veljače 2020.g.

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 98/19) 
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 01.07.2019.  DO 31.12.2019. 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",broj33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17 i  98/19)  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 i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

Izvještajno razdoblje započinje s danom 01. srpnja 2019. godine, a završava s 
31. prosinca 2019. godine.

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260


2.  RAD PO PODRUČJIMA NADLEŽNOSTI
Poslove  iz  svoje  nadležnosti  obavljao  sam  na  brojnim  sastancima  i  radnim

dogovorima sa: 
- Osječko-baranjskom županijom
-  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 graditeljstva i prostornog uređenja,
- Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
- Hrvatskim vodama,
- Našičkim vodovodom d.o.o. Našice,
- Dječjim vrtićem "Mali princ" Višnjevac,
-  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 pružanju usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i promidžbu i vidljivost
projekta Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma Feričanci u vrijednosti 65.000,00 kn s
Gelo obrt za klesarstvo, računovodstvo i poslovno savjetovanje

– Dodatak 1 ugovora o kreditu s HBOR
– Aneks br. 6 ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije NC br. 5 "Goveđa glava" u Feričancima

s PROMET GRAĐENJE D.O.O. POŽEGA
– Anex br. 1 ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja

miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci s RAD D.O.O. ĐURĐENOVAC
– Ugovor  o  subvencioniranju  dijela  cijene  prijevoza  redovnih  učenika  srednjih  škola  s

PANTURIST D.D. OSIJEK
– Dodatak 1 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u

Općini Feričanci s FZOEU
– Aneks br. 7 ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije NC br. 5 "Goveđa glava" u Feričancima

s PROMET GRAĐENJE D.O.O. POŽEGA
– Aneks br.1 ugovora o pružanju usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i promidžbu i

vidljivost projekta  rekonstrukcije NC br. 5 "Goveđa glava" u Feričancima s MAXICON D.O.O.
ZAGREB

– Ugovor  o  izvođenju  radova   Rekonstrukcija  i  dogradnja  Društvenog  doma  Feričanci  u
vrijednosti 2.716.682,20 kn s TERMOELEKTRO OBRT NAŠICE

– Ugovor  o  pružanju  usluga  stručnog  i  projektantskog  nadzora   Rekonstrukcija  i  dogradnja
Društvenog doma Feričanci u vrijednosti 79.000,00 kn s VALENČAK D.O.O.NAŠICE

– Ugovor  o potpori  iz  proračuna OBŽ za 2019.g.  za uređenje  ruralnog prostora  u  vrijednosti
8.500,00 kn

– Sporazum o prihvaćanju sufinanciranja uređenja i sanacije prostora vinoteke u Feričancima u
vrijednosti 25.000,00 kn s OBŽ

– Ugovor  o  izvođenju  radova  uređenja  i  sanacije  prostora  vinoteke  u  Feričancima  s
MARIJANOVIĆ GRADNJA OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE u vrijednosti 54.200,00 kn

– Aneks br.2 ugovora o pružanju usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i promidžbu i
vidljivost projekta  rekonstrukcije NC br. 5 "Goveđa glava" u Feričancima s MAXICON D.O.O.
ZAGREB

– Ugovor o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Feričanci s NK FEŠK FERIČANCI
– Ugovor o ustanovljenju prava služnosti s NAŠIČKI VODOVOD D.O.O. NAŠICE



– Ugovor o partnerstvu  na projektu "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture anglomeracije
Našice"

– Aneks br. 8 ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije NC br. 5 "Goveđa glava" u Feričancima
s PROMET GRAĐENJE D.O.O. POŽEGA

– Ugovor  o  međusobnoj  suradnji  na  održivosti  projekta  Wine  Tour  s  TZ  OBŽ  i  udrugom
FER+PLUS

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

Nastavili  smo  izvoditi  radove  na  društvenim i  DVD domovima,  na  izgradnji  i  sanaciji
nogostupa,  uređenju  kanalske  mreže,  puteve,  nerazvrstane  ceste  i  mostove  i  održavali  javnu
rasvjetu.

Proveli smo kraju naša dva najveća projekta sufinancirana EU sredstvima: Rekonstrukcija
NC br. 5 "Goveđa glava" u Feričancima i Izgradnja reciklažnog dvorišta u Feričancima, te uspješno
započeli projekt  Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma Feričanci.

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.

Nastavio  sam lobiranje  u  Hrvatskim  cestama  u  cilji  izgradnje  kružnog  toka  i  uređenja
mjesnog trga 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  na  području
Općine Feričanci.

Vrlo uspješno smo organizirali 2. Festival Frankovke u Feričancima.
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 četri sjednice Općinskog vijeća.

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  Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine
Feričanci   a  u  okviru  financijskih  mogućnosti  Proračuna  Općine  Feričanci  za  2019.  godinu,  u
izvještajnom razdoblju  nastojao  sam poslove  iz  svoje  nadležnosti  obavljati  na način  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  unapređenja  prirodnog okoliša,
protupožarne i civilne zaštite i dr.
    
Feričanci, 20. veljače 2020.g.

               OPĆINSKI NAČELNIK:
      Marko Knežević, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  511-01/20-01/01
URBROJ: 2149/03-20-01-01
Feričanci,  05. veljače 2020.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  24. sjednici od 25. veljače 2020. godine  
donijelo

Z  A  K  LJ  U  Č  A K

povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području
Općine Feričanci za 2019. godinu 

I.

Općinsko vijeće Općine Feričanci Informaciju Policijske uprave Osječko-baranjske, 
Policijske postaje Našice o stanju sigurnosti na području Općine Feričanci za 2019. godinu primilo 
je na znanje.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                      Marin Benić, v.r.   
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