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SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************

Broj: 05/2017 - 22. rujna 2017.g.

1. Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 14. rujna 2017. godine
2. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 

06. srpnja 2017. godine
3. Odluka o prihvaćanju POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA o izvršenju Proračuna 

Općine Feričanci za razdoblje od 01.01. - 30-06. 2017.g.
4. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2017.g.
5. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenicima i namještenicima u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Feričanci
6. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u 

Općini Feričanci
7. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Feričanci
8. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o rasporedu na radno mjesto i visini plaće – Damir Završki
9. Rješenje o imenovanju referenta za komunalne poslove, zaštitu od požara, zaštitu i 

spašavanje i v.d. upravitelja vlastitog pogona Općine Feričanci



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/17-01/05
URBROJ: 2149/03-17-01
Feričanci, 14. rujna 2017.g.

Z  A  P  I  S  N  I K
sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 14. rujna  2017. godine sa početkom u 19,00 sati
u općinskoj vijećnici.

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

ostali nazočni sukladno prozivniku
Zapisničar: Zlata Vukoja
Sjednica je tonski snimana pa je ovaj Zapisnik izvod iz tonske zabilješke.
Tonska zabilješka se nalazi u arhivi Općine Feričanci te je dostupna svakom vijećniku za 

preslušavanje, temeljem pisanog zahtjeva zapisničaru ( službeniku za informiranje)
Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane
06. srpnja 2017. godine

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 1. siječnja do 30.
lipnja 2017.g., izvjestiteljica Jasna Dado

3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2017. godinu,
izvjestiteljica Jasna Dado

4.Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Feričanci, izvjestitelj Općinski načelnik Marko Knežević

5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u Općini 
Feričanci, izvjestitelj Josip Jurčević

6. Različito

Dnevni red se prihvaća jednoglasno.
Ad.1.

Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane
06. srpnja 2017. godine

Nakon  glasovanja  konstatira  se  usvajanje  Zapisnika  sa  02. sjednice Općine Feričanci 
održane 06. srpnja 2017. godine JEDNOGLASNO.

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

KLASA: 021-01/17-01/05



Ad.2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 1. siječnja 

do 30. lipnja 2017.g., izvjestiteljica Jasna Dado

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda je gđa Jasna Dado, bacc. Oec.

Napominje  kako  je  Proračun  Općine  Feričanci  za  2017.  godinu  planiran  u  iznosu  od
10.150,000,00 kuna te je do 30.06. ostvaren u iznosu od 2.871.489,75 kuna ili u postotku 28,29 %.

Također napominje kako je ostvaren i evidentiran višak prihoda od 173.126,73 kuna i sva se
sredstva su se nalazila na žiro računu Općine.

Što se tiče prihoda, pune se planiranom dinamikom, poduzimaju se sve mjere za njihova
ostvarivanja , pogotovo kad su u pitanju vlastiti  prihodi, a izuzetno veliki napor je usmjeren na
dobivanje i ishodovanje sredstava iz državnog i županijskog proračuna.

Što se izdataka tiče vidljiva su prekoračenja u pojedinim stavkama, prvenstveno vezano za
natječaje i aplikacije koje su u sastavnom dijelu morale imati troškovnike, procjene i slično pa su
sukladno tome, prekoračenja bila nužna ( intelektualne usluge).

Nakon  izvješća  i  glasovanja  konstatira  se  da  se  prijedlog  Odluke  o  prihvaćanju
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 01.01. - 30.06. 2017.
godine prihvaća jednoglasno.

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

KLASA: 400-08/17-01/03

Ad.3.
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2017. godinu, 
izvjestiteljica Jasna Dado

Na početku izlaganja izvještava kako se u prvobitno planiranom Proračunu za 2017. godine dodane
neke  nove  i  brisane  proračunske  stavke  koje  su  se  pojavile  tijekom  poslovanja  u  prvom
proračunskom polugodištu .

Također napominje da je Proračun za 2017. godinu dobro isplaniran te nema nekih velikih 
oscilacija u odnosu na njega.

Izmijenjeni Proračun se predlaže u vrijednostima :
Prihodi poslovanja 9.077.000,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 173.000,00 kn
Rashodi poslovanja 5.027.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.222.500,00 kn



Nakon izlaganja i glasovanja konstatira se da se prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama 
Proračuna za 2017. godinu prihvaća jednoglasno .

Tekst Odluke se nalazi u privitku zapisnika čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/17-01/02

Ad.4.
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Feričanci, izvjestitelj Općinski načelnik Marko Knežević

Izvjestitelj napominje kako se ovim prijedlogom odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Feričanci određuju neki novi
koeficijento, a isto tako potvrđuju stari koeficijenti koji se ne mjenjanju .

Napominje  da  se  povećavaju  koeficijenti  za  radno  mjesto  pročelnika  sa  2,00  na  2,40,
referenta za komunalne poslove, zaštitu od požara i spašavanje i upravitelja vlastitog pogona sa 1,80
na 1,90 te službenika za obračun poreza i  doprinosa sa 1,70 na 1,80 te koeficijenti  za ostala  3
službenika ostaju nepromjenjena

Nakon glasovanja konstatira se da se Odluka prihvaća jednoglasno

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

KLASA: 120-01/17-01-01

Ad.5.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u Općini 
Feričanci, izvjestitelj Josip Jurčević

Kako je Izvjestitelj  po sazivu, Josip Jurčević bio sprječen nazočiti  sjednicu,  izvješće po
ovoj točki dnevnog reda preuzima Općinski načelnik Marko Knežević

Izvjestitelj  naglašava  da  se  odlukom  utvrđuju  kriteriji  i  način  pružanja  javne  usluge
prikupljanja komunalnog otpada u Općini Feričanci, odnosno prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i  odvojenog prikupljanja otpada od papira,  metala,  stakla,  plastike i  tekstila,  te krupnog
(glomaznog)  komunalnog  otpada  na  području  Općine  Feričanci  te  je  davatelj  usluge  dužan
osigurati  način prikupljanja otpada sukladno ovoj Odluci,  a nadzor nad provedbom odredbi ove
odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

Nakon izlaganja i  glasovanja konstatira  se da se Odluka o  načinu pružanja javne usluge
prikupljanja komunalnog otpada u Općini Feričanci prihvaća jednoglasno.

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

KLASA: 363-01/17-01/12



Ad.6.
Različito

Na samom početku ove točke dnevnog reda, Općinski načelnik daje informaciju o svom
poslovanju u proteklih mjesec dana

Nakon  toga,  vijećnici  su  postavljali  pitanja  kako  predsjedniku  vijeća  tako  i  općinskom
načelniku svezi redovitog poslovanja i situacije gdje su se dotakli problematike poslovanja KUD-a
Manuel Feričanci i planiranja dočeka Nove 2018. godine.

Vijećnik  Jurišić  predlaže  da  se  uputi  službeni  dopis  u  kojemu  bi  se  tražili  podaci  o
poslovanju KUD-a

Pročelnik  je  izvjestio  nazočne o planiranju ustrojavanja  nove tradicionalne  manifestacije
Festival frankovke koja bi se održavala svake godine u isto vrijeme

Kako  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu,  predsjednik  Općinskog  vijeća  zaključuje  rad
sjednice u 20,40 sati.

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Zlata Vukoja ,v.r. Marin Benić ,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/17-01/05 
URBROJ: 2149/03-01-17-01
Feričanci,  14. rujna 2017.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i 01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 03. sjednici od 14. rujna 2017.
godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prijedlogu Zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida i glasovanja u Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
održane 06. srpnja 2017. godine , konstatira se da se prihvaća jednoglasno.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Marin Benić ,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/ 17-01/03 
URBROJ: 2149/03-02-01-17-01
Feričanci, 14. rujna 2017.g.

Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i 
članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ( "Narodne 
novine" broj 24/13) i članka 32. stavak 4. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine 
Feričanci" br. 04/17) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 03 . sjednici od 14. rujna 2017. godine 
donijelo

O D L U K U
o prihvaćanju POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine 

Feričanci za razdoblje 01.01. - 30.06.2017.g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Feričanci za 2017. godinu ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" broj 
11/16) od 01.01. - 30.06. 2017 g. realiziran je kako slijedi:

Opći dio

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLANIRANO OSTVARENO INDEX
1.1. Prihodi poslovanja 10.150.000,00 2.871.489,75 28,29%
1.2. Prihodi od prodaje nefin. Imovine 130.000,00 37.505,15 28,85%
2.1. rashodi poslovanja 4.561.000,00 2.184.803,41 47,90%
2.2. Rashod za nabavu nefinancijske imovine 5.719.000,00 551.064,76 9,63%
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.) 0,00 173.126,73

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
NETO FINANCIRANJE(1.-2.) 0,00 0,00 0,00%

RAZLIKA višak-manjak ( 1.-2.) 0,00 173.126,73 0,00%

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu
Prihoda i rashoda i Račun financiranja.



II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po 
ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji.

III IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA

Općina Feričanci nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

IV IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Feričanci u periodu od 01.01.-30.06.2017. godine nije koristila sredstva proračunske
zalihe

V IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U periodu 01.01. - 30.06. 2017 g. Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo jamstva za 
zaduživanja.

Članak 4.

Ova Odluka će se objavit u "Službenom glasniku Općine Feričanci" i na internetskoj 
stranici Općine Feričanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Marin Benić,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 400-08/ 17-01/02 
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci, 14. rujna 2017.g.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 ,136/12 i 15/15) ) i 
članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 04/17 )Općinsko 
vijeće Općine Feričanci je na 03. sjednici od 14. rujna 2017 .godine donijelo

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

za 2017. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Feričanci za 2017. godinu ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 11/16 ) 
članak 1. mijenja se i glasi :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 9.077.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 173.000,00 kn
Rashodi poslovanja 5.027.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.222.500,00 kn
RAZLIKA – MANJAK 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

C. RASPOL.SREDSTVA IZ PRETH. GOD. (Višak prihoda 0,00
i rezerviranja)

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za
2017. godinu kako slijedi u tabeli koja se nalazi u privitku ove Oduke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V I J E Ć A:
Marin Benić,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 120-01/17-01-01 
URBROJ: 2149/03-01-17-01
Feričanci,14. rujna 2017. g.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' br. 28/10), članka 32. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik“ br. 04/17), u
svezi s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine« broj 74/10.) i prijedloga Općinskog načelnika Općine Feričanci, Općinsko 
vijeće općine Feričanci na svojoj 3. sjednici održanoj
14. rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Feričanci

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Feričanci.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Feričanci iznose :

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 2.40
2. Stručni suradnik za proračun i financije 2.00
3. Referent za komunalne poslove, zaštitu od požara,

zaštitu i spašavanje i Upravitelj Vlastitog pogona 1.90
4. Referent za administrativne i upravne poslove 1.80
5. Referent za razrez i naplatu poreza i doprinosa 1.80
6. Komunalni radnik 1.30

Članak 3.

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Feričanci donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Feričanci.
Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela.



Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci od 10. kolovoza 2010. godine
( „Službeni glasnik“ broj 76/10)

Članak 5.

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

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Feričanci

Marin Benić,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 363-01/17-01-12 
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci, 14. rujna 2017.g.

Na temelju članka 30. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 
73/17) i članka 32. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik broj 04/17) Općinsko vijeće Općine
Feričanci, na svojoj 3. sjednici od 14. rujna 2017.g., donijelo je

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u Općini Feričanci

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
u Općini Feričanci, odnosno prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja 
otpada od papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na
području Općine Feričanci.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je
po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni 
pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase
neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Članak 3.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom
području pružanja usluge putem spremnika.
Korisnik usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik 
nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja 
ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika usluge mogu 
na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Članak 4.

Na području Općine Feričanci djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,



postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada obavlja odabrani koncesionar za obavljanje javne usluge 
prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Feričanci (u daljnjem tekstu davatelj usluga), 
sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Korisnici usluge su: domaćinstva i gospodarski subjekti na području Općine Feričanci.

Članak 6.

Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema ovoj Odluci određuju se 
prema kriteriju količine i obračunavaju za vremensko razdoblje od jednog mjeseca. Troškovi 
obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema ovoj Odluci obuhvaćaju troškove 
nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada i troškove obrade 
otpada i troškove odvojenog sakupljanja otpada, te druge troškove propisane Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom. Kriterij količine utvrđuje se prema zaduženom volumenu spremnika za 
komunalni otpad te prosječnom broju pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju od jednog 
mjeseca.

II OBVEZE DAVATELJA I KORISNIKA USLUGE

Članak 7.

Obveze davatelja usluge:
1. Prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području Općine Feričanci,
2. Osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla,
plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
3. Korisnicima usluge omogućiti nabavu odgovarajućih spremnika za miješani komunalni otpad,
4. Na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim otpadom i
krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom,
5. Izraditi Cjenik usluga gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Cjenik) te za njega ishoditi
suglasnost nadležnog tijela Općine,
6. Voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,
7. Uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavljati redovito, u skladu s rasporedom i poslovnim
standardima djelatnosti,
8. Osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava
gospodarenja otpadom na području Općine Feričanci,
9. Plaćati koncesijsku naknadu za obavljanje usluga.

Članak 8.

Obveze korisnika usluge:
1. Koristiti uslugu prikupljanja komunalnog otpada koju pruža davatelj usluga,
2. Komunalni otpad odlagati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena
mjesta i u predviđeno vrijeme, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,
3. U najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje 
davatelj usluga omogući odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka, odnosno u
posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na javnim površinama, u reciklažnim 
dvorištima i skladištima otpada,



4. Spremnike za otpad držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez
suglasnosti davatelja usluga,
5. U spremnike za komunalni otpad ne odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline,
granjevinu, građevinski otpad i drugi opasni otpad te uginule životinje i životinjski izmet,
6. Ne smije se rasipati komunalni otpad, onečišćivati prostor oko spremnika za otpad te oštećivati
spremnike,
7. Na dan odvoza komunalnog otpada iznijeti svoju posudu za otpad na javnu površinu, te nakon
pražnjenja od strane davatelja usluge vratiti posudu unutar granica parcele,
8. Čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje
komunalnog otpada,
9. Krupni (glomazni) komunalni otpad predati na predviđeni način davatelju usluge.

III NAČIN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u odgovarajućim spremnicima za miješani komunalni otpad i
biorazgradivi komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici 
volumena 60, 80, 120, 140, 240, 360, 600, 900 i 1.100 litara, te kontejneri od 5.000, 7.000 i 10.000 
litara. Moguće je koristiti se tipiziranim vrećicama volumena 40 i 80 litara. Zabranjeno je odlaganje 
otpada u netipiziranim spremnicima i netipiziranim vrećicama. Prijevoz miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se u pravilu jedanput tjedno, a po potrebi i 
češće.

Članak 10.

Papir, metal, tekstil, staklo i plastika prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze na javnim 
površinama ili u reciklažnim dvorištima i skladištima otpada. Davatelj usluge može organizirati 
prikupljanje navedenog otpada s kućnih adresa korisnika. Spremnici za prikupljanje otpada moraju
biti označeni nazivom otpada za koji su namijenjeni i nazivom davatelja usluge.

Članak 11.

Krupni (glomazni) komunalni otpad odvozi se po rasporedu odvoza davatelja usluge i na zahtjev 
korisnika usluge. Davatelj usluge dužan je, na prikladan način, obavijestiti korisnike usluge o danu i
mjestu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te osigurati obavljanje poslova njegova 
prijevoza na zahtjev korisnika usluge. Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom 
odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi 
problematični otpad.

IV OBRAČUN – NAPLATA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA TE KRUPNOG 
(GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA



Članak 12.

Obračun usluge prema korisnicima određuje se prema zaduženim volumenima spremnika za 
miješani komunalni otpad, te broju pražnjenja tijekom jednog mjeseca. Obračun usluge prema 
korisnicima sa zajedničkim spremnikom otpada određuje se prema zaduženim volumenima 
spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad, dodijeljenom udjelu i 
broju pražnjenja tijekom jednog mjeseca Naknada za osiguranje usluge plaća se neovisno o količini
preuzetog miješanog komunalnog otpada.

Članak 13.

Ovisno o količini komunalnog otpada koji proizvode, korisnici usluge koji su vlasnici ili korisnici
velikih proizvodnih poslovnih prostora, iznimno mogu s davateljem usluge zaključiti ugovor o 
prikupljanju miješanog komunalnog otpada i svih drugih vrsta otpada.

V OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 14.

Ugovor o pružanju javne usluge smatra se zaključenim na temelju podnesenog zahtjeva korisnika 
usluge prema davatelju usluge. Smatra se da je ugovor o pružanju javne usluge zaključen u 
slučajevima kada korisnik nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora, ali je prihvatio i korištenje 
usluge ili uslugu ne koristi, a po Zakonu ju je obvezan koristiti. Datum izdavanja računa, obračuna 
odnosno uplatnice, temeljem evidentiranih zaduženih posuda smatra se danom zaključenja ugovora.
Svi opći uvjeti ugovaranja s korisnicima utvrđeni su Općim uvjetima javne usluge skupljanja, 
odvoza i deponiranja miješanog koje propisuje davatelj usluga. Općim uvjetima javne usluge 
skupljanja, odvoza i deponiranja miješanog davatelj usluga je dužan odrediti opće uvjete 
ugovaranja, davanja javne usluge, korištenja javne usluge, način obračuna cijene i način izmjene 
cijene javne usluge, način plaćanja javne usluge. Opće uvjete javne usluge skupljanja, odvoza i 
deponiranja miješanog davatelj usluga mora objaviti na web-stranici, a temeljem zahtjeva korisnika 
usluge treba mu ih dostaviti u pismenom obliku.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Davatelj usluge dužan je osigurati način prikupljanja otpada sukladno ovoj Odluci.

Članak 16.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

Članak 17.

Korisnici stambenih prostora na području Općine Feričanci koji povremeno koriste svoje
nekretnine, izjednačeni su po pravima i obvezama s korisnicima koji stalno borave.



Članak 18.

Općinsko vijeće Općine Feričanci dužno je po donošenju ove Odluke istu bez odlaganja dostaviti 
nadležnom Ministarstvu, objaviti u Službenim novinama Općine Feričanci i na svojoj mrežnoj 
stranici www.opcina-fericanci.hr

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku Općine Feričanci“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERIČANCI
Predsjednik Marin Benić,v.r.              

http://www.opcina-fericanci.hr/


 REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-01/17-01-08
URBROJ: 2149/03-17-01-02
Feričanci, 19. rujna 2017.g.

Temeljem članka 5. stavak 3. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novine“ br. 86/08,61/11), članka 10. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novine“ 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˃˃Narodne novine˂˂ broj 74/10.) i Odluke Općinskog vijeća 
Općine Feričanci i kooeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci (ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“  br. 5/17), donosim slijedeće 

R J E Š E N J E
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Feričanci

1. Točka 4. Rješenja o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci od 24. 
prosinca 2014. godine  ,KLASA: 112-01/14-01-01, URBROJ: 2149/03-14-01-01, mijenja se i glasi: 

ʺStupanjem na snagu Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci ( ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“ br. 
5/17), pročelnik ostvaruje plaću s koeficijentom 2,40 za puno radno vrijeme, uvećan 0,50 na ime minulog rada 
za svaku godinu radnog staža, sukladno naprijed navedenoj Odluci“

2. Sve ostale točke ostaju ne promijenjene ukoliko nisu u suprotnosti s ovim izmjenama. 

O b r a z l o ž e n j e: 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci ( ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“ br. 5/17), Općinsko vijeće 
Općine Feričanci je promijenilo dosadašnji koeficijent za obračun plaće pročelniku 2,00 na 2,40.

Sukladno navedenim izmjenama, riješio sam kao u izreci ovog Rješenja

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana 
dostave Rješenja imenovanom.

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marko Knežević, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
PROČELNIK

KLASA: 112-01/17-01-09
URBROJ: 2149/03-17-01-02
Feričanci, 19. rujna 2017.g.

Temeljem članka 5. stavak 3. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novine“ br. 86/08,61/11), članka 10. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novine“ 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˃˃Narodne novine˂˂ broj 74/10.) i Odluke 
Općinskog vijeća Općine Feričanci i kooeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci ( ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“  
br. 5/17) , donosim slijedeće 

R J E Š E NJ E
o izmjeni i dopuni Rješenja o rasporedu na radno mjesto i visini plaće

DAMIRU ZAVRŠKI

1. Točka 2. Rješenja o rasporedu na radno mjesto i visini plaće Damiru Završki od 07. siječnja 2015.
godine  , KLASA: 120-02/15-01-03, URBROJ: 2149/03-14-01-03, mijena se i glasi:

ʺStupanjem na snagu Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci ( ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“  
br. 5/17) ,imenovanom se utvrđuje plaća primjenom koeficijenta 1,8 pomnoženo sa osnovicom koju donosi 
Općinski Načelnik.

Gore navedeni iznos uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 20%.“

2. Sve ostale točke ostaju ne promijenjene ukoliko nisu u suprotnosti s ovim izmjenama.

O b r a z l o ž e nj e:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci ( ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“ br. 5/17), Općinsko vijeće
Općine Feričanci je promijenilo dosadašnji koeficijent za obračun plaće za radno mjesto Referent za razrez i 
naplatu poreza i doprinosa sa 1,70, na 1,80.

Sukladno navedenim izmjenama ,riješio sam kao u izreci ovog Rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od 
dana dostave Rješenja imenovanom.

PROČELNIK: 
Ivan Matulić, dipl.iur



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
PROČELNIK

KLASA: 112-01/17-01-10
URBROJ: 2149/03-17-01-02
Feričanci, 19. rujna 2017.g.

Temeljem članka 5. stavak 3. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novine“ br. 86/08,61/11), članka 10. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novine“ 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˃˃Narodne novine˂˂ broj 74/10.) i Odluke 
Općinskog vijeća Općine Feričanci i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci ( ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“  
br. 5/17) , donosim slijedeće 

R J E Š E NJ E
o imenovanju referenta za komunalne poslove, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i v.d. upravitelja

vlastitog pogona Općine Feričanci

1. JOSIP JURČEVIĆ imenuje se i raspoređuje na radno mjesto – Referent za komunalne poslove, zaštitu i 
spašavanje, zaštitu od požara i v.d.Upravitelj  vlastitog pogona Općine Feričanci

2. Imenovanom iz prethodne točke ovog Rješenja utvrđuje se plaća Odlukom Općinskog vijeća za predmetno
radno mjesto u visini koeficijenta 1,90 pomnoženo sa osnovicom koje određuje Općinski načelnik svojom 
odlukom.

Gore navedeni iznos uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 20%.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci ( ʺSlužbeni glasnik Općine Feričanci“ br. 5/17), Općinsko vijeće
Općine Feričanci je promijenilo dosadašnji naziv radnog mjesta službenika Josipa Jurčević u referent za 
komunalne poslove, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i v.d. upravitelja vlastitog pogona Općine 
Feričanci kao i utvrdilo visinu koeficijenta za navedeno radno mjesto u visini 1,90.

Sukladno navedenom, doneseno je ovo Rješenje.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od 
dana dostave Rješenja imenovanom.

PROČELNIK: 
Ivan Matulić, dipl.iur
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