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 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

1. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Feričanci za 

razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020.g. 

2. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom 

3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

4. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Feričanci 

5. Odluka o utvrđivanju cijena usluga na groblju na području Općine Feričanci 

6. Odluka o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području 

Općine Feričanci 

 

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 1. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Feričanci za razdoblje 01. 

siječnja do 30. lipnja 2020.g. 

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA FERIČANCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-06/20-01/01 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 26. kolovoza 2020.g.  

Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 

15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ( "Narodne novine" 

broj 24/13 i 102/17) i članka 30. stavak 5. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine 

Feričanci" br. 01/18, 02/20) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 28. sjednici od 26. kolovoza 

2020. godine donijelo 

O D L U K U 

o prihvaćanju POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 

razdoblje 01.01. - 30.06.2020.g. 

I. OPĆI DIO  

Članak 1. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 

2020. godine ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" broj 07/19) sadrži Račun prihoda i rashoda i 

Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije prikazani u tablicama po ekonomskoj 

i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. 

II. POSEBNI DIO 

Članak 2. 

Posebni dio Proračuna sadrži: 

▪ izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 

▪ izvršenje po programskoj klasifikaciji 

 

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU  

NOVCA I KAPITALA 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Feričanci od 17. ožujka 2020.g. o kreditnom 

zaduživanju Općine Feričanci sklopljen je Ugovor o okvirnom kreditu po redovnom transakcijskom 

računu dana 08. travnja 2020.g., pri Slatinskoj banci d.d. Slatina  

(IBAN: HR8924120091811600005) u iznosu od 2.000.000,00 kuna na rok korištenja 12 mjeseci. 

Odobrena kreditna sredstva koristit će se namjenski za premošćivanje jaza nastalog zbog različite 

dinamike priljeva sredstava od strane APPRRR-a i dospijeća obveza po ispostavljenim situacijama 

za kapitalni projekt "Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Feričancima". 

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 



Općina Feričanci u periodu od 01.01.-30.06.2020. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe. 

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA  

U periodu 01.01. - 30.06. 2020. g. Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo jamstva za 

zaduživanja. 

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARIVANJNA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA 

IZDATAKA  

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka , rashoda i izdataka nalazi se u privitku ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio. 

VII. REZULTAT 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01. 2020. - 30. 06. 2020.g. 

Opći dio 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA    PLANIRANO  OSTVARENO   INDEX 

1. Prihodi poslovanja    11.502.064,69  5.536.637,37   48,14% 
2. Prihodi od prodaje nefin. Imovine   127.935,31  4.500,00   3,52% 
3. rashodi poslovanja    5.269.944,00  2.197.869,76   41,71% 
4. Rashod za nabavu nefinancijske imovine  5.660.056,00  2.747.007,54   48,53%  

3. RAZLIKA MANJAK        596.260,07  

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA 

Primici od financijske imovine i zaduživanja   0,00   0,00 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma   700.000,00  -174.999,99   25,00%  

 
VIŠAK PRIHODA 30.06.2020.g.       421.260,08  
MANJAK PRIHODA 2019.g.       -726.431,99 

REZULTAT 30.06.2020.g.       -305.171,91  

VIII. POMOĆI EU 

Obrazloženje pomoći EU se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 3. 

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

Općine Feričanci, Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku". 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Benić, v.r. 

 

  



            

REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA     

  OPĆINA ERIČANCI 

       Općinsko vijeće 

KLASA: 363-01/20-01/20 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 26. kolovoza 2020.g. 

 

           Na temelju članka 59. i 62.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, br. 

68/18,110/18 i 32/20)  i članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci 

01/18 i 02/20),  Općinsko vijeće Općine Feričanci, na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 26. kolovoza 

2020. godine,   donijelo je 

 

ODLUKU 

 o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

 

Članak 1. 

 

Utvrđuje se da komunalna infrastruktura na području Općine Feričanci, u vlasništvu Općine 

Feričanci: 

1. nekretnina oznake k.č. 321 k.o. Gazije, groblje, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

2. nekretnina oznake k.č. 2547, k.o. Feričanci, groblje i mrtvačnica, predstavlja javno dobro u 

općoj uporabi 

3. nekretnina oznake k.č. 1745 k.o. Feričanci, kanal, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

4. nekretnina oznake k.č. 613 k.o. Feričanci, kanal, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

5. nekretnina oznake k.č. 772 k.o. Feričanci, kanal, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

6. nekretnina oznake k.č. 1738 k.o. Feričanci, kanal, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

7. nekretnina oznake k.č. 2503 k.o. Feričanci, dio koji čini javnu zelenu površina-park, 

predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

8. nekretnina oznake k.č. 3422 k.o. Feričanci, kanal, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

9. nekretnina oznake k.č. 570/1 k.o. Gazije, park, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

10. nekretnina oznake k.č. 4/4 k.o. Gazije, lokalna cesta, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

11. nekretnina oznake k.č. 4/5 k.o. Gazije, lokalna cesta, predstavlja javno dobro u općoj uporabi 

12. nekretnina oznake k.č. 2503 k.o. Feričanci, dio koji čini put, predstavlja javno dobro u općoj 

uporabi. 

 

Članak 2. 

 

Za komunalnu infrastrukturu iz članka 1., nalaže se nadležnom Općinskom sudu u Đakovu, Stalna 

služba u Našicama, Zemljišnoknjižnom odjelu, upis istih kao - javno dobro u općoj uporabi. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa 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 ERIČANCI 

       Općinsko vijeće 

KLASA: 943-01/20-01/18 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 26. kolovoza 2020.g. 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 

br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/1

2, 152/14 ), 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, 98/1

9 ) i članka 30. Statuta Općine Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci 01/18 i 02/20), 

Općinsko vijeće Općine Feričanci  na 28. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2020. godine, 

donijelo je slijedeću 

 

 

 ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 

 

Članak 1. 

 

Nekretnina označena kao k.č. br. 472, put površine 844 m2, upisana u z.k.ul. br.1448, k.o. Feričanci, 

u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Đakovo, Zemljišnoknjižni odjel Našice upisana je kao 

javno dobro u općoj uporabi. 

 

Članak 2. 

 

Nekretninu iz članka 1. ove Odluke će Općina Feričanci zamijeniti s česticom 471/2, koja je 

trenutno u privatnom vlasništvu, a koja će nakon  zamjene činiti sastavni dio budućeg puta oko 

pomoćnog igrališta NK FEŠK Feričanci. Stoga je čestici 472 potrebno ukinuti status javnog dobra, 

radi formiranja novog puta (javno dobro u općoj uporabi). 

 

Članak 3. 

 

Općinski sud u Đakovu, Zemljišnoknjižni odjel Našice, će nekretninu iz čl. 1. ove Odluke isključiti 

iz statusa „javno dobro u općoj uporabi“, izvršiti brisanje statusa javnog dobra  u općoj uporabi te 

izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Feričanci. 

 

Članak 4. 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERIČANCI 

Predsjednik 

Marin Benić, v.r. 
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     REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  

          OPĆINA FERIČANCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/20-01/02 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 26. kolovoza 2020. g.  

Na temelju članka 33., članka 44. i članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ br. 68/18., 110/18 i 32/20) te članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni 

glasnik Općine Feričanci“ br. 01/18 i 02/20), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 28. sjednici od 

26. kolovoza 2020. godine, d o n i j e l o j e 

 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Feričanci 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se vrste komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na području Općine 

Feričanci, te organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti. 

 

Članak 2. 

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na 

području Općine Feričanci su: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta, 

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 

4. održavanje javnih zelenih površina, 

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,  

6. održavanje groblja, 

7. održavanje čistoće javnih površina i 

8. održavanje javne rasvjete. 



Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju 

tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa 

svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito 

održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti 

ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s 

propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna 

ispravnost. 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i 

održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i 

površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom 

prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu 

javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom 

prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje 

biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i 

drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, 

fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za 

održavanje tih površina. 

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i 

čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 

ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim 

javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i 

leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba 

odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne 

namjene. 

Članak 3. 

Uslužne komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za 

svakodnevni život i rad (uslužne komunalne djelatnosti) na području Općine Feričanci su: 

1. usluge ukopa pokojnika unutar groblja, 

2. obavljanja dimnjačarskih poslova,  

3. usluga malčiranja trave, 

4. usluga usisavanja površina,  



5. usluga iskopa kanala do 0,40 m³/m¹ 

6. usluga iskopa kanala iznad 0,40 m³/m¹ 

7. usluga čišćenja snijega 

8. usluga prijevoza. 

Pod uslugama ukopa pokojnika unutar groblja podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar 

groblja u skladu s posebnim propisima. 

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i 

uređaja za loženje u građevinama. 

Pod malčiranjem trave podrazumijeva se strojno usitnjavanje i uklanjanje zaraslih kultura na 

poljoprivrednim zemljištima. 

Pod uslugom usisavanja površina podrazumijeva se strojno čišćenje površina rotirajućim 

četkama. 

Pod uslugom iskopa kanala podrazumijeva se produbljivanje ili čišćenje odvodnog kanala.  

Pod uslugom čišćenja snijega podrazumijeva se strojno uklanjanje snijega s privatnih putova 

i prilaza kućama. 

 

Članak 4. 

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, odnosno 

uslužne komunalne djelatnosti iz ove Odluke obavljaju: 

1. Vlastiti pogon Općine Feričanci; 

2. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i 

3. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti. 

II. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA OPĆINE 

FERIČANCI 

 

Članak 5. 

Komunalne djelatnosti koje obavlja Vlastiti pogon Općine Feričanci su:  

 

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima;  

2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 



3. održavanje javnih zelenih površina, 

4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;  

5. održavanje groblja,  

6. održavanje čistoće javnih površina, 

7. održavanje nerazvrstanih cesta, 

8. usluge ukopa pokojnika unutar groblja, 

9. usluga malčiranja trave, 

10. usluga usisavanja površina,  

11. usluga iskopa kanala do 0,40 m³/m¹, 

12. usluga iskopa kanala iznad 0,40 m³/m¹, 

13. usluga čišćenja snijega, 

14. usluga prijevoza. 

 

Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se Odlukom o osnivanju vlastitog pogona te 

se pobliže uređuje Pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona, koje donosi Općinsko vijeće Općine 

Feričanci. 

 

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU KONCESIJA 

 

Članak 6. 

Komunalna djelatnost koju može obavljati pravna i fizička osoba na temelju ugovora o 

koncesiji je: 

1. obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se prema propisima 

kojima se uređuju koncesije.  

 

Članak 7. 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme od 5 (pet) godina. 

Ovom Odlukom utvrđuje se da će kriterij za odabir najpovoljnije ponude za dodjelu 

koncesije biti ekonomski najpovoljnija ponuda uzimajući u obzir: 

- kvalitetu usluge  

- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za 

kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama. 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se dodijeliti koncesija donosi 

Općinsko vijeće Općine Feričanci, a na prijedlog stručnog povjerenstva, kojeg imenuje Općinski 

načelnik Općine Feričanci. 



IV. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O 

POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA 

 

Članak 8. 

Komunalna djelatnost koju može obavljati pravna i fizička osoba na temelju ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti je: 

1. održavanje javne rasvjete. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

provodi se prema propisima kojima se uređuje javna nabava. 

 

Članak 9. 

Komunalna djelatnost iz članka 8. ove Odluke obavlja se na temelju pisanog ugovora, a 

ugovor se zaključuje na vrijeme do 4 (četiri) godine. 

Vrijeme na koje će se zaključiti pisani ugovor za komunalnu djelatnost iz ovog članka 

utvrđuje načelnik Općine Feričanci posebnom odlukom, prije provedbe postupka. 

U slučaju povećanja opsega komunalnih poslova u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, 

isto će se urediti dodatkom osnovnog ugovora kojeg će zaključiti Općinski načelnik u skladu sa 

svojim zakonskim ovlastima, a bez posebne odluke Općinskog vijeća Općine Feričanci. 

Članak 10. 

Postupak za prikupljanje ponuda, odnosno javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti iz 

članka 8. ove Odluke provodi Povjerenstvo u sastavu od najmanje 3 (tri) člana koje imenuje 

načelnik Općine Feričanci. 

 

Članak 11. 

Općinski načelnik Općine Feričanci po provedenom postupku predlaže Općinskom vijeću 

izbor najpovoljnije ponude odnosno izbor osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 

poslova na temelju pisanog ugovora. 

Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti 

obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. 

 

Članak 12. 

Protiv Odluke Općinskog vijeća Općine Feričanci o odabiru osobe za obavljanje komunalne 

djelatnosti iz članka 9. ove Odluke, žalba nije dopuštena. 



 

Članak 13. 

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Feričanci, Općinski načelnik Općine Feričanci s 

izabranom osobom sklapa Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji obvezno sadrži: 

• komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,  

• vrijeme na koje se sklapa ugovor,  

• vrstu i opseg komunalnih usluga  

• način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga  

• jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 

Članak 14. 

Pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji i ugovora 

o povjeravanju komunalnih poslova, sklopljenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 

82/04., 178/04., 38/09. 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 

36/15.), nastavlja s radom do isteka važenja tih ugovora. 

Članak 15. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 25/01). 

 

 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa 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: 363-02/20-01/04 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 26. kolovoza 2020. g.    
 

 Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98., 50/12. 

89/17) i članka 30. Statuta Općine Feričanci  („Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18 i 02/20), 

Općinsko vijeće Općine Feričanci, na 28. sjednici od 26. kolovoza 2020. godine, 

 d o n i j e l o   j e 

 
 

O D L U K U  
o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području 

Općine Feričanci 

 

Članak 1. 
 

Odlukom o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Feričanci (u daljnjem 
tekstu: Odluka) utvrđuju se cijene usluga na grobljima na području Općine Feričanci (u daljnjem 
tekstu: Općina) i to: 

- naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, 
- godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta, 
- naknada za pružanje usluge ukopa, 
- naknada za izvođenje radova na groblju. 

 
Članak 2. 

            
 Za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme na groblju na području Općine 

određuje se naknada i to: 

 

1. naknada za korištenje grobnih mjesta 

 

- za grob za ukop jedne osobe       500,00 kn 

- za grob za ukop dvije osobe       850,00 kn 

- za grob za ukop tri osobe    1.150,00 kn 

- za grob za ukop četiri osobe    1.300,00 kn 

 

2. naknada za korištenje grobnih mjesta za građane koji nemaju prebivalište na području Općine 

 

- za grob za ukop jedne osobe    1.500,00 kn 

- za grob za ukop dvije osobe    1.800,00 kn 

– za grob za ukop tri do pet osoba   2.100,00 kn 

 

3. naknada za korištenje grobnica 

 

- grobnica za ukop jedne osobe      600,00 kn 

- grobnica za ukop dvije osobe      800,00 kn 

- grobnica za ukop tri do pet osoba      900,00 kn 

 

 



4. naknada za korištenje grobnica za građane koji nemaju prebivalište na području Općine 

 

- grobnica za ukop jedne osobe   1.500,00 kn 

- grobnica za ukop dvije osobe   1.800,00 kn 

- grobnica za ukop tri do pet osoba   2.100,00 kn 
 

 
Članak 3. 
 

Naknadu iz prethodnog članka ove Odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici u 
roku mjesec dana od dana donošenja rješenja o davanju na korištenje grobnog mjesta na neodređeno 
vrijeme. 
 

Članak 4. 
 

Korisnici plaćaju godišnju naknadu za korištenje grobnih mjesta, i to: 
 

1. godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta 
 
 - za grob za ukop jedne osobe      40,00 kn 
 - za grob za ukop dvije osobe      75,00 kn 
 - za grob za ukop tri osobe    105,00 kn 
 - za grob za ukop četiri osobe    130,00 kn 
 - za grob za ukop pet osoba    150,00 kn 
 - za grob za ukop šest osoba    165,00 kn 
 - za grob za ukop sedam osoba   175,00 kn 
 - za grob za ukop osam osoba    180,00 kn 
 

Članak 5. 
 

Naknadu iz prethodnog članka ove Odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici 
godišnje, s time da naplata dospijeva do 01. travnja tekuće godine. 

 
Članak 6. 

 
 Naknada za pružanje usluge ukopa na mjesnim grobljima u Feričancima i Gazijama iznosi: 
 

1. Korištenje mrtvačnice     200,00 kn 
2. Iskop i zatrpavanje grobnog mjesta 

     dimenzija iskopa 1,00 X 2,10 X 1,90   750,00 kn 
3. Prijenos iz mrtvačnice do grobnog mjesta 

    te spuštanje lijesa u grob (4 djelatnika)  100,00 kn 
 

 
 UKUPNO:              1.050,00 kn 
 
 

Članak 7. 
 

 Iznos cijene usluga iz prethodnog članka može se uplatiti u najviše 2 obroka. 
 

Članak 8. 
 

Pri izgradnji nadgrobnog spomenika korisnik groba mora ishoditi suglasnost Vlastitog pogona 
Općine Feričanci glede oblika i načina izvedbe istog za čije je izdavanje korisnik dužan uplatiti 



naknadu u iznosu od 100,00 kuna na račun Općine u roku od 8 dana od dana izdavanja suglasnosti. 
 

Članak 9. 
 

Izvođači radova koji izvode radove na groblju (okvire, spomenike i slično) obvezni su zbrinuti 
građevni materijal nakon obavljenih radova te groblje ostaviti uredno i čisto. 

Radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, 
a mogu se vršiti samo u radne dane, odnosno kada to odredi ovlaštena osoba iz Vlastitog pogona. 

 
Članak 10. 

 
Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom Odlukom koristit će se za financiranje 

održavanja groblja i objekata na grobljima na području Općine. 
 

Članak 11. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima obavljanja 

komunalne djelatnosti održavanje groblja i obavljanja pogrebnih poslova Općine Feričanci 
(“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 29/03), Odluka o izmjeni i dopune Odluke o načinu i 
uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova Općine 
Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 74/10), Odluka o utvrđivanju cijene usluga 
sahrane na mjesnim grobljima u Feričancima i Gazijama (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
47/05) i Odluka o izmjeni i dopune Odluke o utvrđivanju cijene sahrane na mjesnim grobljima u 
Feričancima i Gazijama (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 74/10). 
 

Članak 12. 
 
 Ova  Odluka  stupa  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: 363-02/20-01/03 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 26. kolovoza 2020. g.    
 

 Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12 

89/17) i članka 30. Statuta Općine Feričanci  („Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18 i 02/20), 

Općinsko vijeće Općine Feričanci, na 28. sjednici od 26. kolovoza 2020. godine, 

d o n i j e l o  j e 

 
 

O D L U K U  
o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja 

 

 

I   OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuje se obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja na 
području Općine Feričanci, i to: 

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje 
- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba 
- održavanje groblja i uklanjanje otpada 
- uvjeti i mjerila upravljanja grobljem 
 

Članak 2. 
            

 Grobljem se smatra zemljište na kojemu se nalaze grobna mjesta, prateća građevina 

(mrtvačnica) i komunalna infrastruktura. 

Groblja na području Općine Feričanci su u naseljima Feričanci i Gazije. 

 
 

II   UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM 
 

Članak 3. 
 

Grobljem iz članka 2. ove Odluke upravlja Vlastiti pogon Općine Feričanci temeljem Odluke 
Općinskog vijeća (u nastavku teksta: Vlastiti pogon). 
 

Članak 4. 
 

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i 
rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj staza unutar groblja i dr.) i vođenje grobnih 
očevidnika. 
 
 
 
 
 
 
 



III   MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA 
KORIŠTENJE 
 

Članak 5. 
 

U smislu ove Odluke: 
- grobna mjesta su grobovi i grobnice namjenjene za ukop umrlih osoba, 
- korisnici grobnih mjesta su umrle osobe i njihovi nasljednici. 
 

Članak 6. 
 

Na grobljima iz članka 2. ove Odluke ukapaju se, u pravilu, umrli koji imaju prebivalište na 
području Općine Feričanci. 

Umrlog se može ukapati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova 
obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu. 

 
Članak 7. 

 
 Vlastiti pogon daje grobno mjesto na korištenje prema Planu rasporeda korištenja grobnih 
mjesta kojeg on donosi, redoslijedom prema brojevima grobova i grobnih mjesta označenim na 
položajnom planu grobnih mjesta te prema raspoloživim mjestima. 
 
 

Članak 8. 
 

Pojedinačni grob ili obiteljski grob dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u trenutku nastale 
potrebe za ukopom. 

Pojedinačni grob ili obiteljski grob može se dodjeliti i prije ukopa zainteresiranim osobama 
ili članovima obitelji ako se namjerava graditi grobnica ili spomenik. 

Pojedinačni grob ili obiteljski grob, u slučaju iz stavka 2. ovog članka, neće se dodjeliti na 
korištenje osobi koja na tom groblju već koristi obiteljski grob ili grobnicu, a koji nisu popunjeni i u 
koji umrli ima pravo ukopa 
 

Članak 9. 
 

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (korisnik grobnog 
mjesta i članovi obitelji). 

Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik 
korisnika, izvanbračni supružnik, potomci, usvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika 
grobnog mjesta. 

Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama. 
 Korisnik grobnice može za vrijeme života pismenom izjavom kod javnog bilježnika, nakon 
svoje smrti, dopustiti korištenje grobnice osobama koje su vodile skrb o njemu i koje će se brinuti o 
grobnici i uplaćivati grobnu naknadu. 
 Nakon smrti korisnika groba korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. 

 
 
IV   VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA 
 

Članak 10. 
 

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka petnaest godina od 
posljednjeg ukopa u grob. 
 Ako je grobnica predviđena za više osoba, grobno se mjesto smatra popunjeno kada su sva 
mjesta popunjena te se ukop može obaviti nakon proteka tridest godina od posljednjeg ukopa. 



Članak 11. 
 

 Vlastiti pogon će prije dodjele popunjenog grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti 
ostatke preminulog u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu svrhu. 
 

Članak 12. 
 

Obred pokopa obavlja se prema volji preminulog, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje 
troškove ukopa. 

 
 
V   NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA 
 

Članak 13. 
 

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući 
pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način. 

Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom Planom i rasporedom 
korištenja grobnih mjesta koje odredi Vlastiti pogon. 

 
 
VI   ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA 
 

Članak 14. 
 

 Vlastiti pogon vodi brigu o održavanju groblja i otklanjanju otpadaka s groblja. 
 

Članak 15. 
 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje cijelog prostora zemljišta na kojem se 
nalaze grobna mjesta, održavanje mrtvačnice i okoliša oko mrtvačnice na način da budu uredni i čisti 
da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima. 

 
Članak 16. 

 
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i 

rasporedu grobova kojeg donosi Vlastiti pogon, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, 
sanitarnim i drugim tehničkim pravilima. 

Pri izvođenju radova iz prethodnog stavka ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se 
odredaba o redu na groblju, a naročito: 

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na 
groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi ovlaštena osoba iz Vlastitog 
pogona 

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati na 
groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometa rad 
na groblju 

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja  
radilište dovesti u prijašnje stanje 

- za prijevoz materijala, potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni 
putevi i staze koje odredi ovlaštena osoba iz Vlastitog pogona 

- pri izvođenju radova izljevna mjesta na vodovodu moraju se poslije upotrebe zatvoriti, te se 
ne mogu upotrebljavati za pranje priručnog alata 
 

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo 
nakon prethodne prijave u Vlastitom pogonu koji će zabraniti rad na određenom objektu onom 



izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne prijave. 
 

Članak 17. 
 

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta. 
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti moraju po obliku i 

načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima. 
Pri izgradnji nadgrobnog spomenika korisnik groba mora ishoditi suglasnost Vlastitog pogona 

glede oblika i načina izvedbe istog. 
 

Članak 18. 
 

Korisnici grobnog mjesta su dužni grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način te 
održavati red i čistoću na način da se ne oštete susjedna grobna mjesta. 

Svaki grob, odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom. 
Vlastiti pogon je dužan propisati pravila ponašanja na groblju i u mrtvačnici koja moraju biti 

istaknuta na vidljivom mjestu pri ulasku na groblje. 
 

Članak 19. 
 

Vlastiti pogon je dužan osigurati mjesta na groblju za pravilno odlaganje smeća, otpadaka, 
ostataka vijenca i sl., te odvoz i uklanjanje istih najmanje dvaput mjesečno. 

 
 

VII   ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima obavljanja 
komunalne djelatnosti održavanje groblja i obavljanja pogrebnih poslova Općine Feričanci 
(“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 29/03) i Odluka o izmjeni i dopune Odluke o načinu i 
uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova Općine 
Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 74/10). 

 
 

Članak 21. 
 
 Ova  Odluka  stupa  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 

            OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

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, 98/19)  

i članka 48. Statuta Općine  Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 01/18, 02/20), 

Općinski načelnik  p o d n o s i              
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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, 98/19) i članku 48.  Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” 

br. 01/18, 02/20) 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. siječnja 2020. godine, a završava s 

30. lipnja 2020. godine. 
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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 gospodarstva, 

- 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 posebnom linijskom prijevozu učenika srednjih škola s područja Općine Feričanci s tvrtkom 

PANTURIST d.d. OSIJEK u vrijednosti 3.000,00 kuna 

– ugovor o poslovnoj suradnji sa Informativnim centrom Virovitica 

– ugovor o kupoprodaji nekretnine sa gosp. Petrom Nekićem u vrijednosti 40.000,00 kuna 

– ugovor o izvođenju radova sanacije sjeverne strane postojećeg nogostupa u ul. D. Pejačević u 

Feričancima sa tvrtkom EUROISKOP j.d.o.o. u vrijednosti 298.080,00 kuna (bez PDV-a) 

– ugovor o nadzoru nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji sjeverne strane postojećeg 

nogostupa u ul. D. Pejačević u Feričancima sa tvrtkom CIRCULUS d.o.o. Đakovo u vrijednosti 

2.400,00 kuna (bez PDV-a) 

– ugovor o izvođenju radova adaptacije prostora DVD-a u Feričancima sa tvrtkom N-B gradnja j.d.o.o. 

u vrijednosti 180.029,63 kune (bez PDV-a) 

– ugovor o izvođenju radova sanacije južne strane postojećeg nogostupa u Feričevoj ulici u Feričancima 

sa obrtom Marijanović gradnja, vl. Kristijan Marijanović u vrijednosti 160.770,00 kuna (bez PDV-) 

– ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 

2020. godini sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti 

214.500,00 kuna 

– ugovor o kupoprodaji nekretnine sa gosp. Davorom Jukićem u vrijednosti 23.000,00 kuna 

– ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području 

aglomeracije Feričanci sa Našičkim vodovodom d.o.o. u vrijednosti 100.000,00 kuna 

– ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju rekreacijske građevine – nogometnog igrališta 

u Feričancima sa tvrtkom VALENČAK d.o.o. u vrijednosti 30.000,00 kun (bez PDV-a) 

– ugovor o okvirnom kreditu sa Slatinskom bankom d.d. u vriejdnosti 2.000.000,00 kuna 

– ugovor o osnivanju prava služnosti izgradnje, držanja, održavanja i pristupa građevini: Niskonaponska 

MR NN mreža Feričanci, ulice Ferićeva, Vinogradska i Petrovac (dio u Osječko-baranjskoj županiji) 

sa Tvrtkom Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb, bez naknade 

–  ugovor o zastupanju u postupku ostvarenja naknade za korištenje nekretnina u vlasništvu JLS od 

strane operatora javnih komunikacijskim mreža sa odvjetnikom Dobrišom Rudesom, Zagreb 

– Sporazum o predaji miješanog komunalnog otpadaRegionalnom centru za gospodarenje otpadom 

„Orlovnjak“ sa tvrtkom EKOS d.o.o. Osijek 

– ugovor o pružanju poštanskih usluga sa tvrtkom HP-Hrvatska pošta d.d. 



– ugovor o sufinanciranju projekta sanacije sjeverne strane postojećeg nogostupa u ulici D. Pejačević u 

Feričancima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u vrijednosti najviše 250.000,00 kuna 

(sa PDV-om) 
 

 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. 

 Aktivno smo sudjelovali na provođenju našeg projekta sufinanciranog EU sredstvima, 

Rekonstrukcija NC br. 5 "Goveđa glava" u Feričancima. 

 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 suorganizirali i proveli proslavu Vinceva 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 dvije sjednice Općinskog vijeća i tri telefonske 

sjednice. 

 

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 2020. 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 potrošača, zaštite unapređenja prirodnog okoliša, 

protupožarne i civilne zaštite i dr. 

         

Feričanci, 17. kolovoza 2020.g. 

 

                       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Knežević, prof., v.r. 

 


