1

********************************************************

SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
Broj: 03/2021 ( 19. ožujka 2021.g.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2020.g
2. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020.g
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz
sredstava komunalne naknade za 2020.g.
4. Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih građevina za 2020.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Feričanci u 2020. godini
7. Odluka o produženju kratkoročnog zaduživanja Općine Feričanci
8. Odluka o uključivanju Općine Feričanci u subvencioniranje kamata u projektu
„Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“
9. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. srpnja do
31. prosinca 2020.g., izvjestitelj Marko Knežević
10. Odluka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Feričanci - revizija I. – 2/2021
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/01
URBROJ: 2149/03-21-01-01
Feričanci, 19. ožujka 2021.g.
Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i
15/15) i članka 16 . Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
( "Narodne novine" broj 24/13, 102/17 i 01/20 ) i članka 27. stavak 5. Statuta Općine
Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 02/21) Općinsko vijeće Općine Feričanci je
na 32. sjednici od 19. ožujka 2021. godine donijelo
OD L U K U
o prihvaćanju GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2020. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 01.siječnja do
31. prosinca 2020. godine – I. Izmjene i dopune ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" broj
08/20) sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini razreda ekonomske
klasifikacije prikazani u tablicama po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja .
Tablice u privitku!
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

Općina Feričanci je tijekom 2020. godine otplatila 2.461.286,20 kuna – zaduženje kod
HBOR-a iz 2019. godine (dugoročni kredit 3.500.000,00 HRK). Radi ublažavanja negativnih
poslijedica pandemije virusa COVID-19 koristila je moratorij na obveze po kreditu koje su
dospjele u razdoblju 01. travnja do 30. rujna 2020.g. Vezano za navedeni moratorij
ispostavljen je novi Plan otplate kredita kojim se razdoblje otplate produžuje do 31. srpnja
2025.g., te je Općina Feričanci za razdoblje moratorija terećena 33.092,72 kune na ime
kamata. U 2020.g. nije bilo novog dugoročnog zaduživanja.
Temeljem Odluke Općinskog vijeća o kratkoročnom zaduživanju, od 17. ožujka
2020.g., tijekom godine korišten je okvirni kredit po poslovnom računu u iznosu 2.000.000,00
HRK za realizaciju kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u
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Feričancima“ – za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava od
strane APPRRR-a i dospijeća obveza po ispostavljenim situacijama za navedenu investiciju.
Stanje novčanih sredstava na redovnom žiro računu Općine Feričanci s 31.12.2020.g.
iznosilo je 121.877,99 HRK.
IV.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Feričanci tijekom 2020. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.
V.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Tijekom 2020. godine Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo jamstva za
zaduživanja.
VI.
OBRAZLOŽENJE OSTVARIVANJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I
IZDATAKA
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka se nalazi u privitku
ove Odluke i čini njen sastavni dio.
VII.

DEFICIT (MANJAK) PRORAČUNA

Ukupno ostvareni prihodi – 2020.g.
11.419.230,03
HRK
________________________________________________________________
Ukupno prihodi
11.419.230,03
HRK
Ukupno ostvareni rashodi – 2020.g.
8.244.604,04
HRK
Otplata dugoročnog kredita – HBOR
2.461.286,20
HRK
________________________________________________________________
Ukupni rashodi i izdaci
10.705.890,24
HRK
Višak prihoda – 2020.g.
713.339,79
HRK
Donos manjka prihoda – 2019.g.
- 726.431,99
HRK
________________________________________________________________
Rezultat godine – MANJAK
- 13.092,20
HRK
VIII. POMOĆI EU
Obrazloženje pomoći EU se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2020. godinu stupa
na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci", a objavit će se i
na internetskoj stranici Općine Feričanci.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-02/21-01/01
URBROJ: 2149/03-21-01-02
Feričanci, 19. ožujka 2021.g.
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 60/18, 110/18, 32/20) i
članka 27. Statuta Općine Feričanci ( Službeni glasnik br. 02/21.), Općinsko vijeće Općine
Feričanci na 32. sjednici od 19. ožujka 2021. godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu
I.
Ostvarena sredstva ovog programa za 2020. godinu iznose 3.579.588,17 kuna i to:
- komunalni doprinos 5.100,01 kuna
- doprinos za šume 120.904,07 kuna
- eksploatacija mineralnih sirovina 24.843,31 kuna
- naknade za koncesije 97.200,00 kuna
- komunalna naknada 31.300,21 kuna
- sredstva RH i EU fondova 2.959.299,29 kuna
o proračunska sredstva 340.941,28 kuna
RASPORED SREDSTAVA
GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
1. Dječje igralište Vučjak Feričanački ( R099-1 ) 31.875,00 kuna
• proračunska sredstva
2. Izradnja nogostupa D.Pejačević ( R079 ) 375.600,00 kuna
• proračunska sredstva 125.600,00
• sredstva MRRFEU 250.000,00
3. Projekt uređenje trga ( R081-2) 37.375,00 kuna
o proračunska sredstva
UKUPNO: 444.850,00 kuna

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
1. Programom nije bilo predviđena izgradnja cesta.
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GRAĐENJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE
1. Adaptacija društvenog doma ( R055-1 2.709.299,29 kuna
- sredstva APPRRR
2. Projekt uređenja ŠRC ( R099-3 ) 37.500,00 kuna
• proračunska sredstva
3. Kupnja zemljišta ŠRC ( R099-6 ) 40.000,00 kuna
- proračunska sredstva
UKUPNO: 2.786.799,21 kuna
UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE
1. Projekt geometrija ceste groblje ( R079-4 ) 25.000,00 kuna
- proračunska sredstva
IZGRADNJ I ADAPTACIJA OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. Adaptacija vatrogasnog doma - Feričanci ( R 055-3 ) 259.694,25 kuna
- proračunska sredstva
2. Adaptacija vatrogasnog doma - Valenovac ( R 055-4) 17.937,50 kuna
o proračunska sredstva
3. Adaptacija doma Vučjak Feričanački ( R056 ) 40.537,13 kuna
- proračunska sredstva
4. Adaptacija stare škole – vrtić ( R055-5 ) 4.770,00 kuna
- proračunska sredstva
UKUPNO: 322.938,88 kuna
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
1. Programom nije bila predviđena izgradnja javne rasvjete u 2020. godini
II.
Ovo izvješće daje se općinskom Vijeću Općine Feričanci na usvajanje.
III.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Feričanci".
Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić, v.r.

6

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/21-01/03
URBROJ: 2149/03-21-01-02
Feričanci, 19. ožujka 2021.g.
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gosporarstvu (NN br. 60/18, 110/18 i 32/20) i
članka 27. Statuta Općine Feričanci ( Sl. Glasnik br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Feričanci
na 32. sjednici od 19. ožujka 2021. godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu
I.
Iznos sredstava za Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u visini
300.000,00 kuna.
Prikupljena sredstva ovog programa u 2020. godini ostvarena su u iznosu od 326.767,23 kuna
a utrošena su:
JAVNA RASVJETA:
• Za potrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu utrošeno je 79.230,90 kuna.(R072 )
• Za tekuće održavanje-materijal, lampe i drugo, utrošeno je 53.036,50 kuna.(R 074 )
• Za održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 69.931,251 kuna.(R 076 )
Ukupni javna rasvjeta 202.198,65 kuna.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
- Čišćenje i održavanje javnih površina 63.221,99 kuna.( R 130 )
- Zimska služba – nije bilo utroška sredstava.
TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA I POLJSKIH PUTEVA
• Nije bilo utroška sredstava.
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA:
• Za održavanje kanala utrošeno je 7.875,00 kuna kuna ( R 077 )
JAVNI ZDRAVSTVENE USLUGE:
Za deratizacij utrošeno je 17.532,98 kuna. ( R131 )
ODRŽAVANJE GROBLJA Za održavanje groblja utrošeno je 4.638,40 kuna ( R 123 )
Ukupno utrošena sredstava za ovaj programu iznose 295.467,02 kune.
Ostatak sredstava u iznosu od 31.300,21 kuna utrošen je za program građenja komunalne
infrastrukture.
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II.
Ovo izvješće daje se općinskom vijeću Općine Feričanci na usvajanje.
III.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Feričanci".
Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/21-01/12
URBROJ: 2149/03-21-01-02
Feričanci, 19. ožujka 2021.g.
Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN br.
86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 27. Statuta Općine Feričanci ( Službeni glasnik br.
02/21), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 32. sjednici od 19. ožujka 2021. godine donijelo
je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada za 2020.
I.
Sredstava ostvarena od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prikupljena su u
iznosu od 10.864,16 kune, i utrošena su za sljedeće namjene:
- Geodetsko-katastarske usluge 10.864,16 kuna ( R040 - dio)
Ukupno utrošeno: 10.864,16 kune
II.
Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine Feričanci na usvajanje.
III.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku općine Feričanci".

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/21-01/01
URBROJ: 2149/03-21-01-02
Feričanci, 19. ožujka 2021.g.
Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN br. 20/18, 115/18 i
98/19. ) i članka 27. Statuta Općine Feričanci ( SL. Glasnik br. 2/21), Općinsko vijeće Općine
Feričanci na 32. sjednici od 19. ožujka 2021. godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez
javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
I.
Prikupljena sredstva ovog programu za 2020. godinu ostvarena su u iznosu od 167.376,60
kuna a utrošena su za:
PROGRAM SUFINANCIRANJA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE:
•
•
•
•

Subvencije OPG- ima ( R 139) 2.000,00 kn
Edukacija poljoprivrednika ( R 070 ) 7.600,00 kn
Veterinarske usluge ( R 069 ) 1.903,76 kn
Zbrinjavanje i zaštita životinja ( R 069-2 ) 6.608,68 kn

Ukupno program sufinanciranja za unapređenje poljoprivrede 18.112,44 kn
PROGRAM UREĐENJA RURALNOG PROSTORA:
- sanacija nogostupa Feričanci (R 079 Dio) 149.264,16 kN
Ukupno utrošeno: 167.376,60 kuna
II.
Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine Feričanci na usvajanje.
III.
Ovo Izvješće stupa na snagu 8 dana od objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci."
Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/21-01/13
URBROJ: 2149/03-21-01-01
Feričanci, 19. ožujka 2021.g.
Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br.
20/18, 115/18 i 98/19) te članka 27. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine
Feričanci" 20/21) Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Feričanci u 2020. godini
I. UVOD
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinice lokalne samouprave
dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredno zemljište
godišnje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinsko vijeće Općine Feričanci na svojoj 27. sjednici održanoj 29. svibnja 2020. donijelo
je Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Feričanci.
1. Agrtehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu
- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
- sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja poljoprivrednog zemljišta,
- suzbijanjebiljnih bolesti i štetnika,
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
- održavanje razine organske tvari u tlu,
- održavanje povoljne strukture tla,
- zaštita od erozije.
2. Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
- održavanje živica i međa,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala,
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa/čestica,
- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
II. PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA
Sukladno odredbama navedene Odluke, većina vlasnika i posjednika poljoprivrednog
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zemljišta na području Općina Feričanci, svoja zemljišta redovito uređuje i privodi namjeni, na
način da vode računa o održavanju poljoprivrednog zemljišta, preveniraju zakorovljenost i
obrastanje raslinjem, provode postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno
mjerama propisnim posebnim propisima za zaštitu bilja.
Korištenje mehanizacije obavlja se primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim
svojstvima. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom nije
korištena mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.
Budući da na području Općine Feričanci nije zabilježena pojava erozije poljoprivrednog
zemljišta, zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi.
III. PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova i kanala uključila se Općina Feričanci,
zajedno sa vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta.
Vezano uz sprečavanje zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, vlasnici su se uglavnom pridržavali istoga te nisu sadili visoko raslinje
neposredno uz među, što im je uz dugogodišnje bavljenje poljoprivrdnom proizvodnjom
poznato od ranije.
IV. ZAKLJUČAK
Nastojimo aktivnim mjerama potaknuti vlasnike i posjednike poljoprivrednih zemljišta na
njihovo redovito obrađivanje te sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Općina Feričanci redovito svake godine objavljuje na oglasnoj ploči informacije o obvezi
redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta, što se tiče oranica, ali i svih drugih obradivih
površina, uključujući okućnice i živice te o štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja na
propisane zakonske obveze.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovo Izvješće ima se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marin Benić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ERIČANCI
Općinsko vijeće
KLASA: 403-01/21-01/04
URBROJ: 2149/03-21-01-01
Feričanci, 19. ožujka 2021.g.
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 27. Statuta Općine Feričanci ( “Službeni glasnik Općine Feričanci” 02/21), Općinsko
vijeće Općine Feričanci na 32. sjednici od 19. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o produženju kratkoročnog zaduživanja Općine Feričanci
Članak 1.
Odobrava se produženje kratkoročnog zaduživanja Općine Feričanci kod Slatinske
banke d.d. u iznosu od 2.000.000,00 kuna, na rok otplate od 12 mjeseci po sljedećim
uvjetima:
Vrsta kredita: okvirni kredit po poslovnom računu
Iznos: 2.000.000,00 kn
Rok važenja: 12 mjeseci
Kamata: 4,90% godišnje, promjeniva vezana uz NRS za HRK
Naknada: 0,5% jednokratno unaprijed na iznos odobrenog kredita
Instrumenti osiguranja: obična zadužnica
Članak 2.
Na ime jamstva za povrat kredita Općina Feričanci je već izdala zadužnicu.
Članak 3.
Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna koristiti će se financiranje
kapitalnih investicija čiji su izvor financiranja vlastita sreedstva Općine Feričanci.
Članak 4.
O međusobnim pravima i obvezama između kreditora i korisnika kredita iz točke 1. ove
Odluke zaključiti će se Aneks Ugovora o kreditu.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Feričanci za zaključivanje Aneksa ugovora o
kreditu.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog 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 ERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-07/21-01/02
URBROJ: 2149/03-21-01-01
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, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 27. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik
Općine Feričanci“, br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 32. sjednici održanoj 19.
ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o uključivanju Općine Feričanci u subvencioniranje kamata
u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“
Članak 1.
Općina Feričanci uključit će se u projekt Osječko-baranjske županije „Stambeni krediti
u funkciji poticanja gospodarstva“ koji se provodi u sklopu „Programa poticanja uređenja
naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine“, sa svrhom ublažavanja
negativnih demografskih trendova.
Članak 2.
Općina Feričanci uključuje se u projekt iz članka 1. ove Odluke s dodatnim
subvencioniranjem kamatne stope s 1 (slovima: jednim) postotnim poenom na odobreni
stambeni kredit kod poslovnih banaka s kojima je Županija zaključila ugovor o poslovnoj
suradnji u provođenju Projekta prvih deset godina otplate kredita, a za kupnju stana ili kuće na
području Općine Feričanci.
Članak 3.
Međusobni odnosi između Osječko-baranjske županije i Općine Feričanci uredit će se
posebnim sporazumom, za čije potpisivanje se ovlašćuje Općinski načelnik.
Članak 4.
Sredstva za subvenciju kamata za provedbu Projekta bit će osigurana u Proračunu
Općine Feričanci za 2021. godinu, i na dalje zaključno sa 2031. godinom, koja je ujedno
posljednja godina subvencioniranja kamata iz općinskog proračuna.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Feričanci".
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.
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R E PU B LI KA H RVAT S KA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Trg Matije Gupca 3
31512 Feričanci
KLASA: 022-04/21-01/02
URBROJ: 2149/03-21-01-01
U Feričancima, 19. ožujka 2021.g.
Temeljem članka 45. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci 02/21),
Općinsko vijeće Općine Feričanci na 32. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Feričanci za
razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2020.g.
Članak 1.
Prihvaća se Polugodišnje izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Feričanci za
razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2020.g.
Članak 2.
Tekst Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Feričanci za razdoblje
01. srpnja do 31. prosinca 2020.g. nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Feričanci" .

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić, v.r.
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R E PU B LI KA H RVAT S KA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Trg Matije Gupca 3
31512 Feričanci
KLASA: 810-01/21-01/04
URBROJ: 2149/03-21-01-01
U Feričancima, 19. ožujka 2021.g.
Temeljem članka 27. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci 02/21),
Općinsko vijeće Općine Feričanci na 32. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Feričanci
- revizija I. – 2/2021
Članak 1.
Prihvaća se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Feričanci - revizija
I. – 2/2021.
Članak 2.
Tekst Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Feričanci - revizija I. – 2/2021.
nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Feričanci" .

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić, v.r.

