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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
           Broj: 01/15 –  23. veljače 2015.g

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1Zaključak o prijedlogu zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
2Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Feričanci 
3Odluka o upućivanju Javnog poziva za podnošenje priejdloga kandidata za iszbor članova Savjeta 
mladih Općine Feričanci
4Odluka o rasporedu sredstava iz općinskog Proračuna Općine Feričanci za redovito financiranje 
političkih stranaka u 2015. godini 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-04/15-01/01
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci,  20. veljače 2015.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09, 01/13 i 04/13-pročišćeni tekst)  Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  12 sjednici od 20. 
veljače 2015. godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon glasovanja,  konstatira se da se Zapisnik Općinskog vijeća sa 11. sjednice održane 29. 
prosinca  2014. godine prihvaća  većinom glasova

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

   Marko Knežević, prof,v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

KLASA: 021-05/ 14-01/05
URBROJ: 2149/03-14-01
Feričanci, 29. prosinca  2014.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 29. prosinca  2014.g. sa početkom u 18,00 sati u 
općinskoj vijećnici. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marko Knežević 
Sjednici je nazočno 11 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, 

izvjestitelji i građani po najavi,  kako je navedeno u  priloženom prozivniku koji je sastavni dio 
ovog zapisnika.

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:

1Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 29. listopada 2014.g.
2Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2014. godinu,  

izvjestiteljica Jasna Dado
3 Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2014. godinu, 

izvjestiteljica Jasna Dado
4Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2014. godinu, 

izvjestiteljica jasna Dado
5 Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2014. godini, izvjestiteljica Jasna 

Dado
6 Prijedlog odluke o Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu, izvjestiteljica Jasno Dado
7 Prijedlog Vijećnice Amalije Liović ( HDSSB) o uvrštavanju nove stavke u proračun Općine 

Feričanci za 2015. godinu – Izdaci za osnovnoškolsko obrazovanje 
8Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za  2015.g.. 

izvjestiteljica Jasna Dado
9 Prijedlog javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za  2015.g., izvjestiteljica 

Jasna Dado
10Prijedlog javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2015. godinu, izvjestiteljica Jasna Dado
11Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Feričanci za period 2015- 2017.g., izvjestiteljica Jasna 

Dado



12 Odluka o izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne 
djelatnosti u 2014. godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade, izvjestitelj 
Damir Završki

13Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 
2014. godinu, izvjestitelj Damir Završki

14 Odluka o izmjeni i dopuni programa utroška sredstava ostvarenih zakupa, zakupa za ribnjake,   
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH, izvjestitelj Damir Završki

15 Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2014.g., izvjestitelj Damir Završki 

16 Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine Feričanci za 2015.g., izvjestitelj Josip 
Jurčević

17 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci u 2014.g., izvjestitelj 
Mirko Jurčević

18 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općin e Feričanci u 
2015.g., izvjestitelj Mirko Jurčević

19 Prijedlog Vijećnice Amalije Liović o točki dnevnog reda – Donošenje Odluke o pokretanju 
postupka za uvođenje cjelodnevnog boravka djece predškolskofg odgoja u Dječjem vrtiću 
Zvončić, Feričanci uz obvezu financiranja plaće odgajateljice na pola radnog vremena 

20  Zahtjevi i zamolbe

Nakon glasovanja konstatira se da se dnevni red prihvaća sa 10 glasova "ZA" i 1 
"SUZDRŽAN".

Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

 od 29. listopada 2014.g.

Sa 1 glasom "SUZDRŽAN" i 10 "ZA"  donosi se slijedeći:  

   Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon glasovanja,  konstatira se da se Zapisnik Općinskog vijeća sa 10. sjednice održane 29. 
listopada  2014. godine prihvaća  većinom glasova

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

KLASA: 021-04/14-01/05

Ad.2.
1Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci 
2za 2014. godinu,  izvjestiteljica Jasna Dado

Nakon izlaganja izvjestiteljice Jasna Dado po stavkama , sa 6 glasova "ZA", 4 "PROTIV" i 1 
"SUZDRŽAN"  donosi se slijedeća:  



              O  D  L  U  K  U
       o II izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Feričanci 

za 2014. godinu

 U Proračunu Općine Feričanci za 2014. godinu ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
5/13.   ) članak 1. mijenja se i glasi :

     PLANIRANO     PROMJENA    NOVI IZNOS
       Iznos                %

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja          3.619.203,00   -559.973,00  -15,47      3.059.230,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine             222.000,00   -171.230,00   -77,13          50.770,00
Rashodi poslovanja           3.293.911,00  -477.500,00   -14,50      2.816.411,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              547.292,00  -253.703,00   -46,36         293.589,00
RAZLIKA – MANJAK            0,00              0,00      0,00                    0,00 

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

          VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA                         0,00               0,00        0,00                   0,00

Tekst Odluke kao i tabela u kojoj su utvrđeni računi prihoda i rashoda, se nalazi u 
,privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/14-01/07

Ad.3.
  

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2014. godinu, 
- izvjestiteljica Jasna Dado

Sa 8 glasova "ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN"  donosi se 

          P  R  O  G  R  A  M
               javnih potreba u socijalnoj skrbi  u  Općini Feričanci 

                     za 2014.g.
Koji obuhvaća:

-      pomoć za opremu novorođenog djeteta
−financiranje udjela roditelja djece slabijeg imovnog stanja u cijeni Programa Dječjeg vrtića "Zvončić" 
Našice, Područni vrtić Feričanci
−pomoć za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima
−jednokratne novčane pomoći
−stipendiranje studenata
−sufinanciranje prijevoza srednjoškolske djece
−pomoć za pogrebne troškove
− 

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci  osiguravaju se u 
Proračunu Općine Feričanci za 2014 godinu  i raspoređuju se:



− pomoć za opremu novorođenog djeteta................ 35.000,00 kn
− financiranje udjela roditelja u cijeni programa 

           -    Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice- PV Feričanci.....10.000,00 kn
− pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........      5.000,00 kn
− jednokratne novčane pomoći .............................     65.000,00 kn
− pomoć opć. Prorač. na poplavljenom području..     15.000,00 kn
− stipendije Općine Feričanci studentima.............     65.500,00 kn
− prijevoz srednjoškolske djece.............................    42.500,00 kn

− pomoć za pogrebne troškove ..............................     5. 000,00 kn
        UKUPNO:                  243.000,00 kn

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

−Crveni križ...................................................... 12.000,00 kn
−udruge proistekle iz Domovinskog rata.......... 10.000,00 kn
−udruge umirovljenika i civilnih invalida.........  3.000,00  kn
−UKUPNO:                   25.000,00 kn

tekst Programa se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 550-02/14-01/03

Ad.4.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci

 za 2014. godinu, izvjestiteljica jasna Dado

Sa 10 glasova "ZA" i 1 "PROTIV" donosi se slijedeći :

   P  R  O  G  R  A  M 
     javnih potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2014.g.

Koji sadrži sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci 
osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci i raspoređuju se kako slijedi:

- Udruge građana..................................................  20.000,00
- KUD "Manuel" Feričanci...................................  15.000,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................  6.000,00
- Radio Našice.........................................................25.000,00

                       _________________________________________________
UKUPNO:                  66.000,00

Tekst Programa se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 612-01/14-01/04

Ad.5.

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2014. godini, 
- izvjestiteljica Jasna Dado



Sa  10 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN"  prihvaća se prijedlog:

    P  R  O  G  R  A  M   javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2014.g.

Koji sadrži sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značaja za Općinu Feričanci 
osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2014 godinu ovisno o kvaliteti sportova, klubova, pojedinaca, 
stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata  i raspoređena su:

−Sportska zajednica       132.000,00 kn
−NK "Fešk" Feričanci        4.000,00 kn
−Bočarski klub "Fešk-Feravino"   4.500,00 kn
−Teniski klub "Fešk" Feričanci     1.500,00 kn
−Dječje igralište -Vučjak Ferič    15.000,00 kn

                ======================================
UKUPNO:     157.000,00 kn

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

KLASA: 620-01/14-01/02

Ad.6. 

Prijedlog odluke o Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu i prijedlog Odluke o 
izvršavanju Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu, izvjestiteljica Jasno Dado

Izvjestiteljica Jasna Dado je detaljno obrazložila prijedlog  uz napomenu kako smatra da je 
planirani proračun u okvirima realnih očekivanja kako ostvarivanja prihoda, tako i rashoda.

Vijećnik Benić predlaže umanjenje stavke namjenjene za sportsku zajednicu i jednokratne 
pomoći u iznosu od 10.000,00 kuna te ih prenamjeniti u stavku za predškolski odgoj.

Predsjednik stavlja prijedlog vijećnika Benić na glasovanje, te se nakon glasovanja 
konstatira da se prijedlog ne prihvaća ( 4 glasa "ZA",  6 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" ) 

Nakon izlaganja i glasovanja, konstatira se da se prijedlozi prihvaćaju većinom glasova i to, 
7 "ZA" 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽANA" te se donosi :
 

                      O  D  L  U  K  A
               o Proračunu Općine Feričanci za  2015. godinu

koji sadrži sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja 3.887.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine     263.000,00
Rashodi poslovanja  3.272.800,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine    877.200,00

RAZLIKA – MANJAK  
-0,00



B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
     NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE  

0,00 

          VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA   -0,00

Tekst Odluke o Proračunu Općine Feričanci kao i Odluke o izvršavanju proračuna se nalazi 
u privitku ovog zapisnika  i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/13-01/08
   400-08/14-01/09

        Ad.7.

Prijedlog Vijećnice Amalije Liović ( HDSSB) o uvrštavanju nove stavke u proračun Općine 
Feričanci za 2015. godinu – Izdaci za osnovnoškolsko obrazovanje 

Vijećnik Gregurić je na kratko napustio rad sjednice te se konstatira da je u u 18,40 sati sjednici 
nazočno 10 vijećnika.

Jednoglasno se prihvaća priejdlog vijećnice  HDSSB-a Amalije Liović o uvrštavanju nove stavke u 
prijedlog Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu – Izdatci za osnovnoškolsko obrazovanje  iz razloga 
otežane ekonomske situacije.

 gđa Dado je napomenula, da je predložena stavka već uvrštena u prijedlog Proračuna za 2015.

Ad.8.
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za  2015.g.. 

−izvjestiteljica Jasna Dado

Sa 10 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" prihvaća se prijedlog 

                P  R  O  G  R  A  M  A  javnih potreba u socijalnoj skrbi  u  Općini Feričanci 
za 2015.g. koji sadrži: 

− pomoć za opremu novorođenog djeteta................  40.000,00 kn
− financiranje udjela roditelja u cijeni programa 

               Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice- PV Feričanci.... 10.000,00 kn
− pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........    10.000,00 kn
− jednokratne novčane pomoći .............................     55.000,00 kn
− stipendije Općine Feričanci studentima.............     72.000,00 kn
− prijevoz srednjoškolske djece.............................    40.000,00 kn
− pomoć za pogrebne troškove ..............................    10.000,00 kn

        UKUPNO:                 237.000,00 kn

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

−Crveni križ...................................................... 12.000,00 kn
−udruge proistekle iz Domovinskog rata.......... 10.000,00 kn
−udruge umirovljenika i civilnih invalida......... 10.000,00  kn



−UKUPNO:                    32.000,00 kn

Tekst Programa se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 550-02/14-01/04

Ad. 9.
Prijedlog javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za  2015.g., izvjestiteljica 
Jasna Dado

Vijećnik Gregurić se vratio na sjednicu te se konstatira da je sjednici nazočno 11 vijećnika.

Nakon glasovanja konstatira se da se jednoglasno prihvaća 

                                    P  R  O  G  R  A  M 
                javnih potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi  Općine Feričanci za 2015.g.

koji sadrži: 

- Udruge građana..................................................  20.000,00
- KUD "Manuel" Feričanci...................................  15.000,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................10.000,00
- Radio Našice.........................................................25.000,00
- Manifestacija Feričanačko vince..........................10.000,00
- Arheološko nalazište "Sadice"............................. 20.000,00

               _____________________________________________
 UKUPNO:               100.000,00

Tekst Programa se nalazi u privitku zapisnika i  čini njegov sastavni dio

KLASA: 612-01/14-01/05

Ad 10.

Prijedlog javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2015. godinu,
 izvjestiteljica Jasna Dado

Jednoglasno se prihvaća prijedlog   P  R  O  G  R  A  M A    javnih potreba u športu Općine 
Feričanci u 2015.g., koji sadrži: 

−Sportska zajednica       132.000,00 kn
−NK "Fešk" Feričanci                       4.000,00 kn
−Bočarski klub "Fešk-Feravino"        4.000,00 kn
−Teniski klub "Fešk" Feričanci           2.000,00 kn



−Sportske kućice                     15.000,00 kn
 

===================================
−UKUPNO:                   157.000,00 kn

Tekst Programa se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 053-02/14-01-10
 

Ad. 11.

 Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Feričanci za period 2015- 2017.g., 
−izvjestiteljica Jasna Dado

Izvjestiteljica ističe kako je prijedlog temeljen na zakonskim obvezama planiranja Proračuna za 
naredne tri godine te ga se mora donijeti.

Općinsko vijeće , nakon glasovanja  7 "ZA" 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽANA"  donosi 

O D  L  U  K  U o projekciji Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 2015. do  2017. godinu u 
slijedećim vrijednostima:

*Proračun Općine Feričanci za 2015 godinu sadrži :

- PRIHODI..............................................................................4.150.000,00 kuna
- IZDACI.................................................................................4.150.000,00 kuna

*Proračuna Općine Feričanci za 2016  godinu sadrži:

-PRIHODI...............................................................................4.250.000,00 kuna
- IZDACI.................................................................................4.250.000,00 kuna

*Proračuna Općine Feričanci za 2017.  godinu sadrži:

-PRIHODI...............................................................................4.250.000,00 kuna
- IZDACI.................................................................................4.250.000,00 kuna

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

KLASA:  400-08/13-01/11

Vijećnik Matković na kratko napušta sjednicu u 19,10 sati  te je utvrđen novi kvorum od 10 
vijećnika

Ad.12.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne 
djelatnosti u 2014. godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade, izvjestitelj 
Damir Završki

Nakon kratkog izlaganja , Općinsko vijeće je jednoglasno ( 10 glasova "ZA") usvojilo  Odluka o 



izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2014. godini 
koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade

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

KLASA: 363-01/14-01/03

Ad.13.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 
2014. godinu, izvjestitelj Damir Završki

Općinsko vijeće sa 10 glasova "ZA"  ( jednoglasno) prihvaća prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 2014. godinu

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

KLASA: 361-01/14-01-03
Ad.14.

 Odluka o izmjeni i dopuni programa utroška sredstava ostvarenih zakupa, zakupa za ribnjake,   
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH, izvjestitelj Damir Završki

Općinsko vijeće sa 10 glasova "ZA" ( jednoglasno) prihvaća prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni 
programa utroška sredstava ostvarenih zakupa, zakupa za ribnjake,  prodaje izravnom pogodbom i davanje 
na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

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

KLASA: 320-01/14-01-03

Vijećnik Matković se u 19,20 vratio na sjednicu te se utvrđuje kvorum od 11 vijećnika

Ad.15.

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2014.g., izvjestitelj Damir Završki 

Jednoglasno se prihvaća ( 11 glasova "ZA") prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od 
naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.

Tekst Programa se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 363-01/14-01-04

Ad.16.
Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine Feričanci za 2015.g., izvjestitelj Josip 
Jurčević

Kako je izvjestitelj Josip Jurčević bio spriječen nazočiti sjednici , predsjednik Općinskog vijeća daje 
kratko izvješće o razlozima donošenja godišnjeg plana 

Nakon glasovanja konstatira se da se  Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine 



Feričanci za 2015.g prihvaća jednoglasno ( 11 glasova "ZA" )

Tekst godišnjeg plana se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 012-01/14-01-01

Ad.17

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci u 2014.g., izvjestitelj 
Mirko Jurčević

Nakon kratkog izvješća, Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 glasova "ZA" ) prihvaća Analizu stanja 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci u 2014.g.

Tekst Analize se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sasatvni dio.

KLASA: 810-01/14-01/05

Ad.18.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci 
u 2015.g., izvjestitelj Mirko Jurčević

Općinsko vijeće sa većinom glasova ( 10 "ZA" i 1 "SUZDRŽAN"  ) prihvaća prijedlog Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općin e Feričanci u  2015.g.

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

KLASA: 810-01/14-01-06

Ad.19.
Prijedlog Vijećnice  HDSSB-a  Amalije Liović o točki dnevnog reda – Donošenje Odluke o 

pokretanju postupka za uvođenje cjelodnevnog boravka djece predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću 
Zvončić, Feričanci uz obvezu financiranja plaće odgajateljice na pola radnog vremena 

Gđa Amalija Liović je dala uvodno obrazloženje za  predloženu točku dnevnog reda navodeći kao 
najveći problem raspored rada sadašnjeg vrtića koje ni u kojoj mjeri ne odgovara zaposlenim roditeljima  te 
smatra kako bi se uvođenjem cjelodnevnog boravka uveliko olakšalo roditeljima, a i djeci .

Također navodi da je ovo zahtjev za pokretanje postupka jer  smatra, ukoliko se prijedlog i prihvati 
niej ga moguće realizirati u kratkom roku.

Nakon glasovanja konstatira se da Općinsko vijeće jednoglasno donosi ZAKLJUČAK o 
prihvaćanju  prijedloga  HDSSB vijećnice Amalije Liović o pokretanju postupka za uvođenje 
cjelodnevnog boravka djece predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Zvončić, Područnom vrtiću 
Feričanci.

Vijećnica se obvezuje za slijedeću sjednicu izraditi financijske pokazatelje provođenja i 
realizacije gore navedenog prijedloga.

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

KLASA: 021-04/14-01-01



Ad.20.

Zahtjevi i zamolbe

1Davor Babić, Feričanci, Ferićeva 1

Prijedlog za uvrštenjem 35.000,00 kuna za sve potrebe sfere nakladništva u proračun 
za 2015. godinu

Općinsko vijeće jednoglasno odbija prijedlog Davora Babića iz Feričanaca, Ferićeva 1 za 
uvrštenjem 35.000,00 kuna za sve potrebe sfere nakladništva biltena "Feričanački tjednik"

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

KLASA: 402-08/14-01-32

2Blaženka Faubel-Maglaić, Valenovac, B.Radića 87

Zamolba za dodjelu sredstava za izdavanje zbirke poezije

Podnositeljica zamolbe je nazočila sjednici te je u kratko iznijela razloga podnošenja 
zamolbe  uz  napomenu da se zbirkom promovira Općina Feričanci kao i na dosadašnjim  mnogim 
književnim susretima.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo zamolbu te joj se iz općinskog pračuna odobrava 
se 3.000,00 kuna  , a odobrena sredstva će joj se uplatit  na žiro račun Udruge Matica Hrvatska. 
Podružnica Feričanci.

Vijećnici Zlatko Đuroković   i Stipo Stipić se pridružuju donaciji sa 500,00 kuna svaki. 

 Ad.21.

Različito

Vijećnik Gregurić postavlja pitanje uplate financijske pomoći poplavljenim područjima 
postavljajući pitanje zašto se ista nisu uplatila u Gunju već u Slavonski Šamac.

Općinski mu načelnik odgovara kako je dogovor bio da se uplati u poplavljeno područje, a 
ne određeno mjesto, odnosno Gunju.

Predsjednik vijeća zaključuje rad 11. sjednice u 20,30 sati te je svim nazočnima čestitao 
nadolazeće blagdane i pozvao na prigodni domjenak.

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

Zlata Vukoja,v.r. Marko Knežević, prof,v.r



  REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI

        OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                         

   Na temelju članka 32. Statuta  Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09., 01/13. i 04/13.- 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na12.  sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine donijelo je

                                                               O  D  L  U  K  U 
                                                   o izmjeni Odluke  o  socijalnoj  skrbi 

                                                                     Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi ( Službeni glasnik Općine Feričanci “ br. 01/12.), KLASA: 550-02/12-
01/01, URBROJ: 2149/03-01-12-01 od 13. ožujka 2013.g., u članku 8. stavak 1. :

“Za svako novorođeno dijete na području Općine roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na novčani iznos 
za nabavu opreme za novorođenče i to za svako   rođeno dijete 1.000,00 kuna.”,   

  mjenja se i glasi:

“ Za svako novorođeno dijete na području Općine roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na novčani iznos 
za nabavu opreme za novorođenče i to za prvo dijete 1.500,00 kuna,  za drugo dijete 2.000,00 kuna a za 
treće  i svako sljedeće dijete 2.500,00 kuna.”  

      Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o socijalnoj skrbi se ne mjenjaju.



      Članak 3.

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

KLASA:550-02/15-01-02
URBROJ:2149/03-15-01
Feričanci, 20. veljače 2015.g.    
                                                                         PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                               Marko Knežević, prof.,v.r.

REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI

        OPĆINSKO VIJEĆE       

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) te članka 5. 
Odluke o Osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Feričanci („Službene glasnik Općine Feričanci“ br. 
50/06) Općinsko vijeće Općine Feričanci na 12.sjednici održanoj 20. veljače 2015.g., donijelo je 

ODLUKU 
o upućivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih 

Općine Feričanci

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Feričanci upućuje Javni poziv udrugama mladih i udrugama koje se bave s 
mladima, učeničkim vijećima te drugim registriranim oblicima organiziranja mladih s područja općine 

Feričanci za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Feričanci.

Članak 2.

Za objavu Javnog poziva zadužuje se Općinski načelnik Antun Glavaš, a za utvrđivanje konačnog prijedloga 
kandidata zadužuje se Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeće Općine Feričanci.

Članak 3.



Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

KLASA: 014-03/15-01-01
UR.BROJ:2149/03-15-01-01
U Feričancima, 20. veljače 2014.g. 

PRESJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA 

     Marko Knežević, prof,v.r.

 REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI
        OPĆINSKO VIJEĆE       
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) te članka 4. Odluke 
o Osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Feričanci („Službene glasnik Općine Feričanci“ br. 50/06) 
Općinsko vijeće Općine Feričanci raspisuje

JAVNI POZIV
ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA  ČLANOVE

SAVJETA MLADIH OPĆINE FERIČANCI

I.
Općinski savjet mladih Općine Feričanci (u daljnjem tekstu Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo 
Općinskog vijeća Općine Feričanci. Savjet mladih ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika.

II.
U Savjet mladih mogu se kandidirati i biti birane osoba s prebivalištem na području Općine Feričanci,  u 
dobi od  petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

III.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predložiti:

•udruge mladih I udruge koje se bave s mladima,
•učenička vijeća,
•studentski zborovi,
•drugi registrirani oblici organiziranja mladih

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih 



predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

IV.
Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se Povjerenstvu za 
izbor i imenovanje i to u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Feričanci.
Kandidatura obvezno sadrži:

•naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
•podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, 

status – učenik, student, zaposlenik, dr.)
•očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,
•obrazloženje prijedloga

V.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Feričanci obavlja provjeru formalnih uvjeta 
prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o 
provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidata, koji objavljuje na Službenim stranicama 
Općine Feričanci.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

VI.
Prijedlozi  kandidata za  članove Savjeta  mladih dostavljaju se osobno ili  putem pošte Općina Feričanci, 
31512 Feričanci , s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

KLASA: 014-0315-01-01
UR.BROJ: 2149/03-15-01-01
U Feričancima, 20. veljače 2015.g.      Predsjednik Općinskog vijeća

Marko Knežević, prof v.r.
    REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI

    
    OPĆINSKO VIJEĆE       

KLASA:402-08/15-01/01
URBROJ:2149/03-01-15-01
Feričanci, 20. veljače  2015. godine

            Na temelju članka  7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(“Narodne novine” broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13. – pročišćeni tekst ) i članka 32. Statuta 
Općine Feričanci ( “Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 67/09., 01/13. i 04/13. – pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 12. sjednici od 20. veljače  2015. godine donijelo je 

                                                                O  D  L  U  K  U 
                         o rasporedu sredstava iz Proračuna  Općine Feričanci za redovito
                                       financiranju političkih stranaka u 2015. godini

                                                                        Članak  1.
         Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 
Općine Feričanci izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Feričanci u 2015. godini 
raspoređuju se na slijedeći način:

         - nezavisni vijećnik Marko Knežević                1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - nezavisni vijećnik  Zlatko Đuroković             1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - HDSSB                                                            3 vijećnika           3.750,00 kuna
         - HNS                                                                 1 vijećnik             1.250,00 kuna



         - HDZ                                                                 4 vijećnika           5.000,00 kuna
         - HSU                                                                 1 vijećnik             1.250,00 kuna

                                                                       Članak  2.
         Sredstva iz prethodnog članka isplatit će se strankama u 4  ( četiri ) obroka ( tromjesečno).

                                                                       Članak  3.
        Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Feričanci”, a primjenjuje se od 01.01. 2015. godine.

                                                                 PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                Marko Knežević, prof.,v.r.


