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

SLUŽBENI GLASNIK 
        SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    
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   Broj : 01/2017 -  22. veljače  2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Zaključak o usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
od 27. prosinca 2016. godine

2.  Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području  Općine Feričanci, 
        

      3.  Plan mreže dječijih vrtića na području Općine Feričanci

      4.  Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Feričanci za razdoblje 1. srpnja do
31.  prosinca 2016.g.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/17-01/01
URBROJ: 2149/03-01-17-01
Feričanci,  21. veljače 2017.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i  01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  28. sjednici od 21. veljače 2017. 
godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 27.  sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida i glasovanja u   Zapisnik sa  27. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
održane 27. prosinca  2016. godine,   konstatira se da je većinom glasova prihvaćen. 

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

          Marko Knežević



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

KLASA: 021-01/17-01/01
URBROJ: 2149/03-17-01
Feričanci, 21 veljače 2017.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 21. veljače 2017. godine sa početkom u 18,00 sati 
u općinskoj vijećnici. 

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

izvjestitelji ,  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 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  od 
27 . prosinca 2016. godine

2. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području  Općine Feričanci,
            izvjestitelj Josip Jurčević, voditelj Vlastitog pogona Općine Feričanci
3.         Plan mreže dječijih vrtića na području Općine Feričanci,  izvjestitelj Ivan Matulić,
           dipl. iur., pročelnik JUO Općine Feričanci
4.        Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Feričanci za razdoblje 1. srpnja do
            31.  prosinca 2016.g., izvjestitelj  Antun Glavaš, načelnik
5. Razno

Dnevni red se prihvaća jednoglasno.



          Ad.1.

Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 

Većinom glasova sa 10 glasova ZA  i 1 SUZDRŽAN  prihvaća se Zapisnik sa 27. sjednice 
Općinskog vijeća održane 27. prosinca  2016. godine

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

KLASA:   021-01/17-01/01

Ad.2.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području  Općine Feričanci,
                  izvjestitelj Josip Jurčević, voditelj Vlastitog pogona Općine Feričanci

Izvjestitelj napominje da se  ovim prijedlogom  Odluke uređuje organizacija i način obavljanja 
dimnjačarskih poslova , rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje, te nadzor nad radom 
dimnjačarske službe na području Općine Feričanci , a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i 
opasnosti od plinova i dimova,  te je   u odnosu na prošlu Odluku izmijenjen članak 6. u dijelu obveze  
kontrola i čišćenja   dimovodnih objekata , tvorničkih dimnjaka i sabirališta čađe u dimovodnim objektima.

Nakon glasovanja, konstatira se prihvaćanje Odluke jednoglasno.

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

KLASA: 363-01/17-01-01

Ad.3.
Plan mreže dječijih vrtića na području Općine Feričanci,  izvjestitelj Ivan Matulić,

           dipl. iur., pročelnik JUO Općine Feričanci

Izvjestitelj Ivan Matulić , pročelnik JUO napominje da se Planom mreže dječjih vrtića   
utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog 
odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te 
razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine vodeći računa o potrebama i ineteresima građana.

Također napominnje da se Plan dostavlja Osječko-baranjskoj županiji radi usklađivanja 
razvitka mreže dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije.

Nakon glasovanja konstatira se da se  Plan mreže dječjih vrtića na području Općine 
Feričanci prihvaća  jednoglasno.

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

KLASA: 601-01/17-01-01



Ad.4.
 Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Feričanci za razdoblje 1. srpnja do

31.  prosinca 2016.g., izvjestitelj  Antun Glavaš, načelnik

Izvjestitelj , Antun Glavaš, načelnik Općine Feričanci  napominje kako podneseno  izvješće sadrži 
uglavnom one poslove i zadatke koji sukladno usvojenih  općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća, ali i 
poslove i zadatke koji neposredno proizlaze iz djelokruga  njegovih poslova uz stručnu  potporu svih 
zaposlenika  Općine  , a u okviru financijskih mogućnosti Proračuna Općine Feričanci za 2016. godinu.

Također napominje da  je velikoj većini svih navedenih poslova i zadataka prethodilo niz aktivnosti i
poslova kao nužnih preduvjeta za obavljanje tih poslova, ali i njihovo izvršenje, koji ovdje nisu spomenuti.

Nakon glasovanja, kosntatira se da se Pologodišnje uzvješće prihvaća sa  8 ZA  i 3 glasa 
SUZDRŽANI.

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

KLASA: 022-04/17-01-01

Ad.5.
Različito    

U dijelu diskusije oko prijedloga Načelnika za prodaju dijela plinovodne mreže u vlasništvu Općine 
Feričanci,  zaključeno je da se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi materijal koji će sadržavati 
sve potrebn elemente i pokazatelje uvjeta i načina prijedloga prodaje kao i mogućnost otvaranja javnih 
tribina sa građanima u svezi te teme. 

Po prijedlogu vijećnika Stipe Stipića da se obitelji Jakovljević iz Vučjaka Feričanačkog dodjeli 
nagrada za 5. novorođeno  dijete u obitelji, jednoglasno se donosi Odluka o dodjeli  5.000,00 kuna obitelji 
Jakovljević  te se zadužuje pročelnik za izmjenu odluke iznosa naknade novorođenčadi u smislu uvrštavanja 
za 5. i svako buduće dijete iznos od 5.000,00 kuna

Kako je dnevni red iscrpljen Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice u 19,30 minuta.

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
      Trg Matije Gupca 3
          31512  Feričanci
KLASA: 363-02/17-01-01 
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci, 21. veljače 2017.g.

Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br. 92/10), a u svezi s 
člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 36/95,70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 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) i članka 32. Statuta Općine Feričanci («Službeni glasnik 
Općine Feričanci» br. 67/09 i  01/13, 04/13), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 28. sjednici 
održanoj 21. veljače 2017. godine, donijelo je 

O D L U K U 
          o obavljanju dimnjačarskih poslova na području  Općine Feričanci

 Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova (u 
daljnjem tekstu: Dimnjačarske službe), rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje, te 
nadzor nad radom dimnjačarske službe na području Općine Feričanci (u daljnjem tekstu: Općina), a 
u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova. Dimnjačarska je 
služba komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno prema propisima i pravilima struke, te je 
obvezatna komunalna usluga. 

Članak 2. 

Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za 
loženje, izdavanje potvrde (atesta) o ispravnosti i poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od 
požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka kako ne bi zbog neispravnosti dimovodnih 
objekata i uređaja za loženje nastupile štetne posljedice. 
Dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti 
elementi uključujući ložišta i dimovodne zaklopke, sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka. 
Korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u
kojima se nalaze dimovodni objekti.

Članak 3. 

Dimnjačarsku službu na području Općine može obavljati pravna ili fizička osoba koja je 
registrirana za obavljanje te službe i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za 
obavljanje dimnjačarske službe (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar). Područje Općine jedno je 
dimnjačarsko područje, a obuhvaća naselja Feričanci, Valenovac, Vučjak Feričanački i Gazije, na 
kojem dimnjačarsku službu obavlja jedan ovlašteni dimnjačar na temelju Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Zakon o koncesijama.



Članak 4.

Pravo obavljanja dimnjačarskih poslova se stječe koncesijom, a Odluku o dodjeli koncesije, 
na temelju javnog natječaja, donosi Općinsko vijeće Općine Feričanci.
Ugovor o dodjeli koncesije, na temelju Odluke  o dodjeli koncesije, sklapa Općinski načelnik sa 
izabranim ponuditeljem.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih dodjeljuje se na rok od 5 godina.

Članak 5.

Za dodjeljenu koncesiju se plaća naknada u visini koju odredi Općinsko vijeće Općine 
Feričanci.
Naknada iz stavka 1. ovog članaka je prihod Proračuna Općine Feričanci, a koristi se za građenje 
objekata komunalne infrastrukture.

 Članak 6. 

Na području Općine obvezno se redovno kontroliraju i čiste, u slijedećim rokovima: 
1. dimovodni objekti na koje su priključene sobne peći, te peći centralnog i etažnog grijanja na 
kruta goriva - 4 puta godišnje čišćenje i 1 puta godišnje kontrola,
2. dimovodni objekti na koje su priključene sobne peći, te peći centralnog i etažnog grijanja na 
tekuća i plinska goriva - 2 puta godišnje čišćenje i 1 puta godišnje kontrola,
3. tvornički dimnjaci -  2 puta godišnje čišćenje i 1 puta godišnje kontrola,
4. sabirališta čađe u dimovodnim objektima, čiste se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. 
Čišćenje dimovodnih objekata obavlja se i na zahtjev vlasnika ili korisnika objekta i izvan utvrđenih
rokova u stavku 1. ovog članka.

Članak 7. 

Korisnici usluge dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, i to 
svakim radnim danom od 7 - 17 sati prema utvrđenom rasporedu. 
Ovlašteni dimnjačar utvrđuje raspored redovne kontrole i čišćenja o čemu je dužan na pogodan 
način obavijestiti sve korisnike usluge. 
Vrijeme čišćenja i kontrola dimovodnih objekata utvrđeno u stavku 1. ovog članka ne odnosi se na 
čišćenje dimovodnih objekata u tvornicama, školama, ugostiteljskim i drugim objektima u kojima 
se čišćenje obavlja prema prirodi posla i potrebama.

Članak 8.

 Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje, 
niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. Radi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 
pristup do vratašca dimovodnog objekta mora biti uvijek slobodan. Pri obavljanju dimnjačarskih 
poslova dimnjačar je dužan voditi brigu o čistoći prostorija korisnika usluge. 



Članak 9. 

Ako ovlašteni dimnjačar prilikom čišćenja ili kontrole utvrdi da na dimovodnim objektima 
postoje nedostaci pisano će o tome obavijestiti vlasnika građevine, odnosno tijelo koje upravlja 
građevinom, da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti dulji od 3 mjeseca, te nadležnu 
inspekciju zaštite od požara, komunalnog redara i nadležna tijela Općine. Ako se radi o nedostacima
na dimovodnim objektima na koji je priključeno plinsko ložište, ovlašteni je dimnjačar o uočenim 
nedostacima dužan odmah obavijestiti i distributera plina. 

Članak 10. 

Na traženje korisnika usluge, ovlašteni dimnjačar je dužan pregledati dimovodne objekte, te 
ako utvrdi da su ispravni izdati o tome potvrdu (atest) o ispravnosti, vlasniku građevine u izgradnji 
ili izvoditelju radova, a koja je potrebna za izdavanje uvjerenja za uporabu građevine. 
 Ateste o ispravnosti dimovodne instalacije izdaje ovlašteni dimnjačar. Kod pregleda se mora 
naročito utvrditi je li dimovodni objekti udovoljavaju zahtjevima koji se odnose na mjere zaštite od 
požara. 

Članak 11. 

Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih 
objekata. Korisnik usluge svojim potpisom u kontrolnoj knjizi potvrđuje da je dimnjačarska usluga 
izvršena. Kontrolna knjiga vodi se za tekuću godinu, a nakon isteka toga roka mora se čuvati još 
najmanje dvije godine. Dimnjačar može prema potrebi voditi i druge evidencije o izvršenim 
dimnjačarskim uslugama i kontroli dimovodnih objekata.

 Članak 12. 

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji
se obavezno čiste. 

Članak 13. 

Korisnici dimnjačarske usluge dužni su za obavljenu uslugu ovlaštenom dimnjačaru plaćati 
uslugu prema cjeniku.

 Članak 14. 

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih usluga obavljaju nadležne inspekcijske službe 
utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i Komunalni redar. 



Članak 15.

 Komunalni redar ovlašten je:
- narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja, ili ih ne 
obavlja potpuno,
- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova,
- kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,
- izdati obavezan prekršajni nalog
- pokrenuti prekršajni postupak,
- izricati i naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja,
- poduzimati i druge propisane mjere.

 Članak 16. 

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a 
novčanom kaznom u iznosu 700,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi: 
1. ako ne obavlja kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata u rokovima,
2. ako zbog neopravdanog razloga na zahtjev vlasnika, korisnika ili upravitelja zgrade ne izvrši 
čišćenje objekata,
3. ako ne postupi u skladu sa člankom 5. stavkom 1. ove Odluke,
4. ako ne postupi u skladu sa člankom 6. stavkom 1. ove Odluke,
5. ako ne postupi u skladu sa člankom 7. ove Odluke,
6. ako ne vodi kontrolnu knjigu na način propisan člankom 9. ove Odluke,
7. ako obavljenu uslugu naplati suprotno cjeniku.
Novčanom kaznom u iznosu 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, fizička 
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kada su prekršaj počinile u vezi s 
obavljanjem svog obrta odnosno samostalne djelatnosti. 
Novčanom kaznom u iznosu 150,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba za prekršaj iz stavka
1. ovog članka.

 Članak17. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 
KLASA: 363-01/01-10/04, URBROJ: 2149/03-10/01, od dana 18. studenog 2010.g. ("Službeni 
glasnik Općine Feričanci“ br.77/10).

Članak 18.

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

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERIČANCI

        Predsjednik Općinskog vijeća 
Marko Knežević, prof.,v.r.



  REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA FERIČANCI
     OPĆINSKO VIJEĆE
      Trg Matije Gupca 3
          31512  Feričanci
KLASA: 601-01/17-01-01
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci,  21. veljače 2017.g..

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“broj 10/97, 107/09 i 94/13 ) i članka 32. Statuta Općine Feričanci («Službeni glasnik Općine
Feričanci» br. 67/09 i  01/13, 04/13), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 28. sjednici održanoj
21. veljače 2017. donijelo je 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU 
                OPĆINE   FERIČANCI

Članak 1. 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine  Feričanci  utvrđuju se ustanove 
predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, 
objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih 
vrtića na području Općine Feričanci.

Članak 2.

Općina  Feričanci ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na 
svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 
kapaciteta za djecu s područja Općine  Feričanci u ustanovama predškolskog odgoja i 
sufinanciranjem ekonomske cijene programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u 
Proračunu Općine  Feričanci za tekuću godinu.



Članak 3.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Feričanci čine:

Dječji vrtić Adresa matičnog
vrtića

Osnivač Program Smještajni 
kapacitet

Dječji vrtić "Mali
princ"- područni 
vrtić Feričanci

Nikole Šubića 
Zrinskog 3, 
31220 Višnjevac
Gradac

Marijana Karpati Redoviti 
desetosatni  
program

25 djece

Dječji vrtić "Mali
princ"- područni 
vrtić Feričanci

Nikole Šubića 
Zrinskog 3, 
31220 Višnjevac
Gradac

Marijana Karpati Program 
predškole

10 djece

Članak 4.

Mreža dječjih vrtića Općine Feričanci može se proširivati osnivanjem novih dječjih vrtića od
strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Općine Feričanci mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Općina 
Feričanci  nije osnivač, ali općina ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim 
ustanovama.

Članak 5.

Općina Feričanci, vodeći računa o potrebama građana i zadovoljavanju načela dostupnosti  
ne planira osnivanje novog dječjeg vrtića kao ni  izgradnju novog objekta dječjeg vrtića u mjestu 
Feričanci jer postojeći u potpunosti udovoljava uvjetima Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

Ovaj Plan dostavlja se Osječko-baranjskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih 
vrtića na području Osječko-baranjske županije.

Članak 7.

Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Feričanci stupa na snagu osmog dana od 
objave u Službenom glasniku Općine Feričanci.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERIČANCI
Predsjednik Općinskog vijeća 
      Marko Knežević, prof.,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:022-04/17-01/01
URBROJ: 2149/03-01-17-01
Feričanci,  21. veljače 2017.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i  01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  28. sjednici od 21. veljače 2017. 
godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o Polugodišnjem izvješću o radu Općinskog načelnika za razdoblje od

01.07. 2016. do 31.12.2016 godine 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Polugodišnje izvješće o radu Općinskog 
načelnika za razdoblje od 01.07. 2016. do 31.12.2016 godine 

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

          Marko Knežević,v.r.


