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SLUŽBENI GLASNIK 
        SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

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

   Broj : 02/2017 -  21. ožujka  2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 21. veljače 2017. g.
2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog 

doma u Feričancima"
3. Odluka o socijalnoj skrbi
4. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2016. g.
5. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2016. g.
6. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 

2016. g.
7. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2016. g.
8. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.
9. Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

građevina za 2016. g.
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Feričanci u 2017. g.
11. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za područje Općine 

Feričanci u 2017. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/17-01/02
URBROJ: 2149/03-01-16-01
Feričanci,  27. prosinca  2016.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i  01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  29. sjednici od 20. ožujka 2017. 
godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 28.  sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida i glasovanja u   Zapisnik sa  28. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
održane 21. veljače 2017. godine,   konstatira se da je  prihvaćen jednoglasno. 

 
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: 021-01/17-01/0
URBROJ: 2149/03-17-01
Feričanci, 21 veljače 2017.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 29. 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 snimljena 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)
prije samog početka sjednice i usvajanja dnevnog reda, predsjednik vijeća čita obavijesti  

Općinskog načelnika  Antuna Glavaša i vijećnika Denisa Jurišić, Anmalije Lijović i Domagoja 
Marinić o promjeni statusa u strankama te daljnji svoj rad će obavljati kao nezavisni vijećnici, osim 
vijećnika Domagoja Marinić koji će svoj daljnji rad i djelovannje nastaviti kao član  HDZ-a

Za sjednicu je predložen slijedeći 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  od 
21. veljače 2017. godine
 2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija i        
dogradnja Društvenog doma u Feričancima",  izvjestitelj Ivan Matulić,    dipl. iur., pročelnik JUO 
Općine Feričanci
3. Odluka o socijalnoj skrbi,  izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik JUO   Općine Feričanci
4. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci  za 2016.g., 
izvjestitelj Jasna Dado, bacc. oec.
5. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Feričanci za 2016.g., 
izvjestitelj Zlata Vukoja
6. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 
2016.g., izvjestitelj Zlata Vukoja
7. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2016.g., izvjestitelj 
Zlata Vukoja
8. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g., 
izvjestitelj Damir Završki
9. Izvješće o ostvarenim i utrošenim sredstvima od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva te poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH, za 2016.g., izvjestitelj Damir Završki
10 . Izvješće o utrošenim sredstvima za Program održavanja komunalne     infrastrukture iz 
sredstava komunalne naknade za 2016.g., izvjestitelj Damir Završki



11. Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih građevina za 2016.g., izvjestitelj Damir Završki
12. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2016.g.,  izvjestitelj Josip       
Jurčević
13. Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2017.g., izvjestitelj Josip Jurčević
14.  Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za 2017. 
godinu,  izvjestitelj Josip Jurčević
15. Razno

Dnevni red se prihvaća jednoglasno.

Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 

Jednoglasno se   prihvaća se Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća održane 21. veljače 2017. 
godine 

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

KLASA:   021-01/17-01/02

Ad.2.
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija i  dogradnja Društvenog 

doma u Feričancima",  izvjestitelj Ivan Matulić,       dipl. iur., pročelnik JUO Općine Feričanci

Općinsko vijeće Općine Feričanci jednoglasno donosi Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Općine Feričanci unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip 
operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt „Rekonstrukcija i 
dogradnja Društvenog doma u Feričancima". 

    Sastavni dio ove Odluke je obrazac Opis projekta/operacije „Rekonstrukcija i dogradnja
Društvenog doma u Feričancima".

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

KLASA: 406-01/17-01/09 

Ad.3.

Odluka o socijalnoj skrbi,  izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik JUO   
Općine Feričanci

Jednoglasno se donosi Odluka  kojom se utvrđuju  prava iz socijalne skrbi koja osigurava 
Općina Feričanci   i to : 

     1. pravo za pomoć za opremu novorođenog djeteta,
     2. sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću,
     3. pravo na pomoć za troškove stanovanja (električna energija, voda, odvoz smeća, plin i drugi 



energenti,  komunalna  naknada i najmnina za korištenje stana),
     4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
     5. pravo na stipendiju,
     6. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
     7. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.

   Tekst odluke o socijalnoj skrbi se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 550-02/17-01-03

Ad.4. 

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci  za 2016.g., 
izvjestitelj Jasna Dado, bacc. Oec.

Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA, prihvaća se prijedlog  Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Feričanci  za 2016.g., koji sadrži 

Prihodi poslovanja 7.636.510,00 7.536.035,61 98,68%
1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine    152.000,00    125.880,08 82,82%
2.1. rashodi poslovanja 4.380.600,00        4.108.285,87       93,78%
2.2. Rashod za nabavu nefinancijske imovine  3.764.400,00  3.670.180,55 97,50%
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)    -356.490,00    -116.550,73        0,00

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

KLASA: 400-08/17-01-01

  Ad.5.
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Feričanci za 2016.g., 

izvjestitelj Zlata Vukoja

Sa 7 ZA, 2 SUZDRŽANA ( 1 vijećnik nije glasao) prihvaća se  prijedlog Odluka o izvršenju 
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Feričanci za 2016.g., koji  sadrži:

 pomoć za opremu novorođenog djeteta................  30.200,00 kn
 pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........             0,00 kn
 jednokratne novčane pomoći .............................     51.920,00 kn
 darovi obiteljima-duhovnice, božičnice.............      20.500,00 kn
 stipendije Općine Feričanci studentima.............      46.800,00 kn
 prijevoz srednjoškolske djece.............................     31.350,00 kn
 pomoć za pogrebne troškove ..............................             0,00 kn

 kao i financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:
 Crveni križ......................................................      12.500,00 kn
 udruge proistekle iz Domovinskog rata..........        8.500,00 kn

udruge umirovljenika i civilnih invalida.........               0,00 kn "

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

KLASA: 550-02/17-01/04



Ad.6.
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci 

za 2016.g., izvjestitelj Zlata Vukoja

Sa 2 glasa SUZDRŽAN i 8 ZA  prihvaća se   Prijedlog Odluke o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2016.g.,   koji sadrži :

- Udruge građana..................................................  30.750,00 kn
- KUD "Manuel" Feričanci...................................  30.525,30 kn
- Ostale udruge u kulturi.........................................         0,00 kn
- Radio Našice.........................................................27.000,00 kn
- Manifestacija Feričanačko vince..........................   7.822,49 kn
- "FER+PLUS" Feričanci          .............................  36.339,10 kn

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

KLASA: 612-01/17-01/03

Ad.7.
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2016.g., 

izvjestitelj Zlata Vukoja

Sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA, prihvaća se prijedlog  Odluke o izvršenju Programa javnih 
potreba u športu Općine Feričanci za  2016.g.

Po prihvaćenom prijedlogu, sredstva se raspoređuju na slijedeći način:

 Sportska zajednica    132.000,00 kn
 Tekuće donacije sportskim društvima          32.000,00 kn
 kapitalne donacije sportskim društvima                  18.000,00 kn  

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

KLASA: 620-01/17-01/01

Ad.8.
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016.g., izvjestitelj Damir Završki

Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016.g., izvjestitelj Damir Završki se prihvaća sa 8 glasova ZA i 2 

SUZDRŽANA
 

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

KLASA:  363-01/17-01-02



Ad.9
Izvješće o ostvarenim i utrošenim sredstvima od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva te poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, za 
2016.g., izvjestitelj Damir Završki

U  prijedlogu Izvješća o Programu utroška sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH , 
planirana  sredstva programom u iznosu od 336.000,00 kuna ostvarena su u iznosu 324.891,62 kune

Prijedlog Izvješća o Programu  se prihvaća sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA 

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

KLASA: 320-01/17-01-01

Ad.10.
Izvješće o utrošenim sredstvima za Program održavanja komunalne     infrastrukture iz 
sredstava komunalne naknade za 2016.g., izvjestitelj Damir Završki

Prijedlog  izvješća o Programu o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 
2017. godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade se prihvaća  sa  7 glasova ZA i 3 

SUZDRŽAN 

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

KLASA: 363-01/17-01/05

Ad.11.
Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih građevina za 2016.g., izvjestitelj Damir Završki

Planirani iznos sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 
planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna za 2016. 

Prikupljena sredstva u iznosu od  103.892,05  kuna utrošena su za:
- Legalizaciju objekata u vlasništvu Općine  44.535,29 kuna ( R041-1  )
- Prostorni plana  - izmjene              59.356,76 kuna  ( R082-2 Dio )

Prijedlog Izvješća o Programu  se prihvaća sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA 

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

KLASA: 363-01/17-01-04

Ad.12.
Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2016.g.,  izvjestitelj Ivan 

Matulić

Općinsko vijeće je sa 1 glasom SUZDRŽAN i 9 ZA  prihvatilo  Izvješće o radu Vlastitog 
pogona Općine Feričanci za 2016. godinu 

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



 
KLASA: 023-01/17-01/02

Ad.13.
Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2017.g., izvjestitelj Josip Jurčević

Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM Općinsko vijeće prihvaća Plan razvoja sustava civilne zaštite 
Općine Feričanci u 2017. godini 

 Tekst  Plana  se nalaze u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.

KLASA:  810-01/17-01- 02

Ad.14.
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za 2017. 

godinu,  izvjestitelj  Ivan Matulić

Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM  Općinsko vijeće prihvaća Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od 
požara za područje Općine Feričanci za 2017. godinu

 
 Tekst  Plana  se nalaze u privitku Zapisnika i čini njen sastavni dio.

KLASA: 214-01/17-01-08

Ad 15.
        Različito

Pod ovom točkom dnevnog reda Općinski vijećnici su postavila općenita pitanja vezano za 
situaciju tekuće problematike poslovanja, gradnje objekata i razvoja posebnim osvrtom na tekuće i 
planirane projekte.

Temeljem postavljenih pitanja nisu se donosili zaključci. 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice u 20,15 minuta.

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
 V I J E Ć A:

Zlata Vukoja  Marko Knežević, prof



REPUBLIKA  HRVATSKA                                                           
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA  FERIČANCI

        OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                         

KLASA: 406-01/17-01/09
URBROJ: 2149/03-17-01-01

Feričanci, 20. ožujka 2017.g.

   Na temelju članka 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 („Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-
2020.) (NN br 71/16), Razvojne strategije Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 05/15 ) te 
članka 32. Statuta  Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09., 01/13. i 04/13.- pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće na  29. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine donosi

                                                               O  D  L  U  K  U
o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog

doma u Feričancima"

                                                                     Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Feričanci unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“,
tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt 
„Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Feričancima". 

 Članak 2.
    Sastavni dio ove Odluke je obrazac Opis projekta/operacije „Rekonstrukcija i dogradnja

Društvenog doma u Feričancima".

 Članak 3.
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Feričanci“.

   
PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA

                                                                                                                      Marko Knežević, prof.



PRILOG UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 
SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA 
PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(KLASA: 406-01/17-01/09, URBROJ: 2149/03-17-01-01)
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U

RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg
dokumenta)
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA FERIČANCI  

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Feričanci
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
Trg Matije Gupca 3, Feričanci
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Antun Glavaš, općinski načelnik
2.5. KONTAKT
Telefon: 031/603-016
Telefaks: 031/603-749
e-mail: procelnik@opcina-fericanci.hr 
3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti  podmjeru/tip  operacije  unutar  Mjere  07  „Temeljne  usluge  i  obnova  sela  u  ruralnim
područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 

3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA

3.2.2. GRAD/OPĆINA
OPĆINA FERIČANCI



3.2.3. NASELJE/NASELJA
NASELJE FERIČANCI 

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti  ciljeve koji  će se ostvariti  provedbom projekta/operacije;  najmanje 300, a najviše 800
znakova)
Cilj provedbe ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma u naselju Feričanci.
Provedbom ovog projektnog prijedloga ostvarit će se postavljeni cilj koji se odnosi na sanaciju i
modernizaciju  postojećeg  objekta.  Provedba  predloženog  projekta  doprinijeti  će  i  podizanju
kvalitete te revitalizaciji  društvenog i kulturnog života stanovnika na ruralnom području odnosno
naselju Feričanci, ali i ostalim naseljima koja gravitiraju Feričancima kao općinskom središtu kroz
povećanje kapaciteta i kvalitete društvene infrastrukture.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata
za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Očekivani rezultati ovog projektnog prijedloga su provedena rekonstrukcija postojećeg društvenog
doma u Feričancima ukupne površine 2432 m².  Građevinska bruto površina nakon dogradnje iznosi
1438,61 m2, od čega građevinska bruto površina dogradnje iznosi 156,30 m2. Nakon provedenih
aktivnosti ukupna površina mjesnog doma iznosit će 1.575,04 m². Provedba navedenih aktivnosti
doprinijet će podizanju kvalitete i revitalizaciji društvenog i kulturnog života stanovnika naselja
Feričanci, ali i okolnih naselja sa područja Općine.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':

1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

Provedbom projekta stvaraju se nova radna mjesta s iz potrebe osiguravanja funkcioniranja
društvenog doma u smislu poslova domara i spremačice.

2. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti  u  tablici  vrstu  radnog  mjesta,  planirani  broj  radnih  mjesta  i  planirano
razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)



Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
Planirani

broj radnih
mjesta

Planirana godina ili
planirano razdoblje

stvaranja novog
radnog mjesta nakon
realizacije projekta

1.
Spremačica – održavanje čistoće i higijene 
prostora

1
3 mjeseca po 
realizaciji projekta

2.
Domar – obavlja poslove redovnog 
održavanja, sustava grijanja, vodovodnih i 
drugih instalacija

1
3 mjeseca po 
realizaciji projekta

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz
Priloga I Pravilnika.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti
stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere
07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Očekivano planirano trajanje provedbe ulaganja iznosi 24 mjeseca.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a
najviše 800 znakova)
• Priprema projektne dokumentacije i podnošenje Zahtjeva za potporu 
• Potpis ugovora i podnošenje zahtjeva za isplatu predujma
• Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova
• Odabir izvođača radova i potpis ugovora 
• Odabir nadzora nad izvođenjem građevinskih radova i potpis ugovora
• Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u naselju Feričanci
• Promidžba i vidljivost 
• Priprema i slanje Zahtjeva za isplatu
• Izvještavanje prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
• Podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu



3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije.
Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat
zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se
uređuje  zaštita  okoliša  i  prirode/potvrde  i  suglasnosti  javno-pravnih  tijela,  ostale  pripremne
aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je
navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su
lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog
projekta)
Aktivnosti  provedene u svrhu realizacije  projekta/operacije  odnose se na rješavanje imovinsko-
pravnih  odnosa,  izrađen  glavni  projekt  i  ishođena  građevinska  dozvola,  ishođeno  Mišljenje
Ministarstva zaštite okoliša i prirode o utjecaju projekta na okoliš, izrada plana ulaganja i ostale
pripremne  aktivnosti  koje  se  odnose  na  izradu  projektno-tehničke  dokumentacije  te  pripremu
natječajne dokumentacije. 

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova,
uključujući  prihvatljive  i  neprihvatljive  troškove,  opće  troškove  i  PDV,  a  u  skladu  s  tablicom
''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2.)

Ukupna  vrijednost  projekta  procjenjuje  se  na  iznos  3.802.120,00 kn.  Ukupna vrijednost
projekta obuhvaća građevinske radove, te opće troškove poput izrade pripremne dokumentacije za
natječaj, izrade projektno-tehničke dokumentacija, građevinskog nadzora, izrade dokumentacije za
provedbu  postupka  javne  nabave  te  troškove  provedbe  projekta.  U  ukupnu  vrijednost  projekta
uključen je i iznos PDV-a koji za korisnika predstavlja prihvatljiv trošak.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne
vrijednosti  građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.
Sukladno članku 23. stavak 1 Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti,
ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja,
potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv
trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u
tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do
podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Nisu započete aktivnosti građenja.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu
korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog
II Odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)

Ciljane  skupine  ovog projektnog prijedloga  rekonstrukcije  i  dogradnje  mjesnog doma u
Feričancima  su:  Općina  Feričanci  (investitor),  stanovnici  JLS-a  i  naselja  Feričanci,  Valenovac,
Gazije i Vučjak Feričanački. Krajnji korisnici su stanovnici Općine, koji će se koristiti  mjesnim
domom  te  sektor  civilnog  društva  odnosno  udruge  s  područja  Općine  koje  koriste  objekt  za
održavanje  redovitih  i  prigodnih  manifestacija  i  događanja.  Krajnji  korisnici  su  i  projektanti  i
izvođači  radova  odnosno  lokalno  gospodarstvo  s  obzirom  da  će  se  investicijskim  ulaganjem
osigurati otvaranje novih radnih mjesta za vrijeme trajanja provedbe projekta.



4.2.  DRUŠTVENA  OPRAVDANOST  PROJEKTA  SUKLADNO  CILJEVIMA
PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti  na  koji  način  će  ciljevi  projekta/operacije  i  očekivani  rezultati  projekta/operacije
doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti
za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Rekonstrukcija  i  dogradnja  mjesnog  doma  naselju  Feričanci  doprinijet  će  unapređenju
društvene  infrastrukture  na  području  Općine  Feričanci  te  doprinijeti  unapređenju  i  pozitivnom
utjecaju na razvoj ruralnih područja. Rekonstrukcija i izgradnja društvene infrastrukture doprinijet
će podizanju kvalitete društvenog i  kulturnog života stanovništva naselja, poboljšanju standarda
uređenosti  naselja  te  razvoju  osnovnih  preduvjeta  za  poticaj  razvoju  društvenih  i  kulturnih
djelatnosti. Ulaganjem u razvoj ruralnih područja osigurava se ravnomjeran razvoj svih područja
Republike Hrvatske što je u skladu sa Programom ruralnog razvoja 2014.-2020.

5.  POVEZANOST  DJELATNOSTI  UDRUGE/VJERSKE  ZAJEDNICE  S
PROJEKTOM/OPERACIJOM  I  DOKAZ  DA  JE  HUMANITARNA/DRUŠTVENA
DJELATNOST  UDRUGE/VJERSKE  ZAJEDNICE  OD  POSEBNOG  INTERESA  ZA
LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1.  POVEZANOST  DJELATNOSTI  UDRUGE/VJERSKE  ZAJEDNICE  S
PROJEKTOM/OPERACIJOM
(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno
statuta  udruge  ili  vjerske  zajednice  vezano  za  ciljane  skupine,  ciljeve,  djelatnosti  kojima  se
ostvaruje cilj,  te s  područjima djelovanja i  aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se
odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim
i društvenim djelatnostima)  N/P

5.2.  DOKAZ DA SU HUMANITARNE I  DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti  po kojoj su osnovi humanitarne i  društvene djelatnosti  udruge/vjerske zajednice od
posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik
udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
N/P
6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i
funkcionalnosti  projekta  te  navesti  sve  planirane  izvore  sredstava  potrebne  za  provedbu
projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke
6.2.)
Od početka radova do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta biti će potrebno 24 mjeseca
odnosno realizacija se očekuje tijekom 2017., 2018. i 2019. godine, ovisno o odluci o odobrenju
projekta izdanoj od strane APPRRR. Svi predviđeni troškovi ovog projekta, građevinski radovi,
završni radovi, elektro instalacije, vodovod i kanalizacija, radovi na manipulativnim površinama te
strojarski radovi su prihvatljivi  troškovi te tako u potpunosti  planiramo financiranje iz mjere 7,
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.  Pred-financiranje projektnih aktivnosti
osigurati će se sredstvima korisnika. Sredstva su predviđena proračunom Općine Feričanci, broj
konta  45111,  vrsta  rashoda/izdataka  Rekonstrukcija  –  dogradnja  Društvenog doma Feričanci,  u
2017. godini predviđen je iznos od 600.000,00 HRK dok je projekcijama proračuna predviđen iznos
od 1.000.000,00  kn  u  2018.  godini  te  1.000.000,00  kn  u  2019.  godini.  U  slučaju  nadostatka



sredstava Općina Feričanca  će izvršiti rebalans Proračuna.    U 2017. godini planirano je da Opći
troškovi obuhvaćaju troškove pripreme natječajne dokumentacije te troškove građevinskog nadzora
koji se također financiraju sredstvima korisnika. Troškovi pripreme natječajne dokumentacije za
postupak javne nabave i troškovi provedbe postupka nabave nisu iskazani jer se postupak nabave
provodi interno od strane zaposlenih djelatnika korisnika. 



6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')
Tablica 2: Procjena troškova projekta

PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA
(Kratki opis/naziv troška)

PROCIJENJENI
IZNOS BEZ

PDV-a
kn

IZNOS PDV-a
kn

UKUPNI
PROCIJENJENI
IZNOS S PDV-om

kn

(Upisuje korisnik
kojemu je PDV

prihvatljiv za prijavljeni
trošak, to jest korisnik
koji nema pravo na
odbitak PDV-a. Ako
korisniku PDV nije

prihvatljiv, upisati 0,00)

(Iznos iz ovog
stupca je zbroj

iznosa iz stupca 3 i
iznosa PDV-a iz

stupca 4. Ukoliko
korisniku PDV nije
prihvatljiv, u stupac
5. prepišite iznos iz

stupca 3.)
1 2 3 4 5

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

A
Građenje

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...
3.653.560,00

A.1. GRAĐEVINSKI RADOVI 345.950,00 86.487,50 432.437,50
A.2. OBRTNIČKI RADOVI 467.155,00 116.788,75 583.943,75
A.3. PARKIRALIŠTE I MANIPULATIVNE POVRŠINE 3.560,00 890,00 4.450,00
A.4. VODOVOD I KANALIZACIJA 106.499,00 26.624,75 133.123,75
A.5. ELEKTROINSTALACIJE 102.225,00 25.556,25 127.781,25
A.6. STROJARSKE INSTALACIJE 270.483,00 67.620,75 338.103,75
A.7. OBNOVA POSTOJEĆE ZGRADE 1.626.976,00 406.744,00 2.033.720,00

B
Opremanje

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...
0,00

B.1.

B.2.

B.3.

C
Prihvatljivi nematerijalni troškovi

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...
0,00

C.1.

C.2.

C.3.

D
Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C
3.653.560,00

E
Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...
25.000,00

E.1. Troškovi pripreme natječajne dokumentacije 20.000,00 5.000,00 25.000,00
E.2.

E.3.



F

Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj

Pojašnjenje:  troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa
prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u
kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se
podnosi  zahtjev  za  potporu  (web  adresa  za  uvid  u  navedeni  tečaj  je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ); usporedite dobivene iznose
s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.

25.000,00

G

Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i 
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...

230.000,00

G.1. Troškovi izrade glavnog projekta 36.000,00 9.000,00 45.000,00
G.2. Troškovi revizije glavnog projekta 2.000,00 500,00 2.500,00
G.3. Troškovi građevinskog nadzora 80.000,00 20.000,00 100.000,00
G.3. Vođenje projekta 56.000,00 14.000,00 70.000,00
G.4. Priprema dokumentacije za nabavu 10.000,00 2.500,00 12.500,00

H

Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije,  geodetskih usluga,
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata,
nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i  provedbe nabave prihvatljivi  su u iznosu koji  čini razliku
između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova
navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog
umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu
razliku  usporedite  s  iznosom iz  reda  G  (Troškovi  pripreme  projektno  -  tehničke  dokumentacije,  geodetskih
usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave) te  upišite
manji iznos.

230.000,00

I

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova

Pojašnjenje:  opći  troškovi  prihvatljivi  su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj  protuvrijednosti
prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web
adresa  za  uvid  u  navedeni  tečaj  je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). 
Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednost te
upišite manji iznos.

148.560,00

J

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

Pojašnjenje:  najviši  iznos  prihvatljivih  troškova  po  projektu/operaciji  iznosi  1.000.000  eura  u  kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev
za  potporu  (web  adresa  za  uvid  u  navedeni  tečaj  je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).
Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednost
te upišite manji iznos.

3.802.120,00

K

Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove

Pojašnjenje:  ukoliko je  korisnik  ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz  lokalnih izvora)  za iste
troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos dodijeljene/primljene državne potpore.

0,00

L
Intenzitet javne potpore

Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. Pravilnika.

100
%



M

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema
mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa
za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).
Pomnožite  iznos iz  reda  J  s  intenzitetom potpore iz  reda  L;  od  dobivenog iznosa  (umnoška)  oduzeti  iznos
dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.

3.802.120,00

N
Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85

3.231.802,00

O
Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15

570.318,00

II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

P

Ukupni iznos neprihvatljivih troškova

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...
Neprihvatljivi  troškovi  su  sastavni  dio  projekta/operacije  koji  ne  mogu  biti  sufinancirani  iz  EPFRR.  Pod
neprihvatljivim  troškovima  potrebno  je  navesti  na  primjer  troškove  građenja  za  predmetno  ulaganje
nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a
ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno
Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.

0,00

P.1.

P.2.

P.3.

III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA

Q

Ukupni iznos projekta

Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura
u kunskoj protuvrijednosti  prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije  za mjesec u kojem se
podnosi  zahtjev  za  potporu  (web  adresa  za  uvid  u  navedeni  tečaj  je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).
Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj
protuvrijednost.

3.908.560,00

R
Iznos vlastitih sredstava

Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.
106.440,00

7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne
kvalifikacije  osoba  uključenih  u  provedbu  planiranog  projekta/operacije;  navesti  broj  osoba  i
stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja
održava/upravlja projektom/operacijom, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim
projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz
Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Općina Feričanci posjeduje iskustvo u provedbi nekoliko infrastrukturnih projekata:
-  izrade  projektne  dokumentacije  potrebne za  prijavu  projekta  sanacije  odlagališta  komunalnog
otpada "Strm Breg
- Sanacija odlagališta otpada "Strm Breg"u Općini Feričanci
- Izgradnja pješačkih staza u naselju Vučjak Feričanački
Jedinstveni odjel Općine Feričanci – jedinica lokalne samouprave s manje od 3.000 stanovnika za
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave osnivaju jedinstveni



upravni  odjel.  Jedinstveni  upravni  odjel  u  skladu  s  čl.  19  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
obavlja sljedeće djelatnosti: 

- Uređenje naselja i stanovanje,

- Prostorno i urbanističko planiranje,

- Komunalno gospodarstvo,

- Briga od djeci

- Socijalna skrb

- Primarna zdravstvena zaštita

- Kultura, tjelesna kultura i šport

- Zaštita potrošača 

- Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

- Protupožarna i civilna zaštita

- Promet na svom području

- te ostale poslove sukladno Zakonom. 

Upravnim  tijelom  upravlja  pročelnik  kojeg  na  temelju  javnog  natječaja  imenuje  općinski
načelnik.  Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Feričanci  zapošljava  ukupno  četvero  djelatnika.
Provedbu  projekta  voditi  će  Jedinstveni  upravni  odjel  i  vlastiti  pogon.  Postupke  javne  nabave
provoditi će zaposlenici osposobljeni i zaduženi za provedbu postupaka javne nabave. Upravljanje
projektom, sastavljanje izvještaja o provedbi i podnošenje zahtjeva za isplatu realizirati će se od
strane konzultanata.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti  planirane  izvore  prihoda/sufinanciranja  i  rashode  nužne  za  upravljanje  i  održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Po realizaciji  projekta  sredstva za upravljanje i  održavanje bit  će  osigurana u proračunu
Općine Feričanci pod stavkom proračuna tekuće i investicijsko održavanje.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA
KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika,
a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od
najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio
ili  će  prenijeti  upravljanje  projektom/operacijom  drugoj  pravnoj  osobi  sukladno  nadležnim
propisima)

Održavanje i upravljanje projektom provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci.
Voditelj vlastitog pogona Općine Feričanci, Josip Jurčević  brinuti će se za investicijsko održavanje
i korištenje prostora. Nakon provedbe projekta, brigu o održavanju doma preuzeti će domar.



9.  USKLAĐENOST  PROJEKTA/OPERACIJE  SA  STRATEŠKIM  RAZVOJNIM
PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM
STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne
razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz
kojih  je  vidljivo da je  projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno
lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a;  navesti  broj  poglavlja/stranice  u  kojem se
navodi spomenuti cilj  i  prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni
program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj
akt  objavljen -  naziv  i  broj  glasnika/link na mrežnu stranicu;  navesti  gdje  je  strateški  razvojni
programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Predloženi  projekt  je  u  skladu sa  Razvojnom strategijom Općine  Feričanci  za  razdoblje
2015. – 2020. godine. U strateškom dokumentu naveden je sljedeći strateški cilj: 1. „Infrastruktura,
održivi razvoj i okoliš kao pretpostavka gospodarskog razvoja“ te u okviru navedenog cilja prioritet
3 „Razvoj društvene infrastrukture“. Strateški cilj i prioritet se nalaze  u okviru Poglavlja 5. Vizija
razvoja i  strateški ciljevi Općine Feričanci na stranici  53. Razvojne strategije Općine Feričanci.
Razvojna strategija Općine Feričanci usvojena je od strane Općinskog vijeća Općine Feričanci dana
02. prosinca 2015. godine Odlukom o usvajanju Razvojne strategije Općine Feričanci  za razdoblje
2015. – 2020., KLASA: 334-05/15-01-01, URBROJ: 2149/03-15-01-01. Odluka je objavljena u
Službenom  glasniku  Općine  Feričanci,  broj  8,  na  stranici   7,  link:  http://opcina-
fericanci.hr/sluzbeni-glasnik/ Razvojna strategija Općine Feričanci objavljena je na sljedećem linku:
http://opcina-fericanci.hr/razvojna-strategija-opcine-fericanci-2/ .

10.  USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI  NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU
DOZVOLU  NITI  DRUGI  AKT KOJIM  SE  ODOBRAVA GRAĐENJE  S  PROSTORNO-
PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte građenja koji  ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti  drugi akt kojim se odobrava
građenje navesti  naziv i  stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u
kojemu  je  predviđena  provedba  takvog  projekta/operacije,  ukoliko  projekt/operacija  zahtijeva
izradu Glavnog projekta navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem
projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom. ).

Ovlašteni projektant u Glavnom arhitektonskom projektu b.p. 01/12 AP, Glavnog projekta
za Rekonstrukciju i dogradnju društvenog doma Feričanci, na k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci
u poglavlju Opći dio – Izjava projektanta na stranici 17., dokazuje, odnosno izjavljuje da je Glavni
projekt u skladu sa Prostornim planom Općine Feričanci („Službeni glasnik“  Općine Feričanci
8/16.). 

http://opcina-fericanci.hr/razvojna-strategija-opcine-fericanci-2/
http://opcina-fericanci.hr/sluzbeni-glasnik/
http://opcina-fericanci.hr/sluzbeni-glasnik/


11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I
RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1.
-  Korisnik  se  treba  u  Izjavi  obvezati  te  treba  izjaviti  da  će  planirano  ulaganje  biti  dostupno
lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Izjavljujem da  će  ulaganje  u   „REKONSTRUKCIJU I  DOGRADNJU  DRUŠTVENOG
DOMA FERIČANCI“ korisnika Općine Feričanci, koje će se prijaviti na mjeru 7. „Temeljne usluge
i  obnova  sela  u  ruralnim  područjima“  iz  Programa  ruralnog  razvoja  Republike  Hrvatske  za
razdoblje  2014.-  2020.  u  okvirima podmjere  7.4.,  tipa  operacije  7.4.1.  „Ulaganja  u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i  kulturne  aktivnosti  te  povezanu infrastrukturu“  biti  dostupno lokalnom stanovništvu i
ostalim interesnim skupinama, dobrovoljnom vatrogasnom društvu, kulturno-umjetničkom društvu i
ostalim udrugama na lokalnom području.

Datum: Potpis i pečat:

14.03.2017.                           Antun Glavaš, općinski načelnik



 REPUBLIKA  HRVATSKA                                     
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA  FERIČANCI

        OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                         
KLASA: 550-02/17-01-03
URBROJ: 2149/03-01-12-01
Feričanci, 20. ožujka 2017.g. 

   Na temelju članka 6. stavak 1. i čl. 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 
152/14, 99/15 i 52/16) i članka 32. Statuta  Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09, 01/13 i 
04/13- pročišćeni tekst ), Općinsko vijeće na  29.  sjednici održanoj dana 20. ožujka  2017. godine 
donijelo je

                                                               O  D  L  U  K  U 
                                                              o  socijalnoj  skrbi 

I. OPĆE ODREDBE

                                                                     Članak 1.

     Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Feričanci (dalje u 
tekstu: Općina ) te prava iznad standarda propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 
157/13, 152/14, 99/15 i 52/16),  uvjeti i način njihova ostvarivanja te postupak za ostvarivanje tih 
prava.

                                                                      Članak  2.

     Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti ne teret Općine ako je 
zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju Zakona uređeno da se ta prava ostvaruju na teret 
Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

                                                                       Članak  3.

    Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanim ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Feričanci (dalje u tekstu: Upravni odjel).

                                                                        Članak  4.

    Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci.
     Visina i  raspored sredstava utvrđuju se Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 

Feričanci, koji donosi Općinsko vijeće.

II.  KORISNICI SOCIJALNE  SKRBI

                                                                         Članak  5.

    Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju 
prebivalište na području  Općine Feričanci.

     Prava iz socijalne skrbi stečena na temelju ove Odluke ne mogu se prenositi na drugu osobu niti  
nasljeđivati.



III.   PRAVA  IZ  SOCIJALNE  SKRBI

                                                                         Članak  6.

     Pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom osoba ili obitelj, kojima je utvrđen status korisnika, mogu
ostvariti slijedeća prava i pomoći:                                                          

     1. pravo za pomoć za opremu novorođenog djeteta,
     2. sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću,
     3. pravo na pomoć za troškove stanovanja (električna energija, voda, odvoz smeća, plin i drugi 

energenti,  komunalna  naknada i najmnina za korištenje stana),
     4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
     5. pravo na stipendiju,
     6. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
     7. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.
   
      
      Korisnik socijalne skrbi može ostvariti više pojedinačnih  prava odnosno oblika pomoći ako 

njihovo istovremeno ostvarivanje nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke i svrsi kojoj je 
ostvarivanje prava namijenjeno.

                                                                        Članak  7.

     Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi iz članka 4. ove Odluke mogu se predvidjeti i druge 
potrebe od interesa za Općinu koje će se sufinancirati iz Proračuna Općine.

     Pod potrebama iz prethodnog stavka podrazumijevaju se:
     - sufinanciranje programa udruga koje se bave zaštitom osoba u socijalnoj zaštitnoj potrebi,
     - sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom,
     - sufinanciranje udruge umirovljenika.

IV.   UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA  PRAVA

1.  Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta

                                                                         Članak  8.

       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 dijete 2.500,00 kuna, za četvrto dijete 5.000,00 kuna, za peto dijete 7.5000,00 kn, za 
šesto dijete 10.000,00 kuna i za svako sljedeće dijete po 2.500,00 kuna više.                        

     Pravo na dodjelu i visinu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Načelnik Općine
Rješenjem o ostvarivanju prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta na području Općine
Feričanci.



2. Sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću

                                                                         Članak  9.
         

Pravo na sufinanciranje cijene troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću  može ostvariti dijete 
koje je upisano u neki od programa dječijeg vrtića/jaslica u Feričancima uz uvjet da
roditelji/skrbnici/udomitelji djeteta imaju prebivalište na području Općine Feričanci.

Članak  10.

     Udjela  sufinanciranja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića oslobađaju se djeca:
     - iz obitelji kojima je pomoć Centra za socijalnu skrb  jedini izvor prihoda,
     - 100%-tni invalidi Domovinskog rata,
     - nezaposlenih roditelja,    
     - djeca bez roditelja.
     

3. Pravo na pomoć za troškove stanovanja
  
                                                                    Članak  11.
 
     Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan/kuću iste ili manje

veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora i ispunjavaju uvjete prihoda.                                         
     

                                                                  Članak  12.

       Samac ili članovi kućanstva imaju pravo na pomoć za troškove stanovanja ako im kuća/stan ne 
služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i ako ispunjavaju ostale uvjete za ostvarivanje prava na
pomoć za uzdržavanje propisane odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

       
                                                                    Članak  13.
   
       Rješenje o pravu na pomoć za troškove stanovanja donosi Načelnik Općine.

                                                                      Članak  14.

      Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m³ drva,
a na temelju uvjeta koje propisuje  Osječko-baranjske županija.

IV. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

                                                                          Članak  15.

     Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koja zbog posebno teškog 
trenutačnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti ( bolest ili smrt člana obitelji, elementarne 
nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično) nisu u mogućnosti djelomično 
ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvih stanja i okolnosti.

     Jednokratna novčana pomoć može se odobriti, u pravilu, istoj osobi ili obitelji  dva puta godišnje, 
a po istoj osnovi u najvišem iznosu od 1.500,00 kuna.



      

                                                                        Članak  16.

     Radno sposobni korisnik dužan je do odobrene visine jednokratne pomoći odazvati se na poziv 
Općine za pripomoć u izvođenju komunalnih radova, te će mu se za svakih odrađenih  8 sati priznati 
100,00 kuna.

                                                                        Članak  17.

     Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, iznos i način isplate utvrđuje Načelnik Općine  rješenjem.

V.  Pravo na stipendiju
                                                                        Članak  18.

     Pravo na stipendiju ostvaruju studenti u skladu s Odlukom o dodijeli stipendija Općine Feričanci
studentima (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 8/15).

VI.   Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

                                                                         Članak  19.

     Učenicima srednjih škola sufinancira se javni prijevoz u postotku od cijene  mjesečne učeničke 
karte koju učenik plaća javnom prevozitelju, sukladno odluci Općinskog načelnika.

      Učenicima koji putuju iz Gazija i Valenovca  omogućit će se posebni linijski prijevoz do 
Feričanaca, a radi toga što autobusi javnih prevozitelja ne prometuju do tih mjesta.

VII.  Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

                                                                         Članak  20.

     Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova  (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se 
odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju 
putem nadležnog područnog Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

V.   NADLEŽNOST  I  POSTUPAK

                                                                         Članak  21.

     Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drugačije određeno, pokreće se na zahtjev  
zainteresirane stranke.

     Zahtjev iz stavka 1. ovog članka se podnosi  Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Feričanci.

          

                                                                     Članak  22.

     Uz zahtjev podnositelj je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Feričanci dostaviti 
odgovarajuće dokaze i  isprave. 

     U tijeku rješavanja zahtjeva Jedinstveni upravni odjel  Općine Feričanci može očevidom ili na 



drugi našin ispitati činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.

                                                                        Članak  23.

     Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke  podnositelj zahtjeva treba priložiti: presliku 
domovnice, uvjerenje o prebivalištu, dokaz o novčanim primanjima podnositelja zahtjeva i članova 
njegovog zajedničkog kućanstva, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje te druge isprave i dokaze po ocjeni
Upravnog odjela    Općine.

                                                                        Članak  24.

     U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Jedinstveni upravni odjel  Općine 
Feričanci može  surađivati s drugim tijelima i nadležnim Centrom za socijalnu skrb.

     Kada se pojedina prava iz ove Odluke mogu ostvariti isplatama dječjim vrtićima, komunalnim 
poduzećima, HEP-u ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun korisnika prava, takav će se način isplate 
urediti rješenjem kojim se pravo i određuje. 

                                                                       Članak  25.

     O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drugačije propisano, odlučuje Općinski 
načelnik rješenjem.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                       Članak  26.

     Financijska sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu 
Općine Feričanci.

                                                                       Članak  28.

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (KLASA: 550-01/12-
01/03, URBROJ: 2149/03-02-01-01 od 13. ožujka 2012. g.), Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj 
skrbi (KLASA: 550-01/13-01/01, URBROJ: 2149/03-02-01-01) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
socijalnoj skrbi (KLASA: 550-01/15-01/02, URBROJ: 2149/03-02-01-01 od 23. veljače 2015.g.).

                                                                       Članak  29.

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

   
                                                                         PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                               Marko Knežević, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/ 17-01/01
URBROJ: 2149/03-02-01-17-01
Feričanci, 20. ožujka 2017.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) i  članka 32. stavak 4. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine 
Feričanci" br. 67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst ) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 29 . 
sjednici od 20. ožujka  2017. godine  donijelo

  O D  L  U  K  U  
     o prihvaćanju  GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 

                  o  izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2016. godinu

I. OPĆI DIO 

         Članak 1.

Izvršenje Proračuna Općine Feričanci za 2016. godinu – II Izmjene i dopune  ( "Službeni 
glasnik Općine Feričanci" broj  11/16) prikazano je po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i 
rashoda  i Računu financiranja :

           IZVRŠENJE  PRORAČUNA 01.01.2016. - 31.12.2016.
            Opći dio 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA              PLANIRANO    OSTVARENO     INDEX
 Prihodi poslovanja 7.636.510,00 7.536.035,61 98,68%
 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine    152.000,00    125.880,08 82,82%

1.2. rashodi poslovanja           4.380.600,00        4.108.285,87       93,78%
1.3. Rashod za nabavu nefinancijske imovine           3.764.400,00         3.670.180,55      97,50%
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)    -356.490,00    -116.550,73        0,00

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHONIH
                   GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
                   Vlastiti izvori       356.490,00       306.490,00         85,97%

      RAZLIKA  višak-manjak ( 1.-2.)                 0,00       189.939,27         0,00%
       



II POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci  prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji,
Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji.

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

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

IV IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Feričanci tijekom 2016. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe

V  IZVJEŠTAJ O DANIM  JAMSTVIMA  I  IZDACIMA PO JAMSTVIMA 

Tijekom 2016. godine Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo jamstva za zaduživanja.

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2016. 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
V  I  J  E  Ć  A:

           Marko Knežević, prof 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/17-01/04
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci,  20. ožujka 2017.g.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj 157/13  ), Odluke o 
socijalnoj skrbi Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br.    i 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 29. sjednici od 20. ožujka 2017. godine   donijelo

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

                              za 2016.g.

Članak 1.

 Ovim se Odlukom  utvrđuje izvršenje Programa javnih  potreba u oblasti socijalne skrbi iz 
Proračuna Općine Feričanci za 2016. godinu  u slijedećim iznosima:

1.4. pomoć za opremu novorođenog djeteta................  30.200,00 kn
1.5. pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........             0,00 kn
1.6. jednokratne novčane pomoći .............................     51.920,00 kn
1.7. darovi obiteljima-duhovnice, božičnice.............      20.500,00 kn
1.8. stipendije Općine Feričanci studentima.............      46.800,00 kn
1.9. prijevoz srednjoškolske djece.............................     31.350,00 kn
1.10. pomoć za pogrebne troškove ..............................             0,00 kn

 Članak 2.

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

2.3. Crveni križ......................................................      12.500,00 kn
2.4. udruge proistekle iz Domovinskog rata..........        8.500,00 kn
2.5. udruge umirovljenika i civilnih invalida.........               0,00 kn "

Članak 3. 

Ova Odluka 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
       V  I  J  E  Ć  A:

   Marko Knežević, prof   
             



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA   
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/17-01/03
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci,  20. ožujka 2017.g.

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj 47/90 ,
27/93,38/09 )i 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 29. sjednici od 20. 
ožujka 2017. godine    donijelo

           ODLUKU o Izvršenju  P  R  O  G  R  A  M  A   javnih potreba u  kulturi i tehničkoj 
kulturi   Općine Feričanci za 2016.g.

      Članak 1.
 Ovom  se Odlukom utvrđuje izvršenje  Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 

Općine Feričanci za 2016. godinu  u slijedećim iznosima: 

- Udruge građana..................................................  30.750,00 kn
- KUD "Manuel" Feričanci...................................  30.525,30 kn
- Ostale udruge u kulturi.........................................         0,00 kn
- Radio Našice.........................................................27.000,00 kn
- Manifestacija Feričanačko vince..........................   7.822,49 kn
- "FER+PLUS" Feričanci          .............................  36.339,10 kn

Članak 2.

Ova Odluka 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
                V I J E Ć A:

              Marko Knežević, prof 
   

           



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/17-01/01
URBROJ: 2149/03-17-01-01
Feričanci, 20. ožujka 2017.g.

Na temelju članka 39. Zakona o športu  ("Narodne novine"  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13 ) i 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 29. sjednici od 20. 
ožujka 2017.g.   donijelo

                ODLUKA o izvršenju   P  R  O  G  R  A  M  A  javnih potreba u
 športu Općine Feričanci u 2016.g. 

          

Članak 1.

  Ovom se Odlukom utvrđuje izvršenje  Programa javnih potreba u športu  Općine Feričanci za 2016.
godinu  ovisno o kvaliteti sportova, klubova, pojedinaca, stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata , kako 
slijedi:

 Sportska zajednica    132.000,00 kn
 Tekuće donacije sportskim društvima          32.000,00 kn
 kapitalne donacije sportskim društvima                  18.000,00 kn  

Članak 2.

Ova Odluka 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
                V I J E Ć A:

                  Marko Knežević, prof 
   

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/17-01/-02
URBROJ: 2149/03-17-01-02
Feričanci, 20. ožujka, 2017.g.

ODLUKA o izvršenju programa građenja objekata i uređaja
    komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Planirana sredstva po programu za 2016.godine iznosila su 1.604.500,00 kuna i to:

- komunalni doprinos 25.000,00 kuna
- doprinos za šume           120.000,00 kuna
- eksploatacija mineralnih sirovina    60.000,00 kuna
- naknade od koncesija 35.000,00 kuna
- prodaja grobnih mjesta 15.000,00 kuna
- proračun općine           534.000,00 kuna
- kapitalne pomoći županije           308.500,00 kuna
- pomoć iz državnog proračuna i           
  EU  - sredstva           507.000,00 kuna

Ostvarena sredstva po programu za 2016. godinu iznose 1.484.735,37 kuna i to:

- komunalni doprinos 24.441,05 kuna
- doprinos za šume           117.817,25 kuna
- eksploatacija mineralnih sirovina   9.019,75 kuna
- naknade za koncesije 31.500,04 kuna
- komunalna naknada               8.678,47 kuna
- proračun općine           340.039,68 kuna
- županijska sredstva                       446.989,13 kuna
- sredstva državnog proračuna i           
   EU – sredstva           506.250,00 kuna

Ukupna sredstva raspoređena su:

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA:

1. Plan gospodarenja otpadom - izrada ( R 087-2 ) 24.750,00 kuna
3. proračunska sredstva  

2. Projekt reciklažnog dvorišta – izrada( R087 ) 59.875,00 kuna
- državni proračun FZOEU

3. Izgradnja staza – Vučjak Feričanački ( R075 )           168.140,88 kuna
- državni proračun 120.000,00
- proračun općine    68.140,88

4. Izrada projekta trg Feričanci ( R081-2 ) 25.000,00 kuna



- proračun općine

5. Izrada projekta sportskih terena  ( R099-3 )   9.375,00 kuna
- proračun općine

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA:

1. Projekt nerazvrstane ceste- Goveđa glava ( R071-1 )     455.722,14 kuna
- županijska sredstva 250.000,00
- proračun općine 205.722,00

2. Izgradnja ceste poslovna zona – Dračica  ( R082 )  74.073,50 kuna
- županijska sredstva

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE:

1. Projekt javne rasvjete  ( R084 ) 106.375,00 kuna
- državni proračuna

2. Izgradnja javne rasvjete ( R084-1 ) 254.341,16 kuna
- državni proračun 200.000,00
- proračun općine   54.341,16

UREĐENJE GROBLJA:

1. Projekt nadstrešnice mrtvačnice ( R056-2 ) 20.500,00 kuna
- županijska sredstva

2. Izgradnja nadstrešnice mrtvačnice  ( R056-1 ) 69.785,89 kuna
- proračun općine

IZGRADNJ I DOGRADNJA OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:
  

1. Adaptacija doma kulture – Feričanci ( R055-1 ) 23.691,20 kuna
4. županijska sredstva  

2. Adaptacija vatrogasnog doma - Feričanci  ( R 055-3 ) 19.675,58 kuna
- županijska sredstva 10.000,00
- proračun općine  9.675,58
      

3. Adaptacija vatrogasnog doma - Valenovac  ( R 055-4 )             43.881,00 kuna
- županijska sredstva 13.000,00                                                                            
- proračun općine 30.881,00

4. Adaptacija zgrade stare škole ( R 055-5 ) 48.297,49 kuna
- proračun općine

5. Projekt i nadogradnja doma Vučjak Fer.   ( R055-6 ,R 056 ) 55.724,43 kune



      - županijska sredstva   

6. Adaptacija doma – Gazije   ( R 056-5 )           25.618,10 kuna
      - državni proračun   20.000,00
      - proračun općine      5.618,10

Ovo izvješće daje se općinskom Vijeću Općine Feričanci na usvajanje, i stupa na snagu 8 
dana od objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Marko Knežević, prof



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/17-01- 04
URBROJ: 2149/03-17-01-02
Feričanci, 20. ožujka, 2017.g.

I Z V J E Š Ć E

O utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih građevina za 2016.

Planirani iznos sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
građevina planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna za 2016. 

Prikupljena sredstva u iznosu od  103.892,05  kuna utrošena su za:

- Legalizaciju objekata u vlasništvu Općine  44.535,29 kuna ( R041-1  )

- Prostorni plana  - izmjene              59.356,76 kuna  ( R082-2 Dio )

    Ukupno Utrošeno: 103.892,05 kuna

Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine Feričanci na usvajanje i stupa na snagu 8 
dana od objave u "Službenom glasniku općine Feričanci".

        P r o č e l n i k:
     Ivan Matulić, dipl.iur



                Na temelju članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite(¨Narodne novine¨, broj
82/15.)  i  članka  32  Statuta  Općine  Feričanci  (¨Službenei  glasnik  Općine  Feričanci¨,  broj
67/09,01/13,04/13).),  Općinsko  vijeće  Općine  Feričanci  na  29.  Sjednici  od   20.  ožujka  2017.
godine,
 d o n i j e l o  j e

                                              PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
                                         NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI U 2017. GODINI
 UVOD

              Člankom 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (¨Narodne novine¨,
broj  82/15.)  definirano  je  da  predstavničko  tijelo  na  prijedlog  izvršnog  tijela
jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  i  postupku  donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plana razvoja sustava
civilne  zaštite  s  financijskim  učincima  za  trogodišnje  razdobljete  smjernice  za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
             Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Feričanci u 2016. godini, a sukladno razmjeru opasnosti,  prijetnji i  posljedicama
većih  nesreća  i  katastrofa,  utvrđenih  Procjenom  ugroženosti  stanovništva,
materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  okoliša  od  katastrofa  i  velikih  nesreća,  kao  i
ranovmjeranog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i
zapovjedništva,  stožera  civilne  zaštite,  udruga  građana  od  značaja  za  zaštitu  i
spašavanje i dr.) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Feričanci u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

                                           Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

5.    STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

                                       Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne
(regionalne)  samouprave  i  na  razini  Republike  Hrvatske,  a  aktivira  se  kada  se  proglasi  stanje
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
                                      Za Stožer civilne zaštite Općine Feričanci potrebno je:

2. osigurati konstantno usavršavanje kroz upoznavanje članova Stožera civilne zaštite Općine
Feričanci  s  novim  odredbama  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite(¨Narodne  novine¨,  broj
82/15.), a prije svega o: mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanju sustava civilne zaštit,
djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu
civilne zaštite, obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju
zakonskih obaveza, pripremi za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja
civilne zaštite.

Rok izvršenja: svibanj 2017. Godine
Nositelj: Općina Feričanci
Izvršitelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek

3. kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano ažurirati u planske
dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

6. POSTROJBE  CIVILNE  ZAŠTITE,  POVJERENICI  CIVILNE  ZAŠTITE,
SKLONIŠTA, POVJERENICI ZA SKLANJANJE

2.6. 2.1.Postrojba civilne zaštite

U  svrhu  povećanja  spremnosti  i  mogučnosti  u  provođenju  akcija  zaštite  i



spašavanja potrebno je:
4. Izvršiti smotru postrojbe civilne zaštit.

Rok izvršenja: svibanj 2017. godine     
      Izvršitelj:Općina Feričanci  

5. kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi  )  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine.
Izvršitelj: Općina Feričanci

2.2.Povjerenici civilne zaštite
Za povjerenike civilne zaštite potrebno je:

6. Osigurati  konstantno usavršavanje  kroz upoznavanje povjerenika civilne zaštite  s  novim
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite ( „NN“,br.82/15.),  prije svega o: djelovanju
sustava  civilne  zaštite  i  načelima  sustava  civilne  zaštite,  sudionicima  u  sustavu  civilne
zaštite,  obvezama  jedinice  lokalne  i  područne  (  regionalne)  samouprave  u  provođenju
zakonskih obaveza, obveza povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.

Rok izvršenja: studeni 2017. Godine.
Izvršitelj:  Općina  Feričanci  u  suradnji  s  područnim  uredom  za  zaštitu  i
spašavanje Osijek

7. Kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi  )  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.  

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

2.3.Skloništa
U pogledu sklanjanja,  odnosno skloništa obveza je Općine Feričanci da na svom
području osigura:

8. uvjete  za  sklanjanje  ljudi,materijalnih  i  drugih  dobara,  prostore  za  javna  skloništa  i
održavanje postojećih javnih skloništa.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci
2.4.Povjerenici za sklanjanje
Za povjerenike za skanjanje potrebno je:

9. Kontakt  podatke  (adrese  i  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.g.
Izvršitelj: Općina Feričanci
3.VATROGASTVO
Sukladno  Pravilniku  o  postupku  uzbunjivanja  stanovništva  (  „NN“,br.47/06.  I

110/11.)  obveza je dobrovoljnih vatrogasnih društava da: 
10. Vrše redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u

12.00 h, koristeći znak „prestanka opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u republici
Hrvatskoj

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo



Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi  dobrovoljnih  vatrogasnih  društava  („NN“  br.  91/02.)  obveza  je
dobrovoljnih vatrogasnih društava da: 

11. Vrše redovito provjeru i eventuano popunjavanje opremom i sredstvima za rad u slučaju
nedostataka. 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo 
Sukladno  planu  motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  otvorenog  prostora  i  građevina  u
razdoblju  visokog  i  vrlo  visokog  indeksa  opasnosti  (predžetveno  i  žetveno
razdoblje)  koje  izrađuje  Općina  Feričanci  obveza  je  dobrovoljnih  vatrogasnih
društava da:

12. Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja osiguraju 24 sata dežurstvo vatrogasaca.

Rok izvršenja: lipanj i srpanj 2017,godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je:

13. Kontinuirano provoditi edukaciju pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava za moguće
opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.

14. Redovito provoditi usavršavanje pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, a osobito u:
pružanju  prve  pomoći,  usavršavanju  za  rad  hidrauličnim  alatima,  u  prometnim
intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa i slično. 

15. Redovito organizirati pokazne vježbe vezano za gašenje požara.
16. U skadu s mogućnostima i zainteresiranosti organizirati osposobljavanje za vatrogasce.
17. Kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano  ažurirati  u

planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo
4.PRAVNE OSOBE, USTANOVE I UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Sa pravnim osobama, ustanovama i udrugama građana koji će poradi nekog interesa

zaštite i  spašavanja stanovništva,  materijalnih i  kulturnih dobara Općine Feričanci dobiti
određene zadaće, potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti njihova uloga i
zadaća u sustavu civilne zaštite.

Rok izvršenja: lipanj 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje

Osijek
18. Kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuriano  ažurirati  u

planskim dokumentima

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine.
Izvršitelj: Općina Feričanci

5.SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
U  organizaciji  zaštite  i  spašavanja  u  Općini  Feričanci,  pored  ostalih  subjekata,

telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo
bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

19. Nastaviti  rad na unapređenju sustava veza svih sudionika zaštite i  spašavanja u skadu s
normama u Europi,

20. Nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i



katastrofa,
21. Provjeriti čujnosti sirena na području Općine Feričanci,
22. Posvetiti  posebnu  pažnju  instaliranja  sustava  uzbunjivanja  stanovništva  na  lokacijama  s

opasnim tvarima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj:  dobrovoljana  vatrogasna društva  Područni  ured za zaštitu  i  spašavanje
Osijek, vlasnici objekata s opasnim tvarima
6.EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Katastrofe  kao  specifična  krizna  stanja,  javljaju  se  kada  nesreće  ili  krize
uzrokovane  prirodnim  silama  ili  ljudskom  aktivnošću  (  utjecajem  na  okoliš,
tehnologijom i dr.) djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u
mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanensenim udarima,
gubicima i štetama.

Učestalost  i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može samnjiti  ili  ublažiti
njihove  posljedice  ako  se  posveti  veća  pozornost  predviđanju,  promatranju  i
planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu,
odnostno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

U tu svrhu potrebno je:
23. Upoznavanje  građana  sa  sadržajem  Planova  zaštite  putem  javnih  rasprava  u  mjesnim

odborima te putem web stranice Općine Feričanci,
24. Izrada potrebnih naputaka (letaka)  o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i

katastrfa,  naročito  za  moguće  nesreće  i  katastrofe  izazvane  poplavama,  potresnima  i
opasnim tvarima u stacionarnim objektima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci
7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema  Zakonu  o  sustavu  civilne  zaštite  (  „NN“,  br.82/15.)  izvršno  tijelo
jedinice  lokalne  samouprave  odgovorno  je  za  osinvanje,  razvoj,  financiranje,
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

Stoga  Općina  Feričanci  u  svom  Proračunu  osigurava  sredstva  za:  izradu
planskih  dokumenata  iz  sustava  civilne  zaštite,  postrojbe  civilne  zaštite  i  stožera
civilne zaštite, vatrogasne zajednice i dobrovolja vatrogasna društva, HGSS, Crveni
križ i dr.

Tablica financiranja sustava civilne zaštite sastavni je dio ovog Plana razvoja
sustava civilne zaštite i prikazuje financiranje sustava civilne zaštite u 2017.godini, s
planom realizacije u 2018.godini te projekcijama za 2018. I 2019. Godinu.
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci





                Na temelju članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite(¨Narodne novine¨, broj
82/15.)  i  članka  32  Statuta  Općine  Feričanci  (¨Službenei  glasnik  Općine  Feričanci¨,  broj
67/09,01/13,04/13).),  Općinsko  vijeće  Općine  Feričanci  na  29.  Sjednici  od   20.  ožujka  2017.
godine,
 d o n i j e l o  j e

                                              PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
                                         NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI U 2017. GODINI
 UVOD

              Člankom 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (¨Narodne novine¨,
broj  82/15.)  definirano  je  da  predstavničko  tijelo  na  prijedlog  izvršnog  tijela
jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  i  postupku  donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plana razvoja sustava
civilne  zaštite  s  financijskim  učincima  za  trogodišnje  razdobljete  smjernice  za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
             Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Feričanci u 2016. godini, a sukladno razmjeru opasnosti,  prijetnji i  posljedicama
većih  nesreća  i  katastrofa,  utvrđenih  Procjenom  ugroženosti  stanovništva,
materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  okoliša  od  katastrofa  i  velikih  nesreća,  kao  i
ranovmjeranog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i
zapovjedništva,  stožera  civilne  zaštite,  udruga  građana  od  značaja  za  zaštitu  i
spašavanje i dr.) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Feričanci u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

                                           Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

7.    STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

                                       Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne
(regionalne)  samouprave  i  na  razini  Republike  Hrvatske,  a  aktivira  se  kada  se  proglasi  stanje
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
                                      Za Stožer civilne zaštite Općine Feričanci potrebno je:

25. osigurati konstantno usavršavanje kroz upoznavanje članova Stožera civilne zaštite Općine
Feričanci  s  novim  odredbama  Zakona  o  sustavu  civilne  zaštite(¨Narodne  novine¨,  broj
82/15.), a prije svega o: mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanju sustava civilne zaštit,
djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu
civilne zaštite, obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju
zakonskih obaveza, pripremi za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja
civilne zaštite.

Rok izvršenja: svibanj 2017. Godine
Nositelj: Općina Feričanci
Izvršitelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek

26. kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano ažurirati u planske
dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

8. POSTROJBE  CIVILNE  ZAŠTITE,  POVJERENICI  CIVILNE  ZAŠTITE,
SKLONIŠTA, POVJERENICI ZA SKLANJANJE

2.7. 2.1.Postrojba civilne zaštite

U  svrhu  povećanja  spremnosti  i  mogučnosti  u  provođenju  akcija  zaštite  i



spašavanja potrebno je:
27. Izvršiti smotru postrojbe civilne zaštit.

Rok izvršenja: svibanj 2017. godine     
      Izvršitelj:Općina Feričanci  

28. kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi  )  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine.
Izvršitelj: Općina Feričanci

2.2.Povjerenici civilne zaštite
Za povjerenike civilne zaštite potrebno je:

29. Osigurati  konstantno usavršavanje  kroz upoznavanje povjerenika civilne zaštite  s  novim
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite ( „NN“,br.82/15.),  prije svega o: djelovanju
sustava  civilne  zaštite  i  načelima  sustava  civilne  zaštite,  sudionicima  u  sustavu  civilne
zaštite,  obvezama  jedinice  lokalne  i  područne  (  regionalne)  samouprave  u  provođenju
zakonskih obaveza, obveza povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.

Rok izvršenja: studeni 2017. Godine.
Izvršitelj:  Općina  Feričanci  u  suradnji  s  područnim  uredom  za  zaštitu  i
spašavanje Osijek

30. Kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi  )  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.  

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

2.3.Skloništa
U pogledu sklanjanja,  odnosno skloništa obveza je Općine Feričanci da na svom
području osigura:

31. uvjete  za  sklanjanje  ljudi,materijalnih  i  drugih  dobara,  prostore  za  javna  skloništa  i
održavanje postojećih javnih skloništa.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci
2.4.Povjerenici za sklanjanje
Za povjerenike za skanjanje potrebno je:

32. Kontakt  podatke  (adrese  i  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.g.
Izvršitelj: Općina Feričanci
3.VATROGASTVO
Sukladno  Pravilniku  o  postupku  uzbunjivanja  stanovništva  (  „NN“,br.47/06.  I

110/11.)  obveza je dobrovoljnih vatrogasnih društava da: 
33. Vrše redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u

12.00 h, koristeći znak „prestanka opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u republici
Hrvatskoj

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo



Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi  dobrovoljnih  vatrogasnih  društava  („NN“  br.  91/02.)  obveza  je
dobrovoljnih vatrogasnih društava da: 

34. Vrše redovito provjeru i eventuano popunjavanje opremom i sredstvima za rad u slučaju
nedostataka. 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo 
Sukladno  planu  motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  otvorenog  prostora  i  građevina  u
razdoblju  visokog  i  vrlo  visokog  indeksa  opasnosti  (predžetveno  i  žetveno
razdoblje)  koje  izrađuje  Općina  Feričanci  obveza  je  dobrovoljnih  vatrogasnih
društava da:

35. Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja osiguraju 24 sata dežurstvo vatrogasaca.

Rok izvršenja: lipanj i srpanj 2017,godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je:

36. Kontinuirano provoditi edukaciju pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava za moguće
opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.

37. Redovito provoditi usavršavanje pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, a osobito u:
pružanju  prve  pomoći,  usavršavanju  za  rad  hidrauličnim  alatima,  u  prometnim
intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa i slično. 

38. Redovito organizirati pokazne vježbe vezano za gašenje požara.
39. U skadu s mogućnostima i zainteresiranosti organizirati osposobljavanje za vatrogasce.
40. Kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano  ažurirati  u

planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: dobrovoljno vatrogasno društvo
4.PRAVNE OSOBE, USTANOVE I UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Sa pravnim osobama, ustanovama i udrugama građana koji će poradi nekog interesa

zaštite i  spašavanja stanovništva,  materijalnih i  kulturnih dobara Općine Feričanci dobiti
određene zadaće, potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti njihova uloga i
zadaća u sustavu civilne zaštite.

Rok izvršenja: lipanj 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje

Osijek
41. Kontakt  podatke  (  adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuriano  ažurirati  u

planskim dokumentima

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine.
Izvršitelj: Općina Feričanci

5.SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
U  organizaciji  zaštite  i  spašavanja  u  Općini  Feričanci,  pored  ostalih  subjekata,

telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo
bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

42. Nastaviti  rad na unapređenju sustava veza svih sudionika zaštite i  spašavanja u skadu s
normama u Europi,

43. Nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i



katastrofa,
44. Provjeriti čujnosti sirena na području Općine Feričanci,
45. Posvetiti  posebnu  pažnju  instaliranja  sustava  uzbunjivanja  stanovništva  na  lokacijama  s

opasnim tvarima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj:  dobrovoljana  vatrogasna društva  Područni  ured za zaštitu  i  spašavanje
Osijek, vlasnici objekata s opasnim tvarima
6.EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Katastrofe  kao  specifična  krizna  stanja,  javljaju  se  kada  nesreće  ili  krize
uzrokovane  prirodnim  silama  ili  ljudskom  aktivnošću  (  utjecajem  na  okoliš,
tehnologijom i dr.) djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u
mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanensenim udarima,
gubicima i štetama.

Učestalost  i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može samnjiti  ili  ublažiti
njihove  posljedice  ako  se  posveti  veća  pozornost  predviđanju,  promatranju  i
planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu,
odnostno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

U tu svrhu potrebno je:
46. Upoznavanje  građana  sa  sadržajem  Planova  zaštite  putem  javnih  rasprava  u  mjesnim

odborima te putem web stranice Općine Feričanci,
47. Izrada potrebnih naputaka (letaka)  o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i

katastrfa,  naročito  za  moguće  nesreće  i  katastrofe  izazvane  poplavama,  potresnima  i
opasnim tvarima u stacionarnim objektima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci
7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema  Zakonu  o  sustavu  civilne  zaštite  (  „NN“,  br.82/15.)  izvršno  tijelo
jedinice  lokalne  samouprave  odgovorno  je  za  osinvanje,  razvoj,  financiranje,
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

Stoga  Općina  Feričanci  u  svom  Proračunu  osigurava  sredstva  za:  izradu
planskih  dokumenata  iz  sustava  civilne  zaštite,  postrojbe  civilne  zaštite  i  stožera
civilne zaštite, vatrogasne zajednice i dobrovolja vatrogasna društva, HGSS, Crveni
križ i dr.

Tablica financiranja sustava civilne zaštite sastavni je dio ovog Plana razvoja
sustava civilne zaštite i prikazuje financiranje sustava civilne zaštite u 2017.godini, s
planom realizacije u 2018.godini te projekcijama za 2018. I 2019. Godinu.
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2017.godine
Izvršitelj: Općina Feričanci


