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

SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
           Broj: 04/14 – 11. studenog 2014.g   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci
      za 2014. godinu

2. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci
    za 2014. godinu
3. Program javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2014.g.
4. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 
    Općine Feričanci za 2014.g.
5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 
    komunalne infrastrukture za 2014. godinu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava ostvarenih od
    prodaje , zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
7. Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 
    poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije
8. Zaključak o Izvješću o obavljanoj reviziji gospopdarenja otpadom
    na području Osječko-baranjske županije
9. Zaključak o prihvaćanju Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja  

                Općine Feričanci – izmjene i dopune

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Feričanci u Skupštinu trgovačkog 
                društva Našičkog vodovoda d.o.o. Našice

2. Odluka o prihvaćanju Ponude za nabavku komunalne opreme ( zelenih otoka)
3. Odluka o prihvaćanju prijedloga ugovora o opskrbi električnom energijom
    broj: 0-14-214491
4. Odluka o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove ( legalizaciju)

– vatrogasna garaža Feričanci
5. Odluka o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove ( legalizaciju)

– dogradnja vatrogasnog doma  Feričanci
6. Odluka o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove        

                ( legalizaciju) - mrtvačnica  Feričanci
7. Odluka o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove ( legalizaciju)
    dogradnja vatrogasnog doma Valenovac
8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
    odjela i Vlastitog pogona Općine Feričanci 



 

AKTI OSTALIH PRAVNIH OSOBA

1. Odluka o uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja vodnih usluga javne opskrbe
    i javne odvodnje -  Našički vodovood d.o.o. Našice



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/ 14-01/04
URBROJ: 2149/03-14-01-01
Feričanci, 29. listopada 2014.g. 

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 )  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  10. sjednici od  29. listopada  
2014.godine  donijelo

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

za 2014. godinu

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja 3.619.203,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine     222.000,00
Rashodi poslovanja  3.293.911,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine     547.292,00
RAZLIKA – MANJAK              -0,00

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

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 
2014. godinu kako slijedi u tabeli koja se nalazi u privitku ove oduke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 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: 400-06/13 -01/01
URBROJ: 2149/03-12-01-01
Feričanci,  

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 
32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine Feričanci" br. 67/09)Općinsko vijeće 
Općine Feričanci je na 27.  sjednici od  20. ožujka 2013. godine  donijelo

        O  D  L  U  K  U
        o  relizaciji Proračunu Općine Feričanci od 

          01.01. - 31.12.2012. godine

   Članak 1.

 Proračun Općine Feričanci za 2012. godinu u periodu za 01.01. - 31.12. 2012. godine 
realiziran je u slijedećim iznosima :

Planirano: Ostvareno: Indeks
– PRIHODI..................................3.123.550,00 2.628.124,72 84,1%
– IZDACI.....................................3.123.550,00 2.378.823,06 76,2 %

Članak 2.

 Realizacija ostvarenja prihoda i izdataka u periodu od 01.01. - 31.12 2012. godine  po 
skupinama računa utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka Općine Feričanci  slijedi u tabeli koja se 
nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Općine Feričanci.

   PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:
Ivan Marunica  



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/14-01/01
URBROJ: 2149/03-14-01-01
Feričanci, 29. listopada  2014. 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  10. sjednici od  29. listopada  2014.godine  donijelo

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

                     za 2014.g.

Članak 1.
  Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj socijalne 

skrbi u Općini Feričanci te utvrđena visina i raspored sredstava za financiranje javnih potreba  u socijalnoj 
skrbi u Općini Feričanci za 2014. godinu.

Članak 2.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci u 2014 godini sadrži:
– pomoć za opremu novorođenog djeteta
– financiranje udjela roditelja djece slabijeg imovnog stanja u cijeni Programa Dječjeg vrtića 

"Zvončić" Našice, Područni vrtić Feričanci
– pomoć za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima
– jednokratne novčane pomoći
– stipendiranje studenata
– sufinanciranje prijevoza srednjoškolske djece
– pomoć za pogrebne troškove

 
Članak 3.

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

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

      Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice- PV Feričanci............. 10.000,00 kn
– pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........    10.000,00 kn
– jednokratne novčane pomoći .............................     70.000,00 kn
– stipendije Općine Feričanci studentima.............     67.500,00 kn
– prijevoz srednjoškolske djece.............................    40.000,00 kn
– pomoć za pogrebne troškove ..............................    10.000,00 kn

        UKUPNO:                242.500,00 kn

Članak 4.

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

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

UKUPNO:                 32.000,00 kn



Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje pojedinačnih odluka i drugih akata vezanih za izvršenje 
ovog Programa.

Članak 6.

Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci.

Članak 7.

Ovaj Program biti će objavljen 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: 620-01/14-01/01
URBROJ: 2149/03-14-01-01
Feričanci, 29. listopada 2014.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  10. sjednici od  29. 
listopada 2014.godine  donijelo

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

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu od značaja za Općinu Feričanci u 2014. godini, 
visina sredstava  te njihov raspored.

Članak 2.

Javne potrebe u športu od značaja za Općinu Feričanci su:

- aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s poticanjem i promicanjem športa, treningom, 
organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općom i posebnom 
zdravstvenom zaštitom športaša

- dijelovi programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži
- ostali programi.

Članak 3.

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

– Sportska zajednica            132.000,00 kn
– NK "Fešk" Feričanci        4.000,00 kn
– Bočarski klub "Fešk-Feravino"    4.500,00 kn
– Teniski klub "Fešk" Feričanci      1.500,00 kn

                ======================================
UKUPNO:    142.000,00 kn

Članak 4.

Korisnici iz članka 3. ovog Programa  dužni su o izvršenju Programa javnih potreba iz članka 2. i 
utrošenih financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa podnijeti godišnje izvješće u rokovima 
propisanim za godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2014. godinu.

Članak 5.

Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu vršit će se direktno na njihov žiro 
račun do visine utvrđenih sredstava u skladu s prilivom sredstava u Općinskom proračunu , a po nalogu 
naredbodavatelja - Općinskog načelnika. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
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


 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se 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: 612-01/14-01/03
URBROJ: 2149/03-14-01-01
Feričanci, 29. listopada 2014.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  10. sjednici od 29. 
listopada  2014.godine  donijelo

                                     P  R  O  G  R  A  M 
                javnih potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi 

    Općine Feričanci za 2014.g.

Članak 1.

Ovim Programom  utvrđuju se javne potrebe u kulturi od interesa za Općinu Feričanci u 2014. 
godini, visina sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi te njihov raspored.

Članak 2.

Općina Feričanci u Programu javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci uvrštava:

- programe udruga građana i drugih organizacija u kulturi  od interesa za Općinu Feričanci
- projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije objekata kulture
- ostale kulturne potrebe

Članak 3.

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

- KUD "Manuel" Feričanci...................................  15.000,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................10.000,00
- Radio Našice.........................................................25.000,00

                       _________________________________________________
UKUPNO:              50.000,00



Članak 4.

Korisnici iz članka 3. ovog Programa  dužni su o izvršenju Programa javnih potreba iz članka 2. i 
utrošenih financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa podnijeti godišnje izvješće u rokovima 
propisanim za godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2014. godinu.

Članak 5.

Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu vršit će se direktno na njihov žiro 
račun do visine utvrđenih sredstava u skladu s prilivom sredstava u Općinskom proračunu , a po nalogu 
naredbodavatelja - Općinskog načelnika. 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
                V I J E Ć A:
              Marko Kneževiš, prof 

   

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/14-01-02
URBROJ: 2149/03-14-01-01
Feričanci, 29. listopada 2014.g.

Na temelju članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 
preočišćeni tekst., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni 
glasnik Općine Feričanci" br. 67/09.,01/13 i 04/13) i članka 5. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu 
Općine Feričanci,   Općinsko vijeće Općine Feričanci je 10.  sjednici od 29. listopada  2014. godine 
donijelo:

        ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI
               P  R  O  G  R  A  M 
 gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu ( u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuje se:

– objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji se na području Općine Feričanci planiraju 
graditi u 2014. godini s opisom poslova i procjenom troškova

– financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja 
djelatnosti



Članak 2.

Pod gradnjom u smislu ovog Programa podrazumijeva se izgradnja novih te rekonstrukcija i 
adaptacija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opreme.

Članak 3.

Program obuhvaća gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1. javne površine
2. groblja i mrtvačnice
3. javnu rasvjetu
4. opskrbu pitkom vodom
5. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Namjenski izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.točka 1,2 i 3. ovog članka je 
komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.točka 4 i 5. naknada za priključenje i cijena 
komunalne usluge.

Opći izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka su : Proračun Općine 
Feričanci, naknade za koncesije i drugi izvori utvrđeni posebnim propisom.

Članak 4.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2014. godini, s opisom posla, 
lokacijom gradnje, procjenom troškova i rekapitulacijom za svaku skupinu djelatnosti s naznakom izvora 
financiranja raspoređuju se na slijedeći način:

--   nogostupi     ......... .70.000,00
– mostovi                           .                ......... 10.000,00
– staze         ......... 63.000,00

      

IZVORI FINANCIRANJA:            
–  komunalni doprinos:.....                 5.000,00.
– naknada za koncesiju...               33.000,00
– šumski doprinos...                            80.000,00
– naknada za eksploataciju min.sirovina  25.000,00   
–

UKUPNO:                         143.000,00 
   

Članak 5.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture :

I:
-       Izgradnja poslovne zone Feričanci.- ceste      .............. 70.000,00             

IZVORI  FINANCIRAN
- kapitalne pomoći iz županijsko gproračuna           ......... 70.000,00

II:  -     Iizgradnja kanalizacije-Feričanci                     .............331.000,00

IZVORI  FINANCIRANJA:
– tekuće pomoći iz županije       .............131.000,00
– proračun općine                    .............200.000,00



III:
– ulaganje u doma kulture-Feričanci     ............ 52.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:
                          fond za zaštitu okoliša                      .......... 17.000,00

         Osječko-baranjska županija                              35.000,00

IV:   - Projekt inovativne javne rasvjete                     ............. 192.500,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- kapitalne pomoći MRRFEU             ..............  145.000,00         
- proračun općine                                 ..............   47.500,00

 

Članak 6.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova 
koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranja, nadzor i izvođenje radova.

Članak 7.

Za slučaj izmjene ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku ovog donošenja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 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:320-01/14-01- 01
URBROJ: 2149/03-14-01-02
Feričanci, 29. listopada 2014.g.

Na temelju članka 74. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu( "Narodne novine" br. 
152/08 ) i Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava od prodaje i zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa te koncesija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ( N.N. Broj 45/09. )članka 32. 
Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09,01/13 i  04/13), Općinsko 
vijeće je na  10.  sjednici od  29. listopada  2014. godine donijelo:

              O D L U KA  O
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA

                 
  utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesija                     

poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu RH za 2014.g.

Čanak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava u 2014. godini ostvarenih od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta.

Članak 2.

Prikupljena sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesija u 
2014. godini planirana su u iznosu od 420.000,00 kuna.

Članak 3.

Utvrđuje se raspored sredstava iz članka 2.ovog programa za sljedeće namjene:

−naknada za uređenje voda                                5.000,00    
−održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta        131.000,00 
−protu-gradna obrana i analiza tla                                   10.000,00
−subvencije poljoprivrednicima                                        6.000,00 
−zbrinjavanje animalnog otpada                   45.000,00
−kontejneri za razvrstavanje otpada                                44.000,00
−ulaganje u odvodnju                                                     119.000,00
−kupnja zemljišta                                10.000,00
−dopune prostornog plana                    50.000,00

.



Članak 4.

Za slučaj izmjene ovog Programa, primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova 
donošenja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 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: 041-01/14-01-01
URBROJ: 2149/03-01-14-01
Feričanci,  29. listopada  2014.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09 , 01/13 i 04/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 10. sjednici od  29. 
listopada  2014. godine je  donijelo slijedeći 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o Izvješću o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 

poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije    

Općinsko vijeće  prihvaća  prijedlog  Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u 
opremanje i razvoj  poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije    

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

Marko Knežević, prof



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 041-01 /14-01-02
URBROJ: 2149/03-01-14-01
Feričanci,  29. listopada  2014.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09 , 01/13 i 04/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 10. sjednici od  29. 
listopada  2014. godine je  donijelo slijedeći 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o Izvješću o obavljenoj reviziji gospodarenje otpadom na području 

          Osječko-baranjske županije    

Općinsko vijeće  prihvaća  prijedlog  Izvješća  o obavljenoj reviziji gospodarenje otpadom 
na području  Osječko-baranjske županije

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

Marko Knežević, prof



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01 /14-01-02
URBROJ: 2149/03-01-14-01
Feričanci,  29. listopada  2014.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09 , 01/13 i 04/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 10. sjednici od  29. 
listopada  2014. godine je  donijelo slijedeći 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prihvaćanju Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja

Općine Feričanci- izmjene i dopune 

Općinsko vijeće  prihvaća  prijedlog  izmjena i dopuna  Plana civilne zaštite i Plana zaštite i 
spašavanja .

Tekstovi  Planova se nalaze u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

Marko Knežević, prof



AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
Općinski načelnik

Na temelju članka 48. stavak 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) 
samoupravi ( "Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13 – pročišćeni tekst i članka 51. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 
br. 67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , donosim  slijedeću

O D L U K U 
o imenovanju predstavnika Općine Feričanci u Skupštinu trgovačkog

    društva Našički vodovod d.o.o. Našice

I.

Antun Glavaš, načelnik Općine Feričanci imenuje se u Skupštinu trgovačkog društva 
Našički vodovod d.o.o. Našice za obavljanje komunalnih djelatnosti , kao predstavnik Općine 
Feričanci.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku 
Općine Feričanci".

KLASA: 021-04/14-01/02
URBROJ: 2149/03-14-01-02
Feričanci, 18. lipnja 2014.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Antun Glavaš



 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-01/14-01- 04
URBROJ: 2149/03-14 -01-02
Feričanci, 14. srpnja 2014.g..

Na temelju  članka 51. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , i pozivom za dostavu ponude dobavljačima, donosim 
slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude za nabavku komunalne opreme

( zelenih otoka) 
           

I.

Ovom Odlukom prihvaća se Ponuda broj : 015855 od 26. lipnja 2014. godine , Gradatina 
d.o.o. Sesvete za nabavku komunalne opreme ( zelenih otoka) , sukladno pozivnom pismu od 23. 
lipnja 2014.g.

II.

Iznos ponude je 36.922,00 kuna bez PDV-a ( sa PDV-om 46.152,50 kuna) 

               III

Ova Odluka će se objaviti u "Službenom Glasniku Općine Feričanci"

  O  b r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Poziv za dostavu ponuda za nabavku komunalne opreme sa priloženim tenderom opreme, 
dostavljen  je  dobavljačima  :  Gradeko  d.o.o.  Zagreb,  Strojarstvo-  Branilović  d.o.o.Čakovec    i 
Gradatin-u d.o.o. Sesvete.

Na isti se odazvao samo GRADATIN d.o.o. Sesvete uz prihvatljive cijene , te se odlučili kao 
u dispozitivu Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Antun Glavaš



 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/14-01- 07
URBROJ: 2149/03-14 -02-01
Feričanci, 17. listopada 2014.g..

Na temelju  članka 51. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
         o prihvaćanju prijedloga Ugovora o opskrbi električnom energijom

             Broj: 0-14-214491

I.

Prihvaća se prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom broj : O-14-214491 od 01. 
srpnja 2014.  godine ,  između Općine Feričanci  kao Kupca i  HEP-a OPSKRBA, Zagreb,  Ulica 
Grada  Vukovara  37  kao  Opskrbljivača  opskrbe  električnom  energijom  za  područje  Općine 
Feričanci.

II.

Za potpisivanje Ugovora od strane Općine Feričanci je ovlašten Općinski načelnik ANTUN 
GLAVAŠ.

        III

Ova Odluka će se objaviti u "Službenom Glasniku Općine Feričanci"

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Antun Glavaš



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-01/14-01- 02
URBROJ: 2149/03-14 -01-02
Feričanci, 04. studenog 2014.g..

Na temelju  članka 51. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove ( legalizacija) 

      – vatrogasna garaža Feričanci  

I.

Za izvođenje geodetskih i projektanskih radova  ( legalizacije ) vatrogasne garaže Feričanci 
prihvaća se Ponuda VEKTRA d.o.o.  Varaždin  br.  56N-2014 od 22. listopada 2014. godine na 
ukupan iznos od 7.700,00 kuna  ( bez PDV-a).

        II

Sva  prava  i  obveze  naručitelja  i  izvoditelja  radova  iz  prethodnog  članka  utvrdit  će  se 
posebnim Ugovorom.

II.

Sredstva iz točke I. Ove Odluke planirana su i osigurana u Proračunu Općine Feričanci za 
2014. godinu,  a odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Feričanci .

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Antun Glavaš

Dostavlja se:
1. Ponuditelju
2. Računovodstvo, ovdje
3. Službeni glasnik Općine Feričanci
4. pismohrana, ovdje



 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-01/14-01- 03
URBROJ: 2149/03-14 -01-02
Feričanci, 04. studenog 2014.g.

Na temelju  članka 51. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove ( legalizacija) 

      – dogradnja  vatrogasnog doma  Feričanci  

I.

Za izvođenje geodetskih i projektanskih radova  ( legalizacije ) dogradnje vatrogasnog doma 
Feričanci  prihvaća  se  Ponuda  VEKTRA d.o.o.  Varaždin   br.  57N-2014 od 22.  listopada  2014. 
godine na ukupan iznos od 8.300,00 kuna  ( bez PDV-a).

        II

Sva  prava  i  obveze  naručitelja  i  izvoditelja  radova  iz  prethodnog  članka  utvrdit  će  se 
posebnim Ugovorom.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke planirana su i osigurana u Proračunu Općine Feričanci za 
2014. godinu,  a odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Feričanci .

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Antun Glavaš

Dostavlja se:
1. Ponuditelju
2. Računovodstvo, ovdje
3. Službeni glasnik Općine Feričanci
4.pismohrana, ovdje



 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-01/14-01- 04
URBROJ: 2149/03-14 -01-02
Feričanci, 04. studenog 2014.g..

Na temelju  članka 51. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove ( legalizacija) 

      –  mrtvačnica Feričanci  

I.

Za  izvođenje  geodetskih  i  projektanskih  radova   (  legalizacije  )  mrtvačnice  Feričanci 
prihvaća se Ponuda VEKTRA d.o.o.  Varaždin  br.  58N-2014 od 22. listopada 2014. godine na 
ukupan iznos od 9.000,00 kuna  ( bez PDV-a).

        II

Sva  prava  i  obveze  naručitelja  i  izvoditelja  radova  iz  prethodnog  članka  utvrdit  će  se 
posebnim Ugovorom.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke planirana su i osigurana u Proračunu Općine Feričanci za 
2014. godinu,  a odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Feričanci .

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Antun Glavaš

Dostavlja se:
1. Ponuditelju
2. Računovodstvo, ovdje
3. Službeni glasnik Općine Feričanci
4.  pismohrana, ovdje



 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-01/14-01- 05
URBROJ: 2149/03-14 -01-02
Feričanci, 04. studenog 2014.g..

Na temelju  članka 51. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 
67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst) , donosim  slijedeću

    O  D  L  U  K  U
          o prihvaćanju Ponude za geodetske i projektanske radove ( legalizacija) 

      – dogradnja vatrogasnog doma Valenovac  

I.

Za izvođenje geodetskih i projektanskih radova  ( legalizacije ) vatrogasne garaže Feričanci 
prihvaća se Ponuda VEKTRA d.o.o.  Varaždin  br.  59N-2014 od 22. listopada 2014. godine na 
ukupan iznos od 8.200,00 kuna  ( bez PDV-a).

        II

Sva  prava  i  obveze  naručitelja  i  izvoditelja  radova  iz  prethodnog  članka  utvrdit  će  se 
posebnim Ugovorom.

II.

Sredstva iz točke I.  ove Odluke planirana su i osigurana u Proračunu Općine 
Feričanci  za  2014.  godinu,   a  odluka  će  se  objaviti  u  Službenom glasniku  Općine 
Feričanci .

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Antun Glavaš

Dostavlja se:
1. Ponuditelju
2. Računovodstvo, ovdje
3. Službeni glasnik Općine Feričanci
4. pismohrana, ovdje



REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
        OPĆINA  FERIČANCI
        OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA:023-05/14-01/01
URBROJ:2149/03-02-14-01
Feričanci, 05. studenog 2014. godine

            Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), članka 32. Uredbe o klasifikaciji 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10.) i 
članka 51. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 67/09., 1/13. i 4/13. 
– pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Feričanci donosi

                                                        P  R  A  V  I  L  N  I  K
      o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
                                         odjela i Vlastitog pogona Općine Feričanci

                                                                    Članak 1.

     U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine 
Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” 76/10.)   članak 7. mijenja se i glasi:

      “ U Odjelu utvrđuju se slijedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima te 
brojem izvršitelja kako slijedi:

      1.  PROČELNIK  JEDINSTVENOG  UPRAVNOG  ODJELA
Kategorija: I.
Podkategorija: Glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 1.
- stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera, najmanje 3 (tri) godine 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 
potrebne za uspješno upravljanje  odjelom;
- stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje 
povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje teških zadaća;
- stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim 
pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku upravnog tijela;
- stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost 
rada i postupanja, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka;
- stalna stručna komunikacija unutar i izvan odjela.
Položen  državni stručni ispit.
Poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
Obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost u radu kao što 
su izrada odnosno koordiniranje rada na izradi nacrta i prijedloga općih akata, rješava složene 
upravne predmete i vrši upravni i unutrašnji nadzor iz djelokruga  poslova Općine, brine se za 
zakonit rad Općinskog vijeća, upravlja i rukovodi organizacijom rada, obavlja poslove iz područja 
radnih odnosa, priprema prijedlog plana prijma u službu, raspisuje natječaj za primanje u službu, 
izrađuje prijedloge pravilnika o unutarnjem redu, o ocjenjivanju službenika i namještenika, vrši 



ocjenjivanje službenika i namještenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine se 
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika i o pravilnom korištenju 
imovine i sredstava za rad, obavlja i ostale poslove određene posebnim propisima i po nalogu 
općinekog načelnika. 

  2.   STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
 
Kategorija: III
Podkategorija: Stručni suradnik 
Klasifikacijski rang: 8
-stručno znanje:sveučilišni prvostupnik ili prvostupnik struke i najmanje tri godine radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit;
- stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno 
povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, 
utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika;
- stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog 
službenika;
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojim službenik radi, te 
primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
- stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a povremeno i izvan 
upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.
Položen državni stručni ispit.
Poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

Opis  poslova:
 - izrađuje nacrt općinskog Proračuna, njegovih izmjena i dopuna za proračunsku godinu, te za 
srednjoročno razdoblja, izrađuje izvješća o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda proračuna, 
izrađuje plan razvojnih programa;
- vodi blagajničko poslovanje ( uplate, isplate, knjiženja);
-vodi  proračunsko računovodstvo – zadavanje naloga po nivoima i knjiženja u GK, mjesečna 
usklađenja analitičkih evidencija i GK;
- ulazni računi: kontiranje, plaćanje, knjiženje;
- izrađuje obračune, isplate i knjiženja: naknada općinskom načelniku, članovima Općinskog vijeća 
povjerenstvima, komisijama, plaća službenika i namještenika;
- obračun, knjiženje i doznaka dotacija iz Proračuna krajnim korisnicima ( sport, kultura, Radio 
Našice, političke stranke studentske stipendije Crveni križ, vatrogastvo);
- knjiženje i doznaka: naknade za uređenje voda, sredstava od prodaje stanova;
- izrađuje financijske izvještaje Proračuna za nadležne isntitucije;                                 
- izrađuje financijske izvještaje za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća,
- obavlja i druge pšoslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

   3.  REFERENT  ZA  ADMINISTRATIVNE  I  UPRAVNE POSLOVE

Kategorija: III
Podkategorija: Referent
Klasifikacijski rang : 11
- stručno znanje:srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni stručni ispit;
- stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno 
utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;



- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrostvenih jedinica 
upravnog tijela.
Položen državni stručni ispit.
Poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1 

Opis poslova:
- prikuplja i priprema materijale  za sjednice Općinskog vijeća, sastavlja pozive za sjednice 
Općinskog vijeća,  radnih tijela Općinskog vijeća i ostalih povjerenstava, otprema pozive, obavijesti 
i materijale za sjednice Općinskog vijeća,  radnih tijela i povjerenstava, vodi zapisnik na sjednicama 
Općinskog vijeća,  radnih tijela  i povjrenstava,  izrađuje zaključke  i ostale akte sa sjednica 
Općinskog vijeća, radnih tijela i povjerenstava, vodi evidencije vezane uz rad Općinskog vijeća, 
radnih tijela i ostalih povjerenstava;
- obavlja poslove  iz oblasti radnih odnosa, vodi personalne dosjee, vrši prijave i odjave radnika, 
vodi  evidencije i izrađuje izvještaje iz oblasti radni odnosa; 
- obavlja prijem pošte, vodi urudžbeni upisnik u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju, obavlja 
poslove arhiviranja dokumenta i  ugovora;
- surađuje s Općinskim načelnikom i pročelnikom u obavljanju poslova u oblasti školstva, 
predškolskog odgoja, socijalne skrbi, rada, zdravstva, kulture i športa, te izrađuje potrebna izvješća 
iz navedenih oblasti;
- obavlja poslove oko izdavanja “Službenog glasnika Općine Feričanci”;
- izrađuje razne dopise, odluke,  rješenja i obavlja uredske poslove za Općinskog načelnika;
- obavlja poslove pomoći Općinskom načelniku u poslovima protokola i donosa s javnošćui;
- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika.

4. REFERENT ZA  RAZREZ I  NAPLATU POREZA  I  DOPRINOSA

  Kategorija: III
Podkategorija: Referent
Klasifikacijski rang : 13
- stručno znanje:srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, poližen državni stručni ispit;                      
- stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno 
utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrostvenih jedinica 
upravnog tijela.
Položen državni stručni ispit.
Poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
- izrađuje prvostupanjska rješenja u  upravnom postupku za razrez komunalne naknade,  poreza i 
doprinosa;
- vrši naplatu i praćenje komunalne naknade, pristojbi i općinskih poreza;
- vrši obračun za naknadu za uređenje voda i izrađuje mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća;
- vodi evidenciju naplata koncesije i izrađuje sva izvješća vezana uz koncesije;  
- odgovoran osoba za izdavanje narudžbenica i  likvidiranje dokumenta;                                 



- vodi evidenciju o poslovnim prostorima, visini i naplati zakupnine;
- vodi evidenciju naplate stanarina i najamnina  za općinske stanove koji su u otkupu ili zakupu, 
izrađuje uplatnice za najam i okup stanova i kuća, vrši knjiženja;
- provodi program raspolaganja poljopriovrednim zemljištem u vlasništvu RH i obavlja ostale 
poslove vezane za poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine i RH;
- izrađuje rješenja za naplatu naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada, prati 
naplatu i vodi propisane evidencije;
- vodi jedinstvenu bazu podataka  nerazvrstanih cesta, izrađuje izvješća vezana uz nerazvrstane 
ceste;
- izrađuje programe i izvješća programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti, programa utroška 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta;
- obavlja poslove slanja pošte;
- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.

5.   REFERENT  ZA  KOMUNALNE  POSLOVE, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE
 Kategorija: III
Podkategorija: Referent
Klasifikacijski rang : 11
- stručno znanje:srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, poližen državni stručni ispit;                      
- stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno 
utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te 
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrostvenih jedinica 
upravnog tijela.
Položen državni stručni ispit.
Poznavanje rada na računali.
Broj izvršitelja: 1

Opis Poslova:
- organizira i obavlja poslove održavanja javnih površina, tržnice, groblja;
- vrši poslove izdavanja rješenja i naplate grobne naknade i kupnju grobnog mjesta;
- organizira i obavlja poslove sahrana;
- odgovoran je za provođenje komunalnog reda temeljem Odluke o komunalnom redu Općine;
- sudjeluje u izradi programa održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe;
- organizira i sudjeluje u obavljanju poslova zimske službe na području Općine;
- provodi nadzor u skladu s člankom 51. Zakona o građevinskoj inspekciji ( uklanja ruševne zgrade, 
otklanja oštećenje pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanja 
građevine, usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje, uklanjanje zahvata u 
prostoru koji nije građenje, privremenu obustavu izvođenja radova, dovršenje vanjskog  izgleda 
zgrade, izlaganje energetskog certifikata);
- sudjeluje u izradi procjena, planova, pravila i  izvješća o protupožarnoj zaštiti na području Općine;
- sudjeluje u provođenju mjera protupožarne zaštite na području Općine;
- brine za održavanje u ispravnom stanju i za namjensku uporabu opreme i sredstava za gašenje 
požara u zgradi općine;
- sudjeluje u izradi procjene ugroženosti stnovništva i materijalnih dobara:
- sudjeluje u izradi Plana zaštite i spašavanja i određivanju operativnih snaga:
- obavlja poslove u vezi s praćenjem stanja i pojava koje mogu dovesti do nesreća i katastrofa;



- sudjeluje u organiziranju, popunjavanju i mobiliziranju postrojbe civilne zaštite;
- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i zapovjednika Stožera zaštite i spašavanja; 

6.  KOMUNALNI  RADNIK
Kategorija: IV
Podkategorija: II. radno mjesto 1. razine
Klasifikacijski rang:11
- stručno znanje: srednja stručna sprema;
- stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtjevaju 
primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka;
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojim radi, te pravilnu 
primjenu pravila struke.
Položen državni stručni ispit.
Poznavanje rada na računalu.
Vozačka dozvola “B” kategorije.
Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
   Vrši nadzor reda i čistoće na javnim površinama i održava ih, održava i kosi mjesna groblja, 
održava mrtvačnicu i opremu mrtvačnice, obavlja zimsko održavanje javnih puteva i nerazvrstanih 
cesta, raznosi uplatnice i ostalu poštu za Općinu Feričance, obavlja i druge poslove po posebnim 
propisima, nalogu upravitelja Vlastitog pogona, pročelnika i općinskog načelnika.

7.  SPREMAČICA
Kategorija: IV
Podkategorija: II. radna mjesta 2. razine
Klasifikacijski rang:11
- stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola;
- stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standadizirane pomoćno-tehničke poslove;
- stupanj dogovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.
Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:
   Obavlja poslove na čišćenju i održavanju uredskih prostorija i sanitarnog čvora Općine, Dječjeg 
vrtića, zgrade mrtvačnice u Feričancima, obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog 
pogona, pročelnika i općinskog načelnika”.

                                                                   Članak  2.

Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona 
Općine Feričanci se ne mijenjaju.

                                                                   Članak  3.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela i Vlastitog pogona Općine Feričanci stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
“Službenom glasniku Općine Feričanci”.

                                                                                   OPĆINSKI  NAČELNIK
                                                                                             Antun  Glavaš



AKTI OSTALIH PRAVNIH OSOBA 

Na temelju čl. 38. Društvenog ugovora Našički vodovod društvo s ograničenom odgovornošću za 
obavljanje komunalnih djelatnosti Našice Vinogradska 3 (dalje Društvo) i na temelju čl. 20. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu (NN 20/03 i 82/04) a u svezi sa čl. 24. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača 
(NN 41/14) direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva  donosi dana 24. rujna 2014. 
godine

O D L U K U
o uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje

I. OPĆE  ODREDBE

«Članak 1.
       Vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje  u smislu podstavke 5. stavke 1. čl. 24. 
Zakona o zaštiti potrošača (NN41/14) smatraju se javnim uslugama, te se ovom odlukom 
utvrđuju se uvjeti korištenja, obračuna i plaćanja tih usluga.

Članak 2.
Obračun vodnih usluga javne vododoprskbe i javne odvoddnje /dalje: vodne usluge/ 
kojeDruštvo pruža svojim korisnicima usluga te plaćanje tih usluga vrši se na način utvrđen 
ovom odlukom.

Cijena vodnih usluga  sukladno načinima obračuna iz ove odluke, Društvo utvrđuje svojim 
cjenikom odnosno Odlukom o cijeni vodnih usluga.

Obveznik plaćanja vodnih usluga je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je vlasnik obvezu 
plaćanja ugovorom prenio na korisnika. Vlasnik nekretnine i korisnik po ugovoru su solidarni 
dužnici prema Društvu.

Članak 3.
Račun za vodne usluge potrošaču Društvo ispostavlja na koncu obračunskog razdoblja koje 
rezdoblje iznosi mjesec dana.

Potrošač može račun za vodnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.
Rok za podmirenje računa za pruženu vodnu uslugu je 15 dana od dana dostave računa, ako 
samim računom nije utvrđen drugi rok.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz prethodnog stavka Društvo će zračunati zatezne 
kamate u skladu s važećim zkonskim propisima.

Članak 5.
Potrošač je dužan izvjestiti Društvo o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i o 
svakoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnijeu roku 8 dana od nastanka promjene ako općim 
uvjetima isporuke tih usluga nije drugačije određeno.



II. OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA I DOSTAVA RAČUNA

II.1.Obračun  i naplata usluga javne vodoopskrbe

Člank 6.
       Na obračun i naplatu  usluga javne vodoopskrbe  primjenjuju se odredbe  Općih i  tehničkih 
uvjeta isporuke vodnih usluga na uslužnom području Našičkog vodovoda d.o.o. (dalje Opći uvjeti).

Članak 7.
Potrošač ima pravo prigovora na obračun usluga javne vodoopskrbe  u pismenom obliku i to u roku 
15 dana od dana primitka računa.

Društvo je dužno putem Povjerenstva za reklamacije potrošača prigovor razmotriti, te na prigovor 
pravovremeno odgovoriti.        

Ukoliko Društvo uvaži prigovor, izvršiti će usklađenje obrčuna u poslovnim knjigama do 
ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 8.
        Društvo može na pisani zahtjev otpisati dio duga potrošaču vode, ako je zbog kvara uslijed 
više sile, /npr. pucanje vodovodnih cijevi i sl./ došlo do potrošnje vode u određenom obračunskom 
mjesečnom razdoblju i to u pravilu iznad dvostruke  količine potrošnje vode, od prosjeka  potrošnje 
vode toga potrošača za posljednja četiri obračunska  mjesečna razdoblja, koja prethode 
reklamiranom obračunu. Pri tom se oslobođenje dijela plaćanja izračunava umnoškom novčane 
vrijednosti po m3 utrošene vode primjenom formule: 
A = B – 2 x P
Pri čemu je:
A = količina vode u m3 koja se otpisuje 
B =Količina m3 utrošene vode po mjesečnom obračunu kojeg potrošač reklamira
P = prosjek potrošnje m3 vode za posljednja četiri potrošačeva obračunska    
      mjesečna razdoblja, koja prethode reklamiranom obračunu. 

              Ako  potrošač reklamira potrošnju vode u razdoblju koje je kraće ili je pak duže od 
jednomjesečnog razdoblja  – tada se srazmjerno određuje i razdoblje u kojem se koristi podatak 
prosječne četverostruke potrošnje vode  iz st. 1. ovog članka. 

              Pojam više sile u konkretnom slučaju tumači i određuje Društvo putem odgovarajućeg 
povjerenstva za reklamacije. 

              Zaračunati PDV po reklamiranom obračunu, zatim fisni dio, te naknadu za koncesiju sve 
sukladno kalkulaciji cijene za otpis potrošač mora platiti. 

Ukoliko je potrošač vodu koristio za gašenje požara, Društvo neće naplatiti taj utrošak ako potrošač 
pismeno prijavi požar u roku 8 dana od njegova nastanka.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača može kada procijeni da se radi o opravdanom slučaju 
/hrvatski branitelji, posebno socijalno ugroženi potrošači i sl.) predložiti upravi Društva oslobađanje 
od  cjelokupnog ili dijela potrošačeva dugovanja i mimo kriterija utvrđenih ovom Odlukom



Članak 9.
Stanje na vodomjeru očitavaju zaposlenici Društva, odnosno osobe koje ovlasti Društvo.Stanje na 
vodomjeru mogu u dogovoru s Društvom, očitavati i sami potrošači ili predstavnik potrošača u 
zgradama s više vlasnika stambenih jedinica, koji će podatke o očitanju pravovremeno dostaviti 
Društvu radi obračuna. U tom slučaju Društvo može izvršiti kontolu očitanja brojila. 

Očitavatelj je dužan po očitanju vodomjera spremište vodomjera vratiti u prvobitno stanje.
 
Očitanje stanja vodomjera vrši se na početku i na koncu svakog obračunskog razdoblja, ali i prema 
ukazanoj potrebi.

Članak 10.
Potrošač je dužan očitavatelju vodomjera omogućiti očitanje, kontrolu i održavanje vodomjera i 
kontrolu spremišta vodomjera.

Članak 11.
Odmah, a najkasnije u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, potrošči u zgradama s 
više vlasnika – korisnika stanova, apartmana, poslovnih prostora i sličnih potrošača dužni su ako to 
već nisu ranije učinili, obavijestiti ovo Društvo o osobi predstavniku suvlasnika ili drugoj osobi za 
kontakt s Društvom  kojoj će se dostavljati račun za vodne usluge.

U slučajevima iz prethodnog stavka potrošnja vode očitava se na glavnom brojilu zgrade, a potrošči 
su dužni međusobno dogovoriti način plaćanja i svoj dio iz zajedničkog računa.

Ako potrošači ne imenuju i ne obavijeste Društvo oosobi iz prethodnog stvka, odnosno o osobi za 
kontakt s Društvom za  dostavu računa u smislu st. 1. ovog članka, ne dogovore međusobni način 
plaćanja zajdničkog računa i obračun razlike potrošene vode između glavnog brojila zgrade i 
pojedinačnih vodomjera potrošača, Društvo će izvršiti obračun potrošnje vode po svakom potrošaču 
prema broju članova domaćinstva u stanu odnosno i na drugi mogući način, odnosno sukladno 
Općim uvjetima.
Pod drugim mogućim načinom podrazumijeva se i mogućnost obračuna srazmjerno vlasničkim 
udjelima (broju kvadratnih metara stana) u odnosu na ukupnu površinu stambene odnosno poslovne 
zgrade.

Potrošaču za kojeg se utvrdi da je trošio vodu trošilom koje nije priključeno na vodomjer, Društvo 
će obračunti potrošnju prema vlastitoj procjeni vremena i količine potrošene vode  odnosno 
sukladno Općim uvjetima.

Na zahtjev svih suvlasnika stambene-poslovne zgrade Društvo može kada to dopuštaju tehničke 
mogućnosti umjesto glavnog vodomjera postaviti pojedinačne vodomjere (jedan ili više njih) u 
svaki stan kao poseban dio zgrade, u kojem slučaju će se kao potrošač smatrati svaki suvlasnik 
sukladno podacima o očitanoj potrošnji na tim vodomjerima. Potrošač koji ima vodomjer u svom 
stanu dužan je omogućiti pristup predstavnicima Društva radi očitanja vodomjera, u protivnom 
Društvo će do ishođenja sudskog dopuštenja za prisilno očitanje vodomjera ispostaviti uplatnicu 
temeljem vlastite procjene. 

Vodovodna instalacija od glavnog vodomjera odnosno glavnog  ventila (glavni ventil je ventil koji 
je postavljen iza glavnog vodomjera – a kada je glavni vodomjer uklonjen zbog ugradnje 
pojedinanačnih vodomjera tada je to ventil koji se nalazi na mjestu gdje je ranije bio glavni 
vodomjer odnosno za objekte gdje nije ugrađen glavni vodomjer glavni ventil nalazi se izvan 
objekta u glavnom vodovodnom oknu) smatra se zajedničkim djelom i uređajem zgrade i u 
vlasništvu je svih suvlasnika objekta (potrošača) koji su je dužni održavati u stanju funkcionalne 



sposobnosti – sve sukladno Uredbi o održavanju zgrada (NN 64/79 i Pravilnika o zdravstvenoj 
ispravnosti vode za piće (NN 182/04).

Članak 12.
Uslugu isporuke vode potrošač će koristiti po priključenju nekretnine na javnu vodovodnu mrežu 
kojom upravlja Društvo.

Priključenje na vodovodnu mrežu Društvo će izvršiti sukladno Odluci o priključenju na  na 
komunalnu infrastrukturu jedinica lokalne samouprave na području kojih se isporučuje usluga.

Potrošač je dužan s priključkom postupati s dužnom pozornošću te ga ne smije oštećivati, zatpavati 
spremište vodomjera ili na drugi način činiti da vodomjer bude nedostupan za očitanje, kontrolu i 
održavanje, oštećivati vodomjer zamjenjivati ga ili na drugi način s njime samovoljno raspolagati.

U slučaju da zbog čina ili propusta potrošača vodomjer bude nedostupan za očitanje, kontrolu i 
održavanje Društvo će potrošaču obračunati i naplatiti uslugu isporuke vode prema vlastitoj 
procjeni potrošnje vode, a u slučaju oštećenja vodomjera i priključka od strane potrošača napaltiti i 
naknadu štete i cjelokupan iznos troška popravka, odnosno zamjene.

Za kvarove na internoj kućnoj – instalciji, uklanjanju kvarova, zmjenu i slično odgovara isključivo 
potrošač.

Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave na oglasnoj ploči Društva.
Stupanjem na snakgu ove odluke prstaje vrijediti Odluka o uvjetima korištenja, obrčuna i plaćanja 
komunalnih usluga broj 511 (Sl. glasnik Grada Našica 9/2004) s svim njenim izmjenama i 
dopunama.
Broj: 370-14                                                                                             Direktor 

                                                                                                         Oto Dudjak, dipl.oec.   

Na ovu odluku suglasnost je dao Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj  dana  24. 9. 2014., 
godine.

                                                                                                            Predsjednik NO

                                                                                                     Dušan Nekić, dipl.ing.polj.

                                       
Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Društva  dana 25. 9. 2014., godine, te je stupila na 
snagu dana 3. 10. 2014., godine. 

Radi pravodobnog upoznavanja potrošača s uvjetima korištenja javnih usluga u smislu Zakona o 
zaštiti potrošača ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Našica, te općina Donja 
Motičina, Podgorač i Feričanci te na web stranicama Našičkog vodovoda d.o.o. 

                                                                                                                   Direktor 

                                                                                                         Oto Dudjak, dipl.oec.   
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