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14. Program utroška sredstava ostvarenih zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
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15. Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. g

16. Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Feričanci
17. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za 

2015. g
18. Odluka o dodjeli Plaketa Općine Feričanci                             
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Feričanci, 04. svibnja 2015.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 04. svibnja 2015. godine sa početkom u 18,00 sati 
u općinskoj vijećnici. 

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

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

Zapisničar: Zlata Vukoja
Sjednica je tonski snimana pa je ovaj Zapisnik izvod iz tonske zabilješke.
Tonska zabilješka se nalazi u arhivi Općine Feričanci te je dostupna svakom vijećniku za 

preslušavanje, temeljem pisanog zahtjeva zapisničaru ( službeniku za informiranje)
 Za sjednicu je predložen slijedeći 

DNEVNI RED: 

01. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  od 30. ožujka 2015.g.
02. Prijedlog Odluke o prihvaćanju GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine    
      Feričanci za 2014. godinu  – izvjestiteljica , Jasna Dado 
03. Izvršenje  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2014.g.,    
      izvjestiteljica  Zlata Vukoja
04. Izvršenje  Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2014.    
      godinu, izvjestiteljica Zlata Vukoja
05. Izvršenje Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2014.g., izvjestiteljica  Zlata 
    Vukoja
06. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2014. godinu, izvjestitelj Josip Jurčević 
07. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu , 
      izvjestiteljica Jasno Dado
08. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za  2015.g..
 izvjestiteljica   Zlata Vukoja
09. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za  2015.g., 
    izvjestiteljica Zlata Vukoja
10. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2015. godinu, izvjestiteljica  
    Zlata Vukoja 
11.Prijedlog  Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2015.
    godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade, izvjestitelj Damir Završki
12. Prijedlog  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 2015. godinu, 
    izvjestitelj Damir Završki
13. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
   pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  
   za 2015.g., izvjestitelj Damir Završki
14. Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
   prostoru za 2015.g., izvjestitelj Damir Završki 



15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni PPUO Feričanci – konačan prijedlog , izvjestitelj Ivan 
   Matulić
16. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Feričanci , izvjestitelj Ivan Matulić
17. Prijedlog Plana zaštite od požara za područje Općine Feričanci u 2015. godini, izvjestitelj Josip 
    Jurčević
18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i 
    zamjenika Općinskog načelnika Općine Feričanci, izvjestitelj Mirko Jurčević
19.Različito

Nakon glasovanja konstatira se da se dnevni red prihvaća sa 9 glasova "ZA" i 2 
"SUZDRŽAN".

Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

 od 30. ožujka 2015..g.

Sa 6 glasova  ZA , 3 PROTIV i 2 SUZDRŽANA prihvaća se Zapisnik sa 13. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Feričanci od 30. ožujka 2015. godine  uz napomenu vjećnika Gregurića i 
Matkovića kako je u zapisniku nejasno formulirano izglasavanje i donošenje zaključka svezi 
podnesenog  Izvješća načelnika.  

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

KLASA: 021-04/14-01/05

Ad.2.
           Prijedlog Odluke o prihvaćanju GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine    
      Feričanci za 2014. godinu  – izvjestiteljica , Jasna Dado 

Nakon izlaganja izvjestiteljice Jasna Dado po stavkama , sa 8 glasova "ZA", 1 "PROTIV" i 
2 "SUZDRŽAN"  donosi se slijedeća:  

O D  L  U  K  U o prihvaćanju  GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA   o  izvršenju Proračuna 
Općine Feričanci za 2014.g.  koji sadrži :          

 
            Opći dio 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA      PLANIRANO    OSTVARENO     INDEX
1.1. Prihodi poslovanja 3.059.230,00 2.840.321,50  92,80 %

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine      50.770,00      45.156,21        88,90 %
2.1. rashodi poslovanja 2.816.411,00       2.509.753,90         89,10 %
2.2. Rashod za nabavu nefinancijske imovine    293.589,00     262.999,79   89,60 %
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)        0,00           112.724,02

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
3. NETO FINANCIRANJE(1.-2.)               0,00      0,00
 
C.    PRORAČUN UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI 3.110.000,00 2.885.477,71 92,80 %
2.    RASHODI I IZDACI        3.110.000,00       2.772.753,69       89,20 %
3.    RAZLIKA  višak-manjak ( 1.-2.)                     0,00           112.724,02    
       



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

KLASA: 400-08/15-01/01

Ad.3.
  

Izvršenje  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2014. godinu, 
- izvjestiteljica Zlata Vukoja

Sa 8 glasova "ZA"i 3 "SUZDRŽANA"  donosi se 

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

                           za 2014.g.

 Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci   za 2014 godinu  
izvršena su u slijedećim iznosima: 

− pomoć za opremu novorođenog djeteta................  35.500,00 kn
− financiranje udjela roditelja u cijeni programa 

           -    Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice- PV Feričanci....  5.220,00 kn
− pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........      2.660,93 kn
− jednokratne novčane pomoći .............................     62.990,00 kn
− pomoć poplavljenim područjima .......................     15.000,00 kn 
− stipendije Općine Feričanci studentima.............     65.500,00 kn
− prijevoz srednjoškolske djece.............................    30.350,00 kn

−
        UKUPNO:              217.220,00 kn

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama izvršena je u slijedećim iznosima: 

−Crveni križ...................................................... 12.000,00 kn
−udruge proistekle iz Domovinskog rata..........   6.600,00 kn
−

UKUPNO:                 18.600,00 kn

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

KLASA: 550-02/15-01/08

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

 za 2014. godinu, izvjestiteljica Zlata Vukoja

Sa  7 glasova "ZA" i 2 "PROTIV" i 2  "SUZDRŽANA" donosi se slijedeći :

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



Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci osigurana su u 
Proračunu Općine Feričanci i izvršena su u slijedećim iznosima :

- Udruge građana..................................................   17.250,00
- KUD "Manuel" Feričanci...................................  15.000,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................  4.500,00
- Radio Našice.........................................................23.000,00
- Manifestacija Feričanačko vince..........................  5.943,80
  _________________________________________________
UKUPNO:                          65.693,80

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

KLASA: 612-01/15-01/04

Ad.5.

Izvršenje Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2014. godini, 
- izvjestiteljica Zlata Vukoja

Sa  8 glasova "ZA" i 3 "SUZDRŽAN"  prihvaća se prijedlog:

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

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        6.000,00 kn
−Bočarski klub "Fešk-Feravino"   4.500,00 kn
−Teniski klub Fešk Feričanci        1.500,00 kn
−Dječje igralište -Vučjak Ferič    14.296,99 kn

                      ======================================
−UKUPNO:        158.296,99 kn

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

KLASA: 620-01/15-01/02

Ad.6. 
Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2014. godinu,
 izvjestitelj Josip Jurčević 

Prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2014. godinu jednoglasno se 
prihvaća.

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

Ad.7.
Prijedlog odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu , 
izvjestiteljica Jasno Dado



Nakon izlaganja i glasovanja, konstatira se da se prijedlozi prihvaćaju većinom glasova i to, 
8 "ZA" 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽANA" te se donosi :
 

 O  D  L  U  K  A  o I Izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Feričanci 
za 2015. godinu koji sadrži : 

     PLANIRANO     PROMJENA    NOVI IZNOS
       Iznos                %

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja        3.887.000,00      1.354.500,00  34,85      5.241.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           263.000,00              - 500,00   -0,19        262.500,00
Rashodi poslovanja        3.272.800,00         664.200,00   20,29     3.937.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           877.200,00         689.800,00   78,64     1.567.000,00
RAZLIKA – MANJAK         0,00                    0,00     0,00                   0,00 

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

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

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

KLASA: 400-08/15-01/02
 

Ad.8.
Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 

2015.g. -  izvjestiteljica Zlata Vukoja

Sa 8 glasova "ZA" i 3 "SUZDRŽAN" prihvaća se prijedlog 

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

−
1pomoć za opremu novorođenog djeteta................  40.000,00 kn
2financiranje udjela roditelja u cijeni programa 
  dječjeg vrtića "Zvončić" Našice- PV Feričanci.... 10.000,00 kn
1pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........    10.000,00 kn
2jednokratne novčane pomoći .............................     55.000,00 kn
3stipendije Općine Feričanci studentima.............     72.000,00 kn
4prijevoz srednjoškolske djece.............................    40.000,00 kn
5pomoć za pogrebne troškove ..............................    10.000,00 kn

−         UKUPNO:             237.000,00 kn

− Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

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

UKUPNO:                                   32.000,00 kn



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

KLASA: 550-02/15-01/07

Ad. 9.
Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci 
za  2015.g., izvjestiteljica Zlata Vukoja

Nakon glasovanja konstatira se da se sa 8 glasova "ZA" i 3 "SUZDRŽANA"  prihvaća ju

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

koji sadrži: 

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

               _____________________________________________
 UKUPNO:               100.000,00

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

KLASA: 612-01/15-01/03

     Ad 10.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2015. 
godinu,  izvjestiteljica Zlata Vukoja 

Nakon glasovanja konstatira se da se sa 8 glasova "ZA" i 3 "SUZDRŽANA"  prihvaća  prijedlog I. 
Izmjena i dopuna    P  R  O  G  R  A  M A    javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2015.g.,,

 Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značaja za Općinu Feričanci osigurana su u 
Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu ovisno o kvaliteti sportova, klubova, pojedinaca, stupnju 
natjecanja i ostvarenju rezultata  raspoređena su:

−Sportska zajednica      132.000,00 kn
−NK "Fešk" Feričanci            9.000,00 kn
−Bočarski klub "Fešk-Feravino"     4.000,00 kn
−Teniski klub "Fešk" Feričanci       2.000,00 kn
−Sportske kućice         10.000,00 kn
−Dječja igrališta          15.000,00 kn
−Rukometno igralište                  285.000,00 kn

  UKUPNO :                      457.000,00 kn



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

KLASA: 620-01/15-01
 

Ad.11.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne 
djelatnosti u 2015. godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade, izvjestitelj 
Damir Završki

Nakon kratkog izlaganja , Općinsko vijeće je jednoglasno ( 10 glasova "ZA") usvojilo  Odluka o 
izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2015. godini 
koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade

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

KLASA: 363-01/15-01/05

Ad.12.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 
2015. godinu, izvjestitelj Damir Završki

Općinsko vijeće sa 10 glasova "ZA" i 1 "suzdržan"  prihvaća prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 2015. godinu

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

KLASA: 363-01/14-01-05

Ad.13.
 Odluka o izmjeni i dopuni programa utroška sredstava ostvarenih zakupa, zakupa za ribnjake,   
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH, izvjestitelj Damir Završki

Općinsko vijeće sa 10 glasova "ZA" I 1 "SUZDRŽAN" prihvaća prijedlog  Odluke o izmjeni i 
dopuni programa utroška sredstava ostvarenih zakupa, zakupa za ribnjake,  prodaje izravnom pogodbom i 
davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

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

KLASA: 320-01/15-01-02

Ad.14.

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2015.g., izvjestitelj Damir Završki 

Jednoglasno se prihvaća  prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.

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



KLASA: 363-01/15-01-02

Ad.15.

1Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni PPUO Feričanci – konačan prijedlog , izvjestitelj Ivan 
Matulić

Jednoglasno se prihvaća Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
Općine Feričanci 

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

KLASA:350-02I15-01/16

Ad.16

Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Feričanci, izvjestitelj Ivan Matulić 

Nakon kratkog izvješća, Općinsko vijeće je sa 10 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" prihvatilo 
prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Feričanci .

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

KLASA: 

Ad.17.
Prijedlog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci za 2015.g.,  

izvjestitelj Josip  Jurčević

Općinsko vijeće jednoglasno  prihvaća Prijedlog Plana unapređenja zaštite od požara za područje 
Općine Feričanci za 2015.g., 

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

KLASA: 214-01/15-01-01

Ad.18.
1Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i 
    zamjenika Općinskog načelnika Općine Feričanci, izvjestitelj Mirko Jurčević

Predlagatelj je usmeno povukao ovu točku sa dnevnog reda te se o njoj nije raspravljalo

Ad.19.
Različito.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GD NAŠICE
−prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Feričanci višestrukim davateljima krvi



Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odlukom o dodjeli  PLAKETE OPĆINE 
FERIČANCI slijedećim darovateljima : 

1 DUBRAVKA BOŽIĆ, Feričanci, Vinogradska 13 za 35 davanja krvi
2 GORAN ABIČIĆ, Vučjak Feričanački, Đurđenovačka  52 davanja krvi 
3 ZVONKO BRKIĆ, Feričanci, B.Arman 10 za više od 75  davanja krvi 
4 VLADO TOMINAC, Valenovac, B.Radića 94 za više od 75 davanja krvi 
5 ZLATICA VIDA , Feričanci , Kolodvorska 116, za 35 davanja krvi 

 čime su pomogli ozdraviti i spasiti mnoge živote.

Uz PLAKETU OPĆINE FERIČANCI iz prethodnog članka, dodjeljuje im se i jednokratna 
financijska nagrada u iznosu od 500,00 kuna.

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

KLASA: 060-01/15-01/01

Predsjednik vijeća zaključuje rad 14. sjednice u 20,30 sati

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

Zlata Vukoja Marko Knežević, prof



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/15-01/02
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci, 04. svibnja 2015.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 i 04/13) ), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  14. sjednici od  04. svibnja 
2015.godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Usvaja  Zapisnik sa  13. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 30. ožujka 
2015. godine  većinom glasova 
 

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

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



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/ 15-01/01
URBROJ: 2149/03-02-01-15-01
Feričanci, 04. svibnja  2015.g. 

Na temelju članka 110.  Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15) , 
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  14. sjednici od  04. 
svibnja 2015. godine  donijelo

  O D  L  U  K  U  
    o prihvaćanju  GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 

                     o  izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2014.g.

I. OPĆI DIO 

         Članak 1.

Proračun Općine Feričanci za 2014. godinu – II Izmjene i dopune  ( "Službeni 
glasnikOpćine Feričanci" broj  05/14) izvršen je u 2014. godini  kako slijedi:

           IZVRŠENJE  PRORAČUNA 01.01.2014. - 31.12.2014.
            Opći dio 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA      PLANIRANO    OSTVARENO     INDEX
1.3. Prihodi poslovanja 3.059.230,00 2.840.321,50  92,80 %

1.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine      50.770,00      45.156,21        88,90 %
2.1. rashodi poslovanja 2.816.411,00       2.509.753,90         89,10 %
2.2. Rashod za nabavu nefinancijske imovine    293.589,00     262.999,79   89,60 %
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)        0,00           112.724,02

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
3. NETO FINANCIRANJE(1.-2.)               0,00      0,00
 
C.    PRORAČUN UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI 3.110.000,00 2.885.477,71 92,80 %
2.    RASHODI I IZDACI        3.110.000,00       2.772.753,69       89,20 %
3.    RAZLIKA  višak-manjak ( 1.-2.)                     0,00           112.724,02    
       

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu 
Prihoda i rashoda i Račun financiranja.

II POSEBNI DIO



Članak 3.

Rashodi 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 2014. godine  nije koristila sredstva proračunske zalihe

V  IZVJEŠTAJ O DANIM  JAMSTVIMA  I  IZDACIMA PO JAMSTVIMA 

Tijekom 2014. godine  Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo jamstva za 
zaduživanja.

Članak 4.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2014. godinu  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: 550-02/15-01/08
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 04. svibnja  2015. 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  14. sjednici od  04. svibnja 2015.godine  donijelo

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

                      za 2014g.

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

Općini Feričanci te utvrđena visina i raspored izvršenih 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 je sadržavao:
– 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
– pomoć poplavljenim područjima
– sufinanciranje prijevoza srednjoškolske djece
– pomoć za pogrebne troškove

 
Članak 3.

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci   za 2014 godinu 
izvršena su u slijedećim iznosima: 

– pomoć za opremu novorođenog djeteta................  35.500,00 kn
– financiranje udjela roditelja u cijeni programa 

      Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice- PV Feričanci....  5.220,00 kn
– pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........     2.660,93 kn
– jednokratne novčane pomoći .............................     62.990,00 kn
– pomoć poplavljenim područjima .......................     15.000,00 kn 
– stipendije Općine Feričanci studentima.............     65.500,00 kn
– prijevoz srednjoškolske djece.............................    30.350,00 kn

        UKUPNO:              217.220,00 kn

Članak 4.

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama izvršena je u slijedećim iznosima: 

– Crveni križ...................................................... 12.000,00 kn
– udruge proistekle iz Domovinskog rata..........   6.600,00 kn

UKUPNO:                   18.600,00 kn



Članak 5.

Općinski načelnik kao ovlaštena osoba  donio je pojedinačne odluke i druge akte vezanih za 
izvršenje ovog Programa.

Članak 6.

Izvršenje ovog Programa 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: 620-01/15-01/02
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 04. svibnja  2015.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  14. sjednici od  04. 
svibnja  2015.godine  donijelo

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

Članak 1.

Ovim Programom utvrđene su 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        6.000,00 kn
– Bočarski klub "Fešk-Feravino"   4.500,00 kn
– Teniski klub Fešk Feričanci        1.500,00 kn
– Dječje igralište -Vučjak Ferič    14.296,99 kn

                ======================================
UKUPNO:     158.296,99 kn

Članak 4.
Korisnici iz članka 3. ovog Programa  dužni su primljena sredstva opravdati sukladno rokovima 

propisanim za dostavu godišnjih izvješća po Odluci o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2014.g.

Članak 5.
Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu izvršena  je  direktno na njihov 

žiro račun do visine utvrđenih sredstava Planom proračuna u skladu s prilivom sredstava u Općinskom 
proračunu temeljem Odluke općinskog načelnika. 

 

Članak 6.
Izvršenje ovog Programa objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

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

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


     
 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/15-01/04
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 04. svibnja 2015.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  14. sjednici od  04. 
svibnja 2015 .godine  donijelo

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

Članak 1.
Ovim Programom  utvrđene su 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 uvrstila je:

- 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 osigurana su u 

Proračunu Općine Feričanci i izvršena su u slijedećim iznosima :

- Udruge građana..................................................   17.250,00
- KUD "Manuel" Feričanci...................................  15.000,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................  4.500,00
- Radio Našice.........................................................23.000,00
- Manifestacija Feričanačko vince..........................  5.943,80
  _________________________________________________
UKUPNO:                        65.693,80

Članak 4.
Korisnici iz članka 3. ovog Programa  dužni su primljena sredstva opravdati sukladno rokovima 

propisanim za dostavu godišnjih izvješća po Odluci o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2014.g.

Članak 5.
Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu izvršena  je  direktno na njihov 

žiro račun do visine utvrđenih sredstava Planom proračuna u skladu s prilivom sredstava u Općinskom 
proračunu temeljem Odluke općinskog načelnika. 

 
Članak 6.

Izvršenje ovog Programa objaviti 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:023-01/15-01/01
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci, 04. svibnja 2015.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 i 04/13) ), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  14. sjednici od  04. svibnja  2015. 
godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prihvaćanju prijedloga Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci

za 2014. godinu 

Općinsko vijeće prihvaća prijedloga Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci
za 2014. godinu 

 
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                                                                                    1
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
Vlastiti pogon općine Feričanci

IZVJEŠĆE O RADU VLASTITOG POGONA OPĆINE 
FERIČANCI ZA 2014. GODINU

Sukladno «Odluci o osnivanju Vl. Pogona « (KLASA:023-01-02-01/05 , URBROJ 
2149/03-02-01) OD 23. prosinca 2002. god. povjereni komunalni poslovi Vl. Pogonu su :
1.Održavanje javnih površina

   2.Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
   3.Održavanje tržnice
   4.Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
   5.Upravljanje grobljima u naseljima  Feričanci i Gazije

    6.Povjereni poslovi
Sredstva za obavljanje gore navedenih komunalnih poslova osiguravaju se iz cijene 

komunalne usluge, komunalne naknade , iz proračuna jedinice lokalne samouprave , te iz 
drugih izvora po posebnim propisima .

                       IZDACI, TROŠKOVI VL. POGONA
   U prošloj godini vlastiti pogon je ostvario slijedeće izdatke:

1.Plaća za redovan rad..................................................................  150.397,14 kn    
   2.Plaće- potpore zapošljavanja HZZ-a.........................................      2.984,78 kn 

3.Ostali rashodi za zaposlene.......................................................     25.242,80 kn
   4.Doprinosi za zdravstveno osiguranje........................................     18.963,46 kn
   5.Doprinosi za zdravstveno osiguranje-HZZ...............................          402,94 kn 

6.Doprinosi za zapošljavanje.......................................................       2.369,54 kn
   7.Doprinosi za zapošljavanje- HZZ.............................................            50,74 kn

8.Dnevnice za službeni put u zemlji...........................................           680,00 kn
9.Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji...................         5.072,00 kn

 10.Naknada za prijevoz na posao i s posla....................................        9.000,00 kn
 11.Naknada privatnog automobila u službene svrhe.....................        1.112,00 kn  
 12.Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.................................           139,00 kn
 13.Premije osiguranja zaposlenih..................................................        2.023,38 kn 
 14.Materijal i dijelovi za održavanje mrtvačnice..........................        2.906,75 kn
 15.Tekuće i investicijsko održavanje groblja................................        8.060,50 kn
 16.Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje............................      19.889,76 kn
 17.Plin mrtvačnica, sportski centar, dom Vučjak.........................       15.911,23 kn
 18.Motorni benzin i dizel gorivo..................................................       26.848,85 kn
 19.Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme.....................      22.317,52 kn
 20.Sitni inventar.............................................................................      20.149,50 kn 
 21.Usluge tekućeg održavanja opreme..........................................        9.622,67 kn
 22.Dimnjačarske i ekološke usluge...............................................        1.312,50 kn
 23.Premije osiguranja prijevoznih sredstava.................................           892,53 kn
 24.Stroj za obradu- Malčer............................................................      24.000,00 kn 
 25.Strojevi za košenje kosilice i trimer..........................................      31.859,58 kn
                                                              Ukupno                                  402.209,17 kn

                                                                                                                                  



      2
1. UPRAVLJANJE GROBLJEM

 
         Člankom 10. Zakona o grobljima (NN br. 19/98 ) propisano je da upravljanje grobljem 
razumijeva obavljanje pogrebnih poslova, dodjeli grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, 
rekonstrukciju groblja ( promjene površine, razmještaj putova i sl. ) na način koji odgovara 
tehničkim i sanitarnim uvjetima ( Pravilnik o grobljima NN. Br. 99/02)
Naplaćeno u 2014. Godini

1. Naplata godišnje grobne naknade …………………………….74.590,00 kn
2. Grobno mjesto na neodređeno vrijeme…………………………4.750,00 kn
3. Suglasnost za izgradnju i uređenje grobnog mjesta…………… 1.000,00 kn
4. Obavljanje pogrebnih poslova-34 sahrana…………………….34.750.00 kn

                                                                  Ukupno……………115.090,00 kn             

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Sukladno čl. 3 stavaka 9 Zakona o komunalnom gospodarstvu pod održavanjem javnih 
površina razumjeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih 
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te djelova javnih 
cesta koje prolaze kroz naselje  kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu.  

Na javnim površinama na području Općine Feričanci izvršeni su slijedeći radovi:

1.Višestruko strojno košenje 
2.Pražnjenje košara za smeće 
3.Skupljanje i odvoženje lišća                                                                      
4.Pranje i čišćenje autobusnih stanica                                                                     
5.Čišćenje snijega ručno       
6.Ručno šišanje živice 
7.Skupljanje granja 
                                                

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH  PUTEVA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste 
za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika , a koje nisu 
razvrstane u smislu posebnih propisa.

Na nerazvrstanim cestama u smislu održavanja izvedeni su slijedeći radovi
1.Nabavka i ugradba kamenog materijala (naselje Vučjak Feričanaćki)
2.Čišćenje snijega traktorskom ralicom  na području cijele općine Feričanci
3.Krčenje granja i raslinja na poljskim putovima
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                4.ODRŽAVANJE TRŽNICE

Pod održavanjem tržnice razumjeva se upravljanje i održavanje površina prostora na 
zemljištu u vlasništvu općine Feričanci na kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju 
usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

1.Čišćenje prostora tržnice –sakupljanje i odvoz smeća 
2.Čišćenje snijega traktorom
3.Naplata naknade za korištenje javnih površina 
4.Naknada za korištenje javnih površina
                                                          

5. ODRŽAVANJE GROBLJA I OBAVLJANJE POGREBNIH
     POSLOVA NA GROBLJIMA FERIČANCI I GAZIJE

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 
ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop pokojnika.

1.Obavljanje pogrebnih poslova 
2.Čišćenje i prikupljanje  otpada
3.Čišćenje snijega oko mrtvačnice i staza za potrebe sahrane
4.Održavanje površine groblja strojnim košenjem
5.Ručno šišanje živice na groblju Gazije 
6.Uređivanje kanala oko groblja

    6.OSTALI POVJERENI POSLOVI

1.Čišćenje prostorija vrtića , općine i mrtvačnice
2.Dostava rješenja , uplatnica ,  materijala za sjednice vijeća 

                                                                             

Feričanci, 04. svibnja 2015.                                               
Klasa:023-01/15-01-01
Urbroj:2149/03-15-01-01

                                                                                              Vlastiti Pogon Općine Feričanci 
                                                                                                         Josip Jurčević



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/ 15-01/02
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 04. svibnja  2015.g.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 ,136/12 i 15/15)  )  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  14. sjednici od  04. svibnja 2015.godine 
donijelo

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

za 2015. godinu

    Članak 1.

 U Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
5/14. ) članak 1. mijenja se i glasi :

     PLANIRANO     PROMJENA    NOVI IZNOS
       Iznos                %

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja        3.887.000,00      1.354.500,00  34,85      5.241.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           263.000,00              - 500,00   -0,19        262.500,00
Rashodi poslovanja        3.272.800,00         664.200,00   20,29     3.937.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           877.200,00         689.800,00   78,64     1.567.000,00
RAZLIKA – MANJAK         0,00                    0,00     0,00                   0,00 

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

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 
2015. 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: 620-01/15-01/0
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 04. svibnja  2015.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  14. sjednici od  04. 
svibnja 2015.godine  donijelo

                         P  R  O  G  R  A  M
     javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2015.g. 

           -  I . Izmjene i dopune 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu od značaja za Općinu Feričanci u 2015. 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  2015.  godinu  ovisno  o  kvaliteti  sportova,  klubova,  pojedinaca,  stupnju 
natjecanja i ostvarenju rezultata  raspoređena su:

– Sportska zajednica    132.000,00 kn
– NK "Fešk" Feričanci        9.000,00 kn
– Bočarski klub "Fešk-Feravino"   4.000,00 kn
– Teniski klub "Fešk" Feričanci     2.000,00 kn
– Sportske kućice      10.000,00 kn
– Dječja igrališta       15.000,00 kn
– Rukometno igralište     285.000,00 kn

                ======================================
UKUPNO:     457.000,00 kn

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


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 2015. 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 Knežević, prof 
   

        



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/15-01/07
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 04. svibnja  2015. 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  14. sjednici od  04. svibnja 2015.godine  donijelo

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

 za 2015.g. - I. Izmjene i dopune

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 2015. godinu.

Članak 2.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci u 2015 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 2015 godinu  i raspoređuju se:

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

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

        UKUPNO:              237.000,00 kn

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: 612-01/15-01/03
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 04. svibnja 2015.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  14. sjednici od  04. 
svibnja 2015 .godine  donijelo

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

Članak 1.

Ovim Programom  utvrđuju se javne potrebe u kulturi od interesa za Općinu Feričanci u 2015. 
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:

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

                       _________________________________________________
UKUPNO:            100.000,00

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 2015. 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 Knežević, prof 
   



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/15-01/05
URBROJ: 2149/03-15-01-02
Feričanci: 04. svibnja, 2015.

Na temelju članka 28.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("N.N. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 ,79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 
94/13., 153/13 i 147/14. ),   članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09.,01/13 i 04/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  14  sjednici od  04. svibnja , 2015 g. donijelo:

 
    
                P  R  O  G  R  A  M 
održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2015.g.

koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade

Članak 1.
Ovim Programom  održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u  2015. godini 

koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade i 
raspored tih sredstava na pojedine komunalne djelatnosti.

Članak 2.
Planirani iznos sredstava komunalne naknade za ovaj Program iznosi 270.000 kuna., a raspoređuje se 

na komunalne djelatnosti kako slijedi:
       1.    Javna rasvjeta.

2. Čišćenje i održavanje javnih površina
3. održavanje groblja 
4. Odvodnja atmosferskih voda
5. Održavanje nerazvrstanih cesta 

        Članak 3.
Okvirni opseg radova za djelatnosti iz prethodnog članka ovog Programa utvrđen je tabelom 

rasporeda sredstava komunalne naknade koja čini sastavni dio ovog Programa.
Članak 4.    

U slučaju izmjene Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova donošenja.

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci", 

a primjenjuje se od 01.01.  2015. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
                  V I J E Ć A:

     Marko Knežević, prof.



Tabela rasporeda sredstava komunalne naknade

________________________________________________________
Red. N   a   m   j   e   n   a I z n o s
broj:

I JAVNA RASVJETA
       1.   Utrošak električne energije           120.000,00

2. Održavanje i popravci,materijal             30.000,00
3. Popravci i materijal             30.000,00

__________________________________________________ 
 Ukupno:     180.000,00

_________________________________________________________

II ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 
JAVNIH POVRŠINA             10.000,00

===================================================

III ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
I POLJSKIH PUTEVA
                  

  
1. Nerazvrstane ceste            30.000,00
2. Poljski putevi            30.000,00

                    

      

===================================================
Ukupno:  60.000,00 

  
IV ODRŽAVANJE GROBLJA  10.000,00     

  
 
V ODVODNJA ATM. VODA                       10.000,00 
===================================================

SVE U K U P N O:                             270.000,00 
===================================================  



 
REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA  FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/15-01/ -04
URBEOJ:2149/03-15-01-02
Feričanci,  04. svibnja, 2015. godine

Na temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  o  komunalnom gospodarstvu  („Narodne  novine“  broj 
35/95,  109/95 – Uredba,  70/97,  128/99,  57/00,  129/00,  59/01,  26/03 –  pročišćeni  tekst,  82/04, 
110/04 – Uredba,  178/04,  38/09,  79/09,  153/09,  49/11,  84/11,  90/11,  144/12 ,.94/13,.  153/13 i 
147/14.) i članka 32 Statuta Općine Feričanci („Sl. Glasnik Općine Feričanci br. 67/09,. 01/13 i 
04/13.), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  14 sjednici od 04. svibnja, 2015.godine, donijelo 
je :

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: javne 
površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja, te nabavka opreme za: prijevoz putnika, 
održavanje čistoće te tržnica na malo (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Feričanci 
za 2015. godinu.

Ovaj Program sadrži opis  poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA:

1. Projekt reciklažnog dvorišta 60.000,00 kuna

- Sredstva državnog proračuna

2. Izgradnja kanalizacije           170.000,00 kuna

- Županijska sredstva           

3. Komunalna zgrada  projekt i gradnja 40.000,00 kuna

- Proračun Općine

4. Izgradnja nogostupa Vučjak F. 50.000,00 kuna

-Proračun Općine



5. Turistička signalizacija 20.000,00 kuna

- Proračun Općine

6. Mostovi – sanacija 10.000,00 kuna

- Proračun Općine

7. Adaptacija zgrade vatrogasni dom 35.000,00 kuna

- Županijska sredstva

8. Dom Vučjak – adaptacija 40.000,00 kuna

- Proračun općine

9. Solarno grijanje zgrada doma 50.000,00 kuna

- Proračun Općine

10. Adaptaciaj dom kulture           125.000,00 kuna

- Proračun Općine

11. Rukometno igralište 285.000,00 kuna

- Županijska sredstva

12. Sanacija odlagališta otpada 285.000,00 kuna

- Državni Proračun – EU sredstva

Članak 3.

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE:

1. Projekt i izgradnja inovativne javne rasvjete 207.000,00 kuna

- MRRFUE 107.000,00 kuna
- Proračun Općine 100.000,00 kuna

Članak 5. 

GRAĐENJE GROBLJA:

1. Projekt i izgradnja nadstrešnice na mrtvačnici 60.000,00 kuna
- Proračun Općine

2. Projekt parkirališta – groblje 20.000,00 kuna - 
Proračun Općine



        Članak 6.

Nabavka opreme zaodržavanje čistoće:

Nabavka kontejnera 20.000,00 kuna

- Proračun Općine 20.000,00 kuna

Članak 7. 

Planirana sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu 
utvrđuju se u slijedećim iznosima:

1. komunalni doprin  5.000,00 kn
2. doprinos za šume 80.000,00 kn
3. eksploatacija mineralnih sirovina 80.000,00 kn
3. naknade od koncesija 35.000,00 kn 
4. komunalne naknade 80.000,00 kn
5. prihodi od prodaje grobnih mjesta 15.000,00 kn
6. kapitalne pomoći iz državnog proračuna i fondova           167.000,00 kn
7. kapitalne pomoći iz županijskog proračun           490.000,00 kn
8. Pomoći iz državnog proračuna- EU sredstva           285.000,00 kn
9. Proračun Općine           240.000,00 kn
 

Članak 8. 

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

Članak 9.

Ovaj Program primjenjivat će se od 01.01.2015. godine, a objavljuje se u „Službenim 
glasniku Općine Feričanci“.

Predsjednik Vijeća:

Marko Knežević, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:320-01/15-01- 02
URBROJ: 2149/03-15-01-02
Feričanci, 04.svibnja, 2015.g.

Na temelju članka 44.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu( "Narodne novine" br. 39/13 ) i 
članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 67/09,01/13 i  04/13), 
Općinsko vijeće je na  14  sjednici od  04.svibnja, 2015. godine donijelo:

              P R O G R A M
         
  utroška sredstava ostvarenih  zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog 

       poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH   

Čanak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava u 2015. godini ostvarenih od 

zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva.
Članak 2.

Prikupljena sredstva ovim Programom planirana su u iznosu od 450.000,00 kuna, i 
namijenjena su za:

– program katastarsko-geodetske izmjere   
– sređivanje zemljišnih knjiga
– podmirenje troškova u svezi provedbi ovog Zakona
– program razminiravanja zemljišta
– program uređenja ruralnog prostora
– uređenje ruralne infrastrukture vezano za poljoprivredu i akvakulturu
– program uređenja zemljišta, komasaciju i hidromeliorizaciju
– program očuvanja ugroženih područja
– očuvanje biološke raznolikosti
– program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i 

akvakulture
. Članak 4.

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

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Feričanci", a primjenuje se od 01.01.2015. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
          V  I  J  E  Ć  A:

      Marko Knežević, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/15-01- 02
URBROJ: 2149/03-15-01-02
Feričanci, 04. svibnja, 2015.g.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama 
( "Narodne novine" br. 86 / 12) i  članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 
67/09; 01/13 i 04/13), Općinsko vijeće je na  14  sjednici od 04. svibnja, 2015. godine donijelo:

       P  R  O  G  R  A  M
                   utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.godinu

Čanak 1.

Ovim Programom utvrđuje se iznos sredstava u 2015. godini koja se namjeravaju prikupiti od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 80.000,00 kuna.

Članak 2.

Prikupljena sredstva iz članka 1. ovog Programa koristiti će se za:

– Izradu prostornih planova
– urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenu nezakonitom gradnjom
– legalizaciju objekata
– poboljšanje infrastrukture u nedovoljno opremljenim naseljima

 
Članak 3.

      
U slučaju izmjene Programa, primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova donošenja.

Članak 4.

Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci", a primjenjuje se od 
01.01.2015. godine

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



      REPUBLIKA HRVATSKA                                                 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA FERIČANCI

            Općinsko vijeće

KLASA: 350-01/15-01-17 
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 4. svibnja 2015.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br.  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13 – pročišćeni  tekst)  i  članka  32. 
Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“, broj 67/09., 01/13..), Općinsko vijeće Općine 
Feričanci  na sjednici održanoj 4. svibnja 2015. donosi

ODLUKU
         o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Feričanci 

Članak 1.

Općinsko vijeće  Općine  Feričanci daje  suglasnost  za  izradu  temeljnog  planskog  dokumenta, 
Strateškog razvojnog programa Općine Feričanci .

Članak 2.

 Strateškim razvojnim programom  Općine Feričanci  (dalje u tekstu: Strategija) utvrdit će se 
razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Feričanci .

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega:
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim i europskim prioritetima, a 

što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih  zainteresnih skupina, 
- stvaranje  uvjeta  za  osiguranje  potpora  u  svim  društveno-gospodarskim  područjima,  a  u  cilju 

povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima, 

- stvaranje  podloge  za  razvoj  koordinirane,  sustavne  i  strateški  usmjerene  suradnje  na  lokalnoj,  
regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 
Hrvatske i inozemstva, 

- stvaranje  uvjeta  za  razvoj  sustava  energetske  učinkovitosti  i  održivo  gospodarenje  prirodnim 
resursima te zaštitu okoliša. 

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Feričanci da za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom 
Odlukom, izabere ponuditelja koji će u postupku  javne nabave bagatelne vrijednosti dostaviti najpovoljniju 
ponudu.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine Feričanci da utvrdi prijedlog Strategije za javnu raspravu, a po njenom 
dovršetku i konačni prijedlog Strategije koji će uputiti općinskom vijeću na donošenje.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci. 



Članak 6.

Sredstva za izradu Strategije osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu.

Članak 7.

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

Predsjednik općinskog vijeća 
Općine Feričanci, 

       Marko Knežević, prof.



     Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ( "NN" broj 92/10 ) , Procjena 
ugroženosti od požara za područje Općine Feričanci, broj: ZOP-ELB-3/14
       Općinsko vijeće Općine Feričanci na 14. sjednici od 04. svibnja 2015. godine, d o n i j e l o  j e 

PROVEDENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 
FERIČANCI ZA 2015. GODINU

I.

Općinsko vijeće općine Feričanci donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 
područje  općine  Feričanci  za  2015.  godinu  (  u  daljnjem  tekstu:  Provedbeni  plan  )  u  cilju 
unapređenja zaštite od požara na području općine Feričanci. 

II.

U cilju unapređenja zaštite  od požara na području općine Feričanci  potrebno je u 2015. 
godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke, urbanističke, mjere zaštite odlagališta otpada i 
administrativne mjere: 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasna postrojba

Na području općine Feričanci nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluje dva 
dobrovoljna  vatrogasna  društva  koja  s  DVD-ovima  i  JVP-om  s  područja  grada  Našica  čine 
područnu  vatrogasnu  zajednicu  Našice  te  temeljem Statuta  Vatrogasne  zajednice  Grada  Našice 
operativno pokrivaju područje općine Feričanci. To su: DVD Feričanci i DVD Valenovac. 

Sukladno  Pravilniku  o  postupku  uzbunjivanja  stanovnika  (  "NN" broj  47/06.  i  110/11.) 
zadužuje  se  dobrovoljna  vatrogasna  društva  da  vrše  redovito  ispitivanje  ispravnosti  sustava  za 
uzbunjivanje koje se provodi svake prve subote u mjesecu u 12.00h korištenjem znaka "prestanak 
opasnosti", osim ako je na taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj. 

Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 
dobrovoljnih vatrogasnih društava ("NN" broj 91/02.) zadužuju se dobrovoljna vatrogasna društva 
na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i sredstvima za rad u slučaju nedostataka.

Tijekom  predžetvenog  i  žetvenog  razdoblja  osigurati  24-satno  dežurstvo  vatrogasaca 
sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje visokog i 
vrlo visokog indeksa opasnosti ( predžetveno i žetveno razdoblje) koje izrađuje općina Feričanci.

Izvršitelj zadatka: DVD Feričanci i  DVD Valenovac

1.2. Normativni ustoj zaštite od požara

a)  Jedinice  lokalne  samouprave  dužne  su  organizirati  dimnjačarsku  službu  na  svome 
području 

Općina Feričanci donijela je Odluku o oranizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 
( "Službeni glasnik općine Feričanci" broj      ) koja je usklađena Zakonima koji su stupili na snagu .  



Dana  24.02.2011.  godine  sa  koncesionarom Braniteljska  zadruga  dolina  Vojlovice  iz  Čačinaca 
zaključen je Ugovor na rok od 5 godina za dimnjačarske usluge. Koncesionar je dužan podnijeti 
Izvješća  sukladno  odredbama Odluke  o  organizaciji  i  načinu  obavljanja  dimnjačarskih  poslova 
( "Službeni glasnik općine Feričanci    " ). Sastavni dio Izvješća je i popis vlasnika / korisnika 
nekretnina  koji  ne  dozvoljavaju  pristup  dimnjačarskoj  službi.  Prema navedenom popisu  općina 
Feričanci dužna je obavijestiti iste i upozoriti ih na počinjeni prekršaj. 

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci i koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova   

b) Uskladiti Procjenu ugroženosti i Planove zaštite od požara 

Općina Feričanci je na 28. ožujka 2014. godine usvojila Procjenu ugroženosti od požara za 
područje općine Feričanci i Plan zaštite od požara za područje općine Feričanci. 

Općina Feričanci je dužna jednom u pet godina uskladiti procjenu s novonastalim uvjetima i 
jednom godišnje uskladiti plan. Tijekom 2014. godine općina Feričanci je pokrenula usklađivanje 
procjene  i  plana  sa  novonastalim uvjetima.  Procjenu  i  plan  izradila  je  ovlaštena  pravna  osoba 
"Zavod za unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek.  

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

DVD Feričanci ima 120 članova, od kojih su 21 operativnih sa položenim stručnim ispitom. 
Unutar  15  minuta  moguće  je  izvršiti  odlazak  na  intervenciju.  Za  potrebe  rade  DVD-a  članovi 
raspolažu vatrogasnim domom i spremištem garažom za tri vozila. Na vatrogasnom tornju nalazi se 
električna sirena za uzbunjivanje stanovništva, koja svojom čujnosti pokriva naselje Feričanci. 

Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme, te otkloniti eventualne nedostatke na opremi i 
vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju. 

DVD Valenovac ima 29 članova od kojih su dvadeset operativnih koji mogu djelovati na 
intervencijama.  Za  potrebe  rada  DVD-a   članovi  raspolažu  vatrogasnim  domom,  vatrogasnim 
spremištem s jednom garažom i jednim vozilom. Na građevini nije instalirana električna sirena za 
uzbunjivanje vatrogasaca. 

Izvršitelj zadatka: DVD Feričanci i DVD Valenovac

2.2. Sredstva, veze, javljanja i uzbunjivanja

Postojećom organizacijom sva društva na području općine Feričanci oslanjaju se na Državnu 
upravu za zaštitu i spašavanje (DUZS), Područni ured Osijek, tako da sve dojave o požarima i 
drugim događajima na telefon broj  112 DUZS, a  potom dežurni  dispečer  uzbunjuje  vatrogasce 
središnje postrojbe općine Feričanci (DVD Feričanci) preko sustava vatrotel. U slučaju dojave na 
telefon broj 193, dojava ide u Javnu vatrogasnu postrojbu grada Našica, a potom dežurni dispečer 
uzbunjuje vatrogasce središnje postrojbe općine Feričanci ( DVD Feričanci ) preko sustava vatrotel.

Kod velikih požara i  drugih iznenadnih događaja  Županijski centar 112  Osijek obavlja 
poslove  vezane  za  koordinaciju  složenijih  intervencija,  prema  SOP-u  (  standardni  operativni 
postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika OBŽ. 

Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području 
izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, policiju ili općinskog načelnika. 



Članovi  dobrovoljnih  vatrogasnih  društava  redovito  održavaju  sastanke,  vježbe,  kao  i 
pokazne  vježbe  za  javnost,  natjecanja,  te  su  organizirani  po  požarnim  zonama  i  pravcima 
djelovanja. Članovi su podjeljeni u pod grupe s mogućnošću uspostave radio veze sa središtem. 
Tijekom požarne  sezone  obavljaju  cjelodnevno  dežurstvo  (  4x6 sati).  U svakoj  grupi  je  vozač 
vatrogasnog vozila.

Izvršitelj zadatka: DVD Feričanci i DVD Valenovac

3. URBANISTIČKE MJERE

3.1. Prostorno-planska dokumentacija

Općina Feričanci ima izrađen Prostorni plan uređenja općine Feričanci ( PPUO Feričanci ). 
U  narednom  razdoblju  planira  se  pokrenuti  izrada  izmjena  i  dopuna  PPUO  Feričanci  radi 
usklađivanja  sa  novim zakonskim propisima  i  prostornim planom uređenja  Osiječko-baranjske 
županije. 

Izvršitelj zadatka: općina Feričanci i stručni izrađivač izmjena i dopuna PPUO Feričanci

3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina

Na području općine Feričanci sve su prometne i javne površine uvijek prohodne u svrhu 
nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za korištenjem predmetnih 
površina u neku drugu svrhu ( izvođenje radova i sl. ) dužna je zatražiti suglasnost općine i voditi 
računa  o  sigurnosti  prometa  (  cestovnog  i  pješačkog  ).  Sve  eventualne  prepreke  otkloniti  u 
najkraćem roku. Do svih javnih građevina ( dječji vrtić, osnovna škola, ambulanta, pošta i dr. ) 
osiguran je cestovni prilaz a kroz naselja Feričanci i Vučjak Feričanački izvedena je vodovodna 
mreža sa nadzemnim i podzemnim hidrantima. Vanjska hidrantska mreža izvedena je u naselju 
Valenovac u sustavu mjesnog vodovoda.

Izvršitelj zadatka: općina Feričanci

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak

Ispitivanje  hidrantske  mreže  mora  se  provjeravati  u  vremenu  i  na  način  propisan 
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za gašenje požara ( "NN" broj 
67/96. i 41/03 ).

Izvršitelj zadatka: Našički vodovod d.o.o. Našice i općina Feričanci

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara

Na području općine Feričanci izvedena je vodovodna mreža sa nadzemnim i podzemnim 
hidrantima u naseljima Feričanci i  Vučjak Feričanački sukladno pravilniku za hidrantsku mrežu 
("NN" broj 08/06.). Vodoopskrbni sustav općine Feričanci nastavlja se sa vodoopskrbnog sustav 
Donja Motična u nastavku je magistralnog voda Donja Motičina-Feričanci. Napajanje navedenog 
vodoopskrbnog sustava osigurava se sa crpilišta Velimirovac, čiji su kapaciteti 65 l/sec srednjeg 
tlaka  4  bara  na  području  općine  Feričanci.  Pravilnik  za  hidrantsku  mrežu  ("NN"  broj  8/06.), 
odgovarajućeg  promjera  za  priključak  vatrogasnih  cijevi  i  na  međusobnom razmaku skukladno 
hidrauličkom proračunu i pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno dostupan. 

Izvršitelj zadatka: Našički vodovod d.o.o. i općina Feričanci



3.5. OSTALI IZVORI VODE ZA GAŠENJE POŽARA

          U svrhu omogućavanja prilaza vatrogasne cisterne i pristupa vatrogasaca do površine vode na 
potocima Grnjašnica, Marijanac, Iskrica, Babina voda, Osilovačkog ribnjaka, Ribnjaka Švajcerija, 
te otvorenog izvora Prudnjak i otvorenog izvora Lovnik, za punjenje vodom potrebno je na redovito 
održavanje postojećih prilaza, te omogućiti omogućiti prilaz u svim vremenskim uvjetima izradom 
prilaza od betona, kamena ili nekog tvrdog materijala, kao i prilaznu cestu s kolnikom od kamena 
tucanika ili drugog tvrdog materijala do prirodne pričuve vode.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci, DVD Feričanci i DVD Valenovac

             
                 4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
 
         U Općini Feričanci odlagalište komunalnog otpada je zatvoreno, komunalno poduzeće "Fešk" 
Feričanci sakuplja i odvozi komunalni otpad na odlagalište "TUK" , koje se nalazi na području 
Grada Orahovice.

      
 5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
       NA OTVORENOM PROSTORU 

3. Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH koju donosi Vlada RH, Općina Feričanci ima 
izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara, a svake godine izrađuje 
Plan motrenja, čuvanja i            ophodnje otvorenog prostora i građevina za 
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa            opasnosti (predžetveno i žetveno 
razdoblje), Plan operativne provedbe programa aktivnosti za tekuću godinu, Plan 
aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Općini            Feričanci i  
Plan  dežurstava  dužnosnika  Općine  Feričanci  u  predžetvenom  i  žetvenom 
razdoblju.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

b) Dobrovoljna vatrogasna društva redovito organiziraju pokazne vježbe vezane za gašenje 
požara. U skladu s mogućnostima i zainteresiranosti organizirati osposobljavanje za 
vatrogasce. U predžetvenoj i žetvenoj sezoni u preventivne radnje uključeni su dobrovoljna 
vatrogasna društva, Stožer zaštite i spašavanja Općine Feričanci, sve pravne osobe na 
području Općine, OPG-ovi, Udruge građana te pojedinci.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci, DVD Feričanci i DVD Valenovac

5. Općina Feričanci svake godine obavještava i upozorava stanovništvo o opasnostima od 
požara         putem oglasne ploče.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

d) Općina Feričanci u predžetvenoj sezoni organizira tematsku sjednicu Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Feričanci, na kojoj članovi Stožera usvajaju Plan aktivnog uključenja 
svih subjekata zaštite od požara u Općini Feričanci i Financijski plan za požarnu sezonu .



Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci 

e) U  slučaju  nastajanja  požara  na  otvorenom prostoru,  pravne  osobe  čije  su  građevine  ili 
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i 
mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara

                                                              III.

        Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Feričanci upoznati će s odredbama
ovog Provedbenog plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđeni kao izvršitelji pojedinih 
zadataka.

                                                                IV.

       Sredstva za provedbu obaveza Općine Feričanci koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana, 
osigurati će se do visine utvrđene Proračunom Feričanci za 2015. godinu.

                                                                  V.

     Općinsko  vijeće  Općine  Feričanci  jednom godišnje  razmatra  Izvješće  o  stanju  provedbe 
Provedbenog plana.

                                                                  VI.

        Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana dostavlja se Osječko-baranjskoj županiji, Službi 
za zajedničke poslove.

                                                                 VII.

        Ovaj Provedbeni plan objaviti će se u " Službenom glasniku Općine Feričanci".

Klasa:214-01/15-01-01
Urbroj:2149/03-15-01
Feričanci, 04. svibnja 2015.

                                                                                                 PREDSJEDNIK 
                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                              Marko Knežević, prof.
 
         
       



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:060-01/15-01/01
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci,  04. svibnja 2015.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 i 04/13)  , i prijedloga HCK , Gradskog društva CK Našice , Općinsko vijeće Općine 
Feričanci je na  14. sjednici od  04. svibnja 2015.godine 

   O  D  L  U  K  U 
  o dodjeli javnih PLAKETA OPĆINE FERIČANCI 

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se PLAKETE OPĆINE FERIČANCI:

1DUBRAVKA BOŽIĆ, Feričanci, Vinogradska 13 za 35 davanja krvi
2GORAN ABIČIĆ, Vučjak Feričanački, Đurđenovačka  52 davanja krvi 
3ZVONKO BRKIĆ, Feričanci, B.Arman 10 za više od 75  davanja krvi 
4VLADO TOMINAC, Valenovac, B.Radića 94 za više od 75 davanja krvi 
5ZLATICA VIDA , Feričanci , Kolodvorska 116, za 35 davanja krvi 

 čime su pomogli ozdraviti i spasiti mnoge živote.

 Članak 2.

Uz PLAKETU OPĆINE FERIČANCI iz prethodnog članka, dodjeljuje im se i jednokratna 
financijska nagrada u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 3.

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

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



3.


			     POSLOVA NA GROBLJIMA FERIČANCI I GAZIJE

