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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

1.ZAPISNIK sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
2.Zaključak o prijedlogu Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
3.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Feričanci
4.ODLUKA o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dračica 1 u 
Feričancima 
5.Zaključak o prijedlogu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
Općine Feričanci
6.Zaključak o prijedlogu zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima Prostornog plana uređenja 
Općine Feričanci
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i 
zamjenika Općinskog načelnika Općine Feričanci
8.Odluka o javnim priznanjima Općine Feričanci
9.Odluka o organiziranju redovitog desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu 
predškolske dobi na području Općine Feričanci
10.Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu



 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

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

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 03. kolovoza 2015. godine sa početkom u 19,00 
sati u općinskoj vijećnici. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marko Knežević 
Sjednici je nazočno 10 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, 

izvjestitelji ,  kako je navedeno u  priloženom prozivniku koji je sastavni dio ovog zapisnika.
Zapisničar: Zlata Vukoja
Sjednica je tonski snimana pa je ovaj Zapisnik izvod iz tonske zabilješke.
Tonska zabilješka se nalazi u arhivi Općine Feričanci te je dostupna svakom vijećniku za 

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

DNEVNI RED: 

1.Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 04. svibnja 2015.g.
2.Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Feričanci u proteklom mandatu
3.Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dračica 1 u 
Feričancima – Izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur – pročelnik
4.Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća – Izvjestitelj Mirko Jurčević, zamjenik Općinskog načelnika
5.Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i zamjenika 
Općinskog načelnika Općine Feričanci, Izvjestitelj, Mirko Jurčević- zamjenik Općinskog načelnika
6.Usvajanje odluke o priznanjima Općine Feričanci – Izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur – pročelnik



7.Odluka o organiziranju desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske 
dobi na području Općine Feričanci
8.Izmjene i dopune Proračuna Općine Feričanci – Izvjestiteljica Jasna Dado
9.Različito 

Nakon glasovanja konstatira se da se dnevni red prihvaća sa 9 glasova "ZA" i 1 
"SUZDRŽAN".

           Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

 od 04. svibnja 2015.g.

Prihvaćajući primjedbu vijećnika g. Petra Matković , sa 1 glasom "PROTIV" i 9 "ZA" usvaja 
se Zapisnik sa  14. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 04. svibnja  2015. godine 
uz ispravak u Ad.19 Različito - stavak 3. točke koji glasi" Uz PLAKETU OPĆINE FERIČANCI iz 
prethodnog članka, dodjeljuje im se jednokratna financijska nagrada u iznosu od 500,00 kuna." se 
briše.

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

KLASA: 021-05/15-01/03

Ad.2.
         Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Feričanci u proteklom mandatu

Nakon izlaganja predstavnika Savjeta mladih Općine Feričanci, Jakova Bilić ,Općinsko 
vijeće jednoglasno prihvaća prijedloga  Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Feričanci za 2014. 
godinu uz pohvalu za dosadašnju aktivnost i želju u uspješnost i u daljnjem radu 

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

1.1
KLASA: 021-01/15-01-01

Ad.3.
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dračica 
           1 u Feričancima – Izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur – pročelnik

Općinsko vijeće sa 9 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" prihvaća  prijedlog I. Izmjena i 
dopuna detaljnog plana uređenja Poslovne zone Dračica 1 u Feričancima kojom se utvrđuju  pravna 
osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način 
pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju 
zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja 

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

KLASA: 021-05/15-01/03



Ad.4.
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća – Izvjestitelj Mirko Jurčević, zamjenik Općinskog 
načelnika

Sa 9 glasova "ZA i 1 "SUZDRŽANA" Općinsko vijeće  usvaja prijedlog  Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  i okoliša Općine Feričanci pod Int.oznakom: PRUG 7/2015 F 
kao i prijedlog Zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima Prostornog plana uređenja Općine Feričanci 
pod Int.oznakom: PRUG 7/2015 F

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

KLASA: 810-01/15-01/3

Ad.5.
1.Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i zamjenika 
Općinskog načelnika Općine Feričanci, Izvjestitelj, Mirko Jurčević- zamjenik Općinskog načelnika
2.

−Izvjestitelj iznosi kako je razlog za izmjenu kooeficijenta zamjenika načelnika smanjenje osnovice 
na državnoj razini. Smatra da je time oštećen te će mu se povećanjem koeficijenta na predloženu 
visinu plaća vratiti na "staro". 
Vijećnik Matković napominje kako neće podržati prijedlog u ovom obliku dok se i ostalim 

djelatnicima ne poveća u "paketu"

Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama 
za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Feričanci prihvaća sa 8 
glasova "ZA" 1 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN"

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

KLASA: 120-02/15-01/07

Ad.6. 
Usvajanje odluke o priznanjima Općine Feričanci – Izvjestitelj Ivan Matulić, dipl.iur 
– pročelnik

sa 1 glasom "SUZDRŽAN" i 9 "ZA" prihvaća se prijedlog  odluke o priznanjima Općine 
Feričanci kojom se ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Općine Feričanci, utvrđuju se uvjeti za njihovo 
dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja, postupak i tijela koja provode postupak i dodjelu javnih 
priznanja.

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

KLASA:061-06/15-01-01-



Ad.7.
Odluka o organiziranju desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu 

predškolske dobi na području Općine Feričanci – izvjestitelj Antun Glavaš, općinski načelnik

sa 9 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" prihvaća se prijedlog Odluke  o organiziranju 
desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na području Općine 
Feričanci kojom se određuje potreba organiziranja redovitog desetosatnog programa 
odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na području Općine Feričanci.

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

KLASA: 601-01/15-01-02
 

Ad.8.
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Feričanci – Izvjestiteljica Jasna Dado

Sa 8 glasova "ZA, 1 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" prihvaća se prijedlog    II. Izmjena i 
dopune Proračuna Općine Feričanci 

 U Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
5/14, 5/15. ) članak 1. mijenja se i glasi :

     PLANIRANO     PROMJENA    NOVI IZNOS
       Iznos                %

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja       5.241.500,00        396.000,00    7,56      5.637.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          262.500,00                  00,00    0,00        262.500,00
Rashodi poslovanja        3.937.000,00         234.500,00   5,96     4.171.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        1.567.000,00         161.500,00  10,31    1.728.500,00
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 Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/15-01-04

Ad.19.
Različito.

−Općinski vijećnici su podnijeli i svojim potpisom podržali odluku o isplati novčane pomoći Josipu 
Čapu iz Feričanaca u iznosu od 3.000,00 kuna  za potrebe lječenja teške bolesti.

−Nadalje vijećnik Zlatko Đuroković je uputio usmene upite vezano za komunani red, reciklažno 
dvorište,sufinanciranje energetsku obnovu kuća, mogućnost izgradnje kružnog toka u mjestu Vučjak 
Feričanački na koje su odgovarali Općinski načelnik  zamjenik Općinskog načelnika kao i 



predsjednik vijeća
−

Nakon toga, Predsjednik vijeća zaključuje rad 15. sjednice u 21,30 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:021-05/15-01/03
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  15. sjednici od  03. kolovoza 
2015.godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 14 sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sa 1 glasom "PROTIV" i 9 "ZA" usvaja  se Zapisnik sa  14. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Feričanci održane 04. svibnja  2015. godine uz ispravak u Ad.19 Različito - stavak 3. točke 
koji glasi" Uz PLAKETU OPĆINE FERIČANCI iz prethodnog članka, dodjeljuje im se jednokratna 
financijska nagrada u iznosu od 500,00 kuna." se briše.

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:021-01/15-01/01
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci, 03. kolovoza 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  15. sjednici od  03. kolovoza  2015. 
godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prihvaćanju prijedloga Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Feričanci

        za 2014. godinu 

Općinsko vijeće prihvaća prijedloga  Izvješća o radu Savjeta mladih 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
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

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

Na temelju  članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13) i 
članka 32.Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci, broj: 67/09), Općinsko 
vijeće Općine Feričanci na 15. sjednici  održanoj 03. kolovoza 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE DRAČICA 1 U FERIČANCIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Donosi  se Odluka o izradi  I.  izmjena i  dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone 

Dračica 1  u Feričancima (u nastavku teksta: DPU DRAČICA 1).

Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i  razlozi za izradu, obuhvat,  ocjena stanja u 

obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih 
tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te 
rokovi za izradu i izvori financiranja I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA.

Članak 3.
(1)  Nositelj  izrade  odgovoran za  postupak izrade  i  donošenja I.  izmjena  i  dopuna DPU 

DRAČICA 1je Jedinstveni upravni odjel Općina Feričanci.
(2) Stručni  izrađivač I.  izmjena i  dopuna DPU DRAČICA 1 je tvrtka CPA – Centar  za 



prostorno uređenje i  arhitekturu  d.  o.  o.  iz  Zagreba,  Odranska,  2,  pravna osoba registrirana  za 
obavljanje  djelatnosti  prostornog  uređenja,  koja  zadovoljava  uvjete  iz  Pravilnika  o  uvjetima  i 
mjerilima za  davanje suglasnosti  za  obavljanje  stručnih  poslova prostornog uređenja (“Narodne 
novine” broj 118/09), (u daljnjem tekstu: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 1

Članak 4.
(1) I. izmjene i dopune DPU DRAČICA 1 izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona 

o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) (u nastavku: ZPU) i Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima  kartografskih  prikaza,  obveznim  prostornim  pokazateljima  i  standardu  elaborata 
prostornih  planova ("Narodne novine"  broj  106/98,  39/04,  45/04 i  163/04),  te  drugih  zakona i 
propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja.

(2) Kako Vlada RH nije donijela uredbu iz  članka 64. stavak 6. Zakona o zaštiti okoliša 
("Narodne novine",  broj  80/13)  za izradu I. izmjena  i  dopuna DPU DRAČICA 1 nije  obvezna 
provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (mišljenje Ministarstva 
zaštite okoliša i prirode, klasa: 351-03/13-04/306, urbroj: 517-06-2-1-2-14-2 od 13. siječnja 2014. 
godine).

RAZLOZI DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 1

Članak 5.
I.  izmjene  i  dopune  DPU  DRAČICA 1  izrađuju  se  u  svrhu  ostvarivanja  preduvjeta  za 

izgradnju sadržaja  gospodarske namjene – poslovne (pretežito  proizvodne – K1) i  gospodarske 
namjene – poslovne (pretežito trgovačke – K2) u obuhvatu plana, neovisno o lokaciji unutar zone.

OBUHVAT I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 1

Članak 6.
(1) I. izmjene i dopune DPU DRAČICA 1 odnose se na planiranje sadržaja gospodarske 

namjene –  poslovne  (pretežito  proizvodne  –  K1)  i  gospodarske  namjene  –  poslovne  (pretežito 
trgovačke – K2) u obuhvatu plana, neovisno o lokaciji unutar zone. U tom smisluće sve oznake K1 i 
K2 biti zamijenjene oznakom K.

(2) Grafički dio I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1 sadržavati će novi kartografski prikaz 
broj 1. Detaljna namjena (izmjene i dopune) u mj.1:1.000.

(3) U odredbama za provođenje izvršiti će sljedeće korekcije:
- u odredbama za provođenje će umjesto posebnih uvjeta gradnje za namjene K1 i K2 biti 

propisani novi uvjeti gradnje za namjenu K;
- u  članku  12.  stavak  2.  ukinuti  će  se  ograničenje  o  mogućnosti  spajanja  najviše  tri 

građevinske čestice u jednu građevinsku česticu.
(4) Po donošenju I. izmjena i  dopuna DPU DRAČICA 1, Općina Feričanci  će objaviti  i 

pročišćeni tekst Odredbi za provođenje u koji  će biti ugrađene sve izmjene i dopune iz Odluke o 
donošenju I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1 koji  će biti objavljen u "Službenom glasniku" 
Općine Feričanci. 

OCJENA STANJA U OBUHVATU I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 1

Članak 7.



(1)  Za  područje  obuhvata  na  snazi  je  Detaljni  plan  uređenja  poslovne  zone  Dračica  1 
Feričanci (“Službeni glasnik” Općine Feričanci broj 46/05), koji  je utvrdio programske i prostorne 
postavke za razvoj planiranih proizvodnih i poslovnih sadržaja.

(2) Tijekom provođenja plana ustanovljeno je postojeća podjela zone na parcele pretežite 
namjene K1 i K2 predstavlja ograničenje za potencijalne investitore, čiji se programi ponekad teško 
mogu uklopiti u isključivo jednu od ovih namjena. Stoga će se izvršiti izmjene plana na način da se 
umjesto namjene K1 i K2 u obuhvatu plana ove zone zamijene općenitom namjenom – dospodarska 
namjena – poslovna (K), unutar koje su dozvoljene sve proizvodne, trgovačke i poslovne namjene , 
uključujuči i njihove kombinacije.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 1

Članak 8.
Osnovni cilj I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1 je omogućiti realizaciju gospodarskih 

programa u zoni, bez obzira na njihovu je pretežitu usmjerenost.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE 
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA

Članak 9.
Za potrebe izrade I.  izmjena i  dopuna DPU DRAČICA 1 nije  planirana posebna izrada 

posebnih stručnih podloga, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz 
područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određena posebnim propisima. 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 
1

Članak 10.
Stručna rješenja I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1 izradit će ovlašteni stručni izrađivač 

iz članka 3. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE  (PODACI,  PLANSKE  SMJERNICE  I  PROPISANI  DOKUMENTI)  IZ 
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA 
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 1

Članak 11.
S obzirom na karakter i sadržaj I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1, Općina Feričanci 

neće tražiti od javnopravnih tijela zahtjeve iz područja svog djelokruga za potrebe izrade plana.



ROK ZA IZRADU I.  IZMJENA I  DOPUNA DPU DRAČICA 1,  ODNOSNO NJEGOVIH 
POJEDINIH FAZA
 

Članak 12.
(1) Rokovi za izradu pojedinih faza I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1:
- izrada Prijedloga I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1 za potrebe javne rasprave – u 

roku od 8 dana podonošenju Odluke o izradi;
- javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1u trajanju od 8 dana;
- izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 8 dana od proteka roka za davanje pisanih 

prijedloga i primjedbi;
- izrada Konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1- u roku od 8 dana po 

prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi; 
(2)  Rokovi  za  provedbu  pojedinih  faza  izrade  i  donošenja  I.  izmjena  i  dopuna  DPU 

DRAČICA 1 utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE I. IZMJENA I DOPUNA DPU DRAČICA 1

Članak 13.
Troškove izrade I. izmjena i dopuna DPU DRAČICA 1financirati će Općina Feričanci.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
(1) Općina Feričanci će po objavi ove Odluke u "Službenom glasniku" Općine Feričanci, na 

mrežnoj  stranici  Općine  Feričanci  i  kroz  informacijski  sustav  prostornog  uređenja  na  mrežnoj 
stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi I. izmjena i 
dopuna DPU DRAČICA 1.

(2)  Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u 
"Službenom glasniku" Općine Feričanci Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica 
Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. 

Članak 15.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  objave  u  “Službenom  glasniku”  Općine 

Feričanci.

KLASA: 350-02/15-01/17
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 03. kolovoza 2015.g.     

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG
                                                                          VIJEĆA:

    
              Marko Knežević, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:810-01/15-01/03
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci, 03. 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  15. sjednici od  03. kolovoza 
2015.godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
          o prijedlogu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

 i okoliša Općine Feričanci

Općinsko vijeće usvaja prijedlog  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara  i okoliša Općine Feričanci pod Int.oznakom: PRUG 7/2015 F.

Tekst Procjene 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:810-01/15-01/04
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci, 03. 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  15. sjednici od  03. kolovoza 
2015.godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
          o prijedlogu Zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima Prostornog plana uređenja 

       Općine Feričanci

Općinsko vijeće  usvaja prijedlog Zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima Prostornog 
plana uređenja Općine Feričanci pod Int.oznakom: PRUG 7/2015 F

Tekst Procjene 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

2  Općinsko vijeće

KLASA: 120-02/15-01-07
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Našice, 03. kolovoza  2015.

Na temelju čl. 3. i čl. 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "NN br. 
28/10 ) i  čl. 32. Statuta Općine Feričanci ( "Sl. Glasnik Općine Feričanci" br. 67/09., 01/13., i 04/13. ), 
Općinsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2015.g. donijelo je  

     O D L U K U 
o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika

    i zamjenika Općinskog načelnika Općine Feričanci

Članak 1. 
U Odluci o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Feričanci, KLASA 120-04/10-01-05, URBROJ: 2149/03-10-01, od 18. svibnja 2010.g., 
u članku 2. : 

"Koeficijent za utvrđivanje plaće dužnosnika iz  članka 1. ove odluke uređuju se u sljedećim 
vrijednostima:

1. Općinski načelnik: 4,26
2. Zamjenik Općinskog načelnika 1,00 "

mijenja se i glasi: 

"Koeficijent za utvrđivanje plaće dužnosnika iz  članka 1. ove odluke uređuju se u sljedećim 
vrijednostima:



1. Općinski načelnik: 4,26
2. Zamjenik Općinskog načelnika 1,25 "

Članak 2. 
Ostale  odredbe  Odluke  o  plaćama  i  naknadama  za  rad  Općinskog  načelnika  i  zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Feričanci se ne mijenjaju.

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u " Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marko Knežević, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  („Službeni glasnik broj 67/09., 01/13. ) Općinsko 
vijeće Općine Feričanci , na 15. sjednici od 03. kolovoza 2015. godine,  d o n i j e l o  j e

O D L U K U
o javnim priznanjima Općine Feričanci

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja  Općine Feričanci,  utvrđuju se uvjeti  za 
njihovo dodjeljivanje, oblik i  izgled javnih priznanja, postupak i tijela koja provode postupak i  dodjelu 
javnih priznanja.

Članak 2.

Općina Feričanci  dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja 
za  razvitak i  ugled  Općine  Feričanci,  iz  područja  gospodarstva,  obrazovanja,  znanosti,  kulture,  zaštite  i 
unapređivanja  čovjekovog okoliša,  športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti  te za poticanje 
aktivnosti koje su tome usmjerene.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 3.

Javna priznanja Općine Feričanci  jesu:

1  POČASNI GRAĐANIN OPĆINE FERIČANCI
2. PLAKETA OPĆINE FERIČANCI
4. ZAHVALNICA OPĆINE FERIČANCI

Članak 4.

Počasnim građaninom Općine Feričanci (u daljnjem: tekstu: Počasni građanin) može se proglasiti 



državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema prebivalište na području Općine Feričanci, a 
koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Općine Feričanci.

Članak 5.

Proglašenje Počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. 
Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.

Počast se može opozvati ako se osoba proglašena Počasnim građaninom pokaže nedostojnim takve 
počasti.

Odluku o opozivu počasti donosi Općinsko vijeće Općine Feričanci.

Počasnom građaninu Općine Feričanci uručuje se Povelja Počasnog građanina Općine Feričanci.
Povelja o proglašenju počasnim građaninom ima oblik knjige s tvrdim koricama tamnoplavo-bijele 

boje s utisnutim grbom Općine Feričanci na prednjoj strani. Dimenzije korica su 25x35 cm. U knjizi se 
nalazi  list papira sa prigodnim podacima i tekstom  Odluke o proglašenju  počasnim građaninom Općine 
Feričanci.

        Članak 7.

Plaketa Općine Feričanci može se dodjeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, 
trgovačkom društvu i drugim pravnim osobama za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i 
društveni život Općine Feričanci, kao i za ostala posebno vrijedna  društvena dostignuća.

Plaketa  je izrađena na mesinganoj poloči dimenzija 8x12 cm u svečanoj kutijici tamnoplave 
boje, iznutra postavljene sa svilenom-brokatnom tkaninom. 

         Članak 8.

Zahvalnica Općine Feričanci dodjeljuje se građanima Općine Feričanci, drugim osobama koje rade 
na  području  Općine  Feričanci,  udrugama,  ustanovama,  trgovačkim  društvima,  vjerskim  zajednicama  i 
drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture,  
umjetnosti,  športa,  zdravstva,  socijalne skrbi,  politike,  humanitarnog djelovanja  te  svih drugih područja 
društvenog života u Općini Feričanci.

Zahvalnica je izrađena od tvrdog papira bijele boje formata A-4, sa unutrašnjim ukrasnim rubom 
tamnoplave boje sa ispisanim tekstom zahvale za zasluge opisane uovom članku.

III. POSTUPAK I TIJELA KOJA PROVODE POSTUPAK I DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Članak 9.

Pravo na pokretanje  postupka za dodjelu javnih priznanja (u nastavku teksta:  inicijativa)  imaju:  
članovi  Općinskog  vijeća,   Načelnik,  udruge  gospodarstvenika  i  obrtnika,  građani,  udruge  građana, 
trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Članak 10.

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se Načelniku do kraja mjeseca ožujka tekuće godine 
na javni poziv Načelnika Općine Feričanci.

Inicijativa mora biti obrazložena pisano i mora sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative
- životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje
- obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja
- odgovarajuća dokumentacija.

Prijedlog odabira Načelnik podnosi Općinskom vijeću.



Članak 11.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće.
Javno priznanje potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.

          Članak 12.

Javna priznanja uručuju Načelnik i predsjednik Općinskog vijeća.
Dodjela  javnih  priznanja  obavlja  se  u  pravilu  na  svečanoj  sjednici  Općinskog  vijeća  Općine 

Feričanci u povodu Dana Općine.

Dobitnici javnih priznanja obvezno se pozivaju na svečanost u povodu Dana Općine, odnosno 
svečane sjednice Općinskog vijeća.

Članak 13.

Počasni građanin Općine Feričanci upisuje se u Knjigu počasnih građana Općine Feričanci koja se 
vodi i čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu, gdje se vodi i evidencija o dodjeli javnih priznanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja  Općine Feričanci objavljuje se u „Službenom glasniku Općine 
Feričanci“.

Članak 14.

Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji 
odnosno nasljednicima.

Članak 15.

O visini novčane nagrade ili prigodnog dara iz ove Odluke, odlučuje Načelnik Općine Feričanci.

Članak 16.

Stručne poslove vezane uz ovu Odluku obavlja Jedinstveni Upravni odjel Općine Feričanci.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu dodjele počasti, javnih 
prizanja i nagrada Općine Feričanci od 20. ožujka 2002.g.

Članak 19.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  „Službenom  glasniku  Općine 



Feričanci  “.

KLASA: 061-06/15-01-01
UR.BROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci,  03. kolovoza 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A :

         Marko Knežević, prof.

        REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
           OPĆINA FERIČANCI

2   Općinsko vijeće
KLASA: 601-01/15-01-02
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Našice, 3. kolovoza  2015.

Na temelju čl. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "NN br. 10/97., 107/07., i 94/13.  ), 
odredbama  Državnog pedagoškog  standarda  predškolskog odgoja  i  naobrazbe  (  "NN br.63/08., 
90/10. ) i   čl. 32. Statuta Općine Feričanci ( "Sl. Glasnik Općine Feričanci" br. 67/09., 01/13., i 
04/13. ), Općinsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2015.g. donijelo je  

     O D L U K U 
                  o  organiziranju redovitog desetosatnog programa 
                odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi 

                                                     na području Općine Feričanci

Članak 1. 

Ovom Odlukom se određuje potreba organiziranja redovitog desetosatnog programa 
odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na području Općine Feričanci.

Članak 2. 

Za provođenje organizacije redovitog desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za 
djecu predškolske dobi  na području Općine Feričanci  će biti  odabran dječiji  vrtić  koji  ponudi 
najpovoljniju i najkvalitetniju  uslugu.

Članak 3. 

U provođenju organizacije redovitog desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za 
djecu  predškolske  dobi  na  području  Općine  Feričanci  odabrani  dječiji  vrtić će  se  voditi  svim 



odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 4.

Sukladno važećim propisima i standardima, odabrani dječiji vrtić će realizirati organiziranje 
redovitog desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na način da :

- od Ministarstva znanosti, obrazovanja i  športa ishodi suglasnost za  redoviti desetosatni 
program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na području Općine Feričanci

- za realizaciju istog osigura dva stručna zaposlenika – odgajatelja
- osigura dovoz hrane i prehranu djece u vrtiću
- maksimalno racionalizira potrošnju sredstava

Članak 5.

Općina Feričanci, kao naručitelj usluge iz ove Odluke obvezuje se: 

- osigurati adekvatan prostor  za realizaciju  redovitog desetosatnog programa 
odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na području Općine Feričanci

-  osigurati  u  Proračunu Općine  Feričanci  sredstva  za  plaće  zaposlenika  te  materijalne  i 
režijske troškove 

Članak 6. 

Sva ostala prava i obveze između Općine Feričanci i odabranog dječijeg vrtića utvrdit će se 
sporazumno.

Članak 7. 

Za potpisivanje novog Sporazuma o realizaciji  redovitog desetosatnog programa odgojno-
obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na području Općine Feričanci opunomoćuje se Općinski 
načelnik Antun Glavaš.

Članak 8. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu i uvjetima organiziranja 
programa  predškolskog  odgoja  na  području  Općine  Feričanci  (  KLASA:601-01/04-01/01, 
URBROJ:2149/04-01/01 od 17. ožujka 2004. godine) te Sporazum o realizaciji programa predškolskog 
odgoja  ( KLASA:601-01/04-01/02, URBROJ:2149/03-04-01/01 od 17. ožujka 2004. godine).

       Članak 9.

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



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marko Knežević, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/ 15-01/04
URBROJ: 2149/03-15-01-01
Feričanci, 03. kolovoza  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  15. sjednici od  03. kolovoza 2015.godine 
donijelo

              O  D  L  U  K  U
       o II 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, 5/15. ) članak 1. mijenja se i glasi :

     PLANIRANO     PROMJENA    NOVI IZNOS
       Iznos                %

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja       5.241.500,00        396.000,00    7,56      5.637.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          262.500,00                  00,00    0,00        262.500,00
Rashodi poslovanja        3.937.000,00         234.500,00   5,96     4.171.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine        1.567.000,00         161.500,00  10,31    1.728.500,00
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


