
 

 

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

       SLUŽBENI GLASNIK  
  SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

 ****************************************   
              Broj: 08/15 – 04.  prosinca  2015.g    
 
 
 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:  
 
1.  ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje i provođenje javnog poziva za 
 organiziranje rada Dječjeg vrtića u Feričancima 
2.  ZAKLJUČAK o prijedlogu Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine 
 Feričanci 
3.  ODLUKA  o usvajanju razvojne strategije Općine Feričanci 
4 ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Poslovne 
 zone Dračica 1 Feričanci  
5.  ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Feričanci studentima 
6. ODLUKA o naknadi stvarnih troškova te materijalnim pravima Općinskog načelnika i 
 zamjenika općinskog načelnika Općine Feričanci 
7.  OPERATIVNI PLAN zimske službe za 2015/16. godinu 
8.  ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor dodijeljenih jednokratnih 
 pomoći u Općini Feričanci 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:601-01/15-01/06 
URBROJ: 2149/03-01-15-01 
Feričanci,  29. listopada 2015.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. i 44.  Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci” 
broj 67/09. i  01/13.), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  17. sjednici od 29. listopada 2015. 
godine  donijelo 
 
 
     O  D  L  U  K  U 
    o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje i provođenje Javnog poziva za 
   organiziranje rada dječjeg vrtića u Feričancima 
 
 
      Članak 1. 
 
 Osniva se Povjerenstvo za utvrđivanje i provođenje teksta javnog poziva za organiziranje 
rada dječjeg vrtića u Feričancima u sastavu : 
 
1. ANTUN GLAVAŠ, Općinski načelnik 
2. IVAN MATULIĆ, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 
3. STIPO STIPIĆ, vijećnik 
4. TOMISLAV GREGURIĆ, vijećnik 
5. ZLATA RIGER JUKIĆ, predstavnica roditelja 
 
 
      Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a objavit će se u "Službenom glasniku 
Općine Feričanci" 
 
     
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
       V I JE Ć A: 
       Marko Knežević 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:021-01/15-01/04 
URBROJ: 2149/03-01-15-01 
Feričanci,  02. prosinca  2015.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci” 
broj 67/09. i  01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  18. sjednici od 02. prosinca 2015. 
godine  donijelo 
 
 
 
        Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
    o prijedlogu Zapisnika  sa 17.  sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
 
 
 
 
 
 
 Nakon uvida u   Zapisnik sa  17. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 29. 
listopada  2015. godine i glasovanja,  konstatira se da je većinom glasova prihvaćen.  
  
  
 Tekst Zapisnika se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   
       V  I  J  E  Ć  A: 
                Marko Knežević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJE�KO-BARANJSKA �UPANIJA 
OP�INA FERI�ANCI 
OP�INSKO VIJE�E                                  
 
KLASA: 021-01/15-01/04 
URBROJ: 2149/03-15-01 
Feričanci, 29. listopada 2015.g.   
 
                  Z  A  P  I  S  N  I  K 
              sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 
  
 Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 29. listopada 2015. godine po hitnom postupku sa 
početkom u 18,00 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 16. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Feri�anci održane 11. rujna 2015. godine 
2. Odluka o davanju suglasnosti  op�inskom na�elniku za  izbor pružatelja usluge redovitog     
   desetosatnog programa  odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na podru�ju   
   Op�ine Feri�anci  
3. Razli�ito 
 
Dnevni red se prihva�a jednoglasno. 
 
Prije samog po�etka rasprava po to�kama dnevnog reda, predsjednik vije�a je pro�itao obavijest vije�nika 
Petra Matkovi� o prelasku iz stranke HSS u politi�ku stranku DESNO te �e svoje djelovanje u op�inskom 
vije�u nastaviti u novoj stranci. 
 
      Ad.1. 
 
 Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Op�inskog vije�a Op�ine Feri�anci održane 11. rujna 2015. godine 
 
Nakon uvida u  Zapisnik sa  16. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 11. rujna 
2015. godine i glasovanja,  konstatira se da  se prihvaća većinom glasova  ( 8 glasova ZA i 3 
SUZDRŽANA ) 
  
  
 Tekst Zapisnika i Zaključka  se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 
       KLASA: 021-01/15-01-03 
 
      Ad.2. 
  Odluka o davanju suglasnosti op�inskom na�elniku za  izbor pružatelja usluge redovitog      
    desetosatnog programa  odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na podru�ju   
                                                                    Op�ine Feri�anci  



 
 
 Nakon duga�ke rasprave i izjašnjavanja svakog vije�nika pojedina�no o potrebi osnivanja 
desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi na podru�ju Op�ine Feri�anci, 
mogu�noš�u financiranja istoga te odabir pružatelja navedenih usluga , Op�insko vije�e je zaklju�ilo da se 
svezi provo�enja svih aktivnosti oko utvr�ivanja i provo�enja javnog poziva za organiziranje rada dje�jeg 
vrti�a treba osnovati Povjerenstvo koje �e , po završetku postupka dostaviti svoj prijedlog Op�inskom vije�u 
na razmatranje i eventualno usvajanje. 
 
 Slijedom navedenog zaklju�ka, Op�insko vije�e je jednoglasno donijelo  O  D  L  U  K  U 
o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje i provođenje Javnog poziva za organiziranje rada dječjeg 
vrtića u Feričancima u sliejdećem sastavu : 
      
1. ANTUN GLAVAŠ, Općinski načelnik 
2. IVAN MATULIĆ, Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 
3. STIPO STIPIĆ, vijećnik 
4. TOMISLAV GREGURIĆ, vijećnik 
5. ZLATA RIGER JUKIĆ, predstavnica roditelja 
 
 Tekst Odluke se nalazi u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
       KLASA: 601-01/15-01/06 
 
 
       
      Ad.3. 
      Razli�ito 
 U završnoj to�ki dnevnog reda vije�nici su se osvrnuli na redovitu problematiku oko poštanskog 
ureda , ure�enje zgrade željezni�ke postaje, završetka ure�enja Doma u Vu�jaku Feri�ana�kom  kao i 
obavijest Op�inskog na�elnika o  polaganju vijenaca za sve preminule sa podru�ja Op�ine Feri�anci 
povodom dana Svih svetih. 
 
 
 
 Nakon toga, predsjednik zaklju�uje rad sjednice u 20,30 sati. 
 
 
 ZAPISNI�AR:      PREDSJEDNIK OP�INSKOG 
         V  I  J  E  �  A: 
 Zlata Vukoja       Marko Kneževi�, prof 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 334-05/15-01-01 
URBROJ: 2149/03-01-15-01 
Feričanci, 02. prosinca 2015.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 )  Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  18. sjednici od  02. prosinca 2015. godine  
donijelo 
 
 
 
         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
   o usvajanju prijedloga Odluke o usvajanju Razvojne strategije Op�ine  
 
 
 
 Op�insko vije�e usvaja Prijedlog Razvojne strategije Op�ine Feri�anci za razdoblje 2015. - 
2020. godine 
  
 
  
  Tekstovi Strategije i Odluke o usvajanju , zajedno sa prilozima nalaze se u privitku 
ovog Zaklju�ka i �ine njezin sastavni dio. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   
       V  I  J  E  Ć  A: 
       Marko Knežević, prof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
          REPUBLIKA HRVATSKA                                                   

OSJE�KO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
           OP	INA FERI
ANCI 

            Op�insko vije�e 
 
KLASA: 334-05/15-01-01  
URBROJ: 2149/03-15-01-01 
Feri�anci, 02.prosinca 2015. 
 
 

Na temelju �lanka 35. Zakona o lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pro�išeni tekst) i �lanka 32. 
Statuta Op�ine Feri�anci („Službeni glasnik Op�ine Feri�anci“, broj 67/09., 01/13..), Op�insko vijee Op�ine 
Feri�anci  na sjednici održanoj 02. prosinca 2015. donosi 
 
 

ODLUKU  
         o usvajanju Razvojne strategije Op�ine Feri�anci  
 

�lanak 1. 
Usvaja se Razvojna strategija Op�ine Feri�anci (dalje u tekstu: Strategija) za razdoblje 2015.-2020. 

godine. 
�lanak 2. 

 Razvojna strategija Op�ine Feri�anci  utvr�uju se razvojni ciljevi usmjereni  društveno-
gospodarskog razvoja Op�ine Feri�anci .  

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

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

poveanja 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 podru�ne (regionalne) samouprave iz 
Hrvatske i inozemstva,   

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

 
�lanak 3. 

Tekst Strategije, zajedno s prilozima nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni 
dio.  

�lanak 4. 
  

 Sredstva za izradu Strategije osigurana su u Prora�unu Op�ine Feri�anci za 2015. godinu, a izrada 
Strategije financira se iz Programa Ruralnog razvoja, Mjera 7: Temelje usluge i obnova sela u 
ruralnim podru�jima, Podmjera 7.1.. 

 
 
�lanak 5. 
  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Op�ine Feri�anci . 
  

    Predsjednik op�inskog vije�a  
     Op�ine Feri�anci,  
           Marko Kneževi�, prof. 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 350-02/15-01-27 
URBROJ: 2149/03-01-15-01 
Feričanci, 02. prosinca 2015.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 )  Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  18. sjednici od  02. prosinca 2015. godine  
donijelo 
 
 
 
         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
  o usvajanju prijedloga Odluke o izmjeni  i dopuni  Odluke o donošenju Detaljnog plana 
   ure�enja Poslovne zone Dra�ica 1 u Feri�ancima 
 
 
 
 Op�insko vije�e usvaja Prijedlog  Odluke o izmjeni  i dopuni  Odluke o donošenju Detaljnog 
plana ure�enja Poslovne zone Dra�ica 1 u Feri�ancima 
  
 
  
  Tekst Odluke , zajedno sa prilozima nalaze se u privitku ovog Zaklju�ka i �ine njezin 
sastavni dio. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   
       V  I  J  E  Ć  A: 
       Marko Knežević, prof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OSJE�KO - BARANJSKA ŽUPANIJA 
OP�INA FERI�ANCI 
OP�INSKO VIJE�E 
Klasa: 350-02/15-01/27 
Urbroj: 2149/03-15-01/01 
Feri�anci, 02. prosinca  2015. godine 
 
Na temelju �lanka 109.  stavak 6. i �lanka 200. stavak 3. Zakona o prostornom ure�enju ("Narodne 
novine", broj 153/13), Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana ure�enja poslovne zone 
Dra�ica 1 u Feri�ancima ("Službeni glasnik" Op�ine Feri�anci broj __/15) i �lanka 29. Statuta 
Op�ine Feri�anci ("Službeni glasnik” Op�ine Feri�anci, broj 67/09, 01/13 i 04/13-pro�iš�eni tekst), 
Op�insko vije�e Op�ine Feri�anci  je na 18. sjednici održanoj 02. prosinca  2015. godine donijelo  
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju 

Detaljnog plana ure�enja poslovne zone Dra�ica 1 u Feri�ancima 
 

�lanak 1 
 Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Detaljnog plana ure�enja poslovne 
zone Dra�ica 1 u Feri�ancima ("Službeni glasnik” Op�ine Feri�anci, broj 46/05). 

 
�lanak 2 

(1) U �lanku 1. dodaje se novi stavak 2.: 
"(2) Donose se 1. izmjene i dopune Detaljnog plana ure�enja Poslovne zone Dra�ica 1 u 

Feri�ancima (u daljem tekstu: izmjene i dopune Plana), što ga je izradila tvrtka CPA Centar za 
prostorno ure�enje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Jedinstvenim 
upravnim odjelom Op�ine Feri�anci." 

(2) Postoje�i stavak 2. postaje stavak 3. 
 

�lanak 3 
 (1) U �lanku 3. dodaju se novi stavci 3. i 4.: 

"(3) Izmjene i dopune Plana sastoje se od: 
A)  Tekstualnog dijela (Odredbe za provo�enje) 
B)  Grafi�kog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1000: 

1.  Detaljna namjena površina (izmjene i dopune).. 
C)  Priloga koji sadrže: 

- Obrazloženje Plana 
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana 

(4) Elaborat iz stavka 3. to�aka A., B. i C. ovoga �lanka ovjeren pe�atom Op�inskog vije�a 
Op�ine Feri�anci i potpisom predsjednika Op�inskog vije�a Op�ine Feri�anci, sastavni je dio ove 
odluke." 
 

�lanak 4 
 (1) U �lanku 4. stavak 1. alineje 1. i 2. se brišu i zamjenjuju alinejom: 
 "- gospodarska namjena - poslovna - naran�asta ( K )". 
 (2) Postoje�e alineje 3., 4. i 5. postaju alineje 2., 3. i 4. 
 (3) U stavku 2. iza rije�i "površina" dodaju se rije�i "(izmjene i dopune)". 
 

�lanak 5 
 U �lanku 8. alineja 2., podalineja 1., iza rije�i "površina" dodaju se rije�i "(izmjene i 
dopune)". 



 
�lanak 6 

 U �lanku 9. stavak 2. iza rije�i "namjena površina" dodaju se rije�i "(izmjene i dopune)". 
 

�lanak 7 
 U �lanku 12. stavak 2. brišu se rije�i "(najviše tri)". 
 

�lanak 8 
 (1) U �lanku 18. stavak 1. alineja 1. rije� "pretežito" se briše. 
 (2) Stavak 2. se briše. 
 

�lanak 9 
 U �lanku 47. rije�i "u skladu s Pravilnikom o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mreži 

(NN 58/95)" se brišu. 
 

�lanak 10 
 U �lanku 51. rije�i " Pravilnika o tehni�kim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje 

požara (SL 30/91) koji se primjenjuje temeljem �lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji (NN 
55/96)" se brišu i zamjenjuju rije�ima "posebnog propisa". 

 
�lanak 11 

 U �lanku 63. iza rije�i "namjena površina" dodaju se rije�i "(izmjene i dopune)". 
  

�lanak 12 
(1) U �lanku 68. stavak 2. rije�i "Zakon o zaštiti prirode (NN 162/03" se brišu i zamjenjuju 

rije�ju "zakon". 

 (2) U stavku 2. rije�i " Zakona o zaštiti i o�uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i 
157/03)" se brišu i zamjenjuju rije�ima "posebnog propisa". 
 

�lanak 13 
 U �lanku 71. stavak 2. rije�i "Zakonom o zaštiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj rade i borave ljudi (NN 145/04)" se brišu i 
zamjenjuju rije�ima "odredbama posebnog propisa". 
 

�lanak 14 
U �lanku 75. rije�i "Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00) i odrednicama 

Prostornog plana Osje�ko - baranjske županije" se brišu i zamjenjuju rije�ima "posebnim 
propisom".  
 

�lanak 15 
(1) U �lanku 76. stavak 1. rije� "Pravilnika" se briše i zamjenjuje rije�ju "propisa", rije�i 

"(NN 35/94 i 55/94) i Pravilnika o tehni�kim normativima" se brišu i zamjenjuju rije�ima "i 
propisa", a rije�i "(SL 30/91) koji se primjenjuje temeljem �l. 53. stavak 3. Zakona o normizaciji 
(NN 55/96)" se brišu. 

(2) U stavku 2. rije�i "�lanku 15. stavak 1. Zakona" se brišu i zamjenjuju rije�ju "Zakonu", a 
rije�i "o zaštiti od požara (NN 58/93)" i "za" na kraju re�enice te alineja 1. i 2. se brišu. 
 

�lanak 16 
 (1) Elaborat I. izmjena i dopuna Detaljnog plana ure�enja poslovne zone Dra�ica 1 u 
Feri�ancima izra�en je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pe�atom Op�inskog vije�a Op�ine Feri�anci i 
potpisanih po predsjedniku Op�inskog vije�a.  
 (2) Po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se: 



-  Ministarstvu graditeljstva i prostornog ure�enja Republike Hrvatske; 
-  Hrvatskom Zavodu za prostorni razvoj; 
-  Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno ure�enje Osje�ko-baranjske županije; 
-  Upravnom odjelu za prostorno ure�enje i graditeljstvo Osje�ko-baranjske županije, 

Ispostava Našice. 
(3) U dokumentaciju iz stavka 1. ovog �lanka svatko ima pravo uvida.  

 
�lanak 17 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku” Op�ine 
Feri�anci. 
 

   PREDSJEDNIK 
                                    OP�INSKOG VIJE�A: 

                                  Marko Kneževi�,prof 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 604-01/15-01-04 
URBROJ: 2149/03-01-15-01 
Feričanci, 02. prosinca 2015.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 )  Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  18. sjednici od  02. prosinca 2015. godine  
donijelo 
 
 
 
         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
   o usvajanju prijedloga Odluke o dodjeli stipendija Op�ine Feri�anci studentima 
 
 
 
 Op�insko vije�e usvaja prijedlog Odluke o dodjeli stipendija Op�ine Feri�anci studentima 
 
 
  
  Tekst Odluke nalazi se u privitku ovog Zaklju�ka i �ine njezin sastavni dio. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   
       V  I  J  E  Ć  A: 
       Marko Knežević, prof 
 
 



                         
      REPUBLIKA  HRVATSKA                                           
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        OPĆINA  FERIČANCI 

              OPĆINSKO VIJEĆE    
                                                                                                           
    Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik općine Feričanci broj 67/09.),  
čl. 2. Odluke o socijalnoj skrbi  (“Službeni glasnik općine Feričanci broj  1/15 ), Odluke o dodjeli 
stipendije Općine Feričanci studentima ( “Službeni glasnik općine Feričanci broj 2/11  ) te Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendije Općine Feričanci studentima ( “Službeni glasnik 
općine Feričanci broj 6/13 ) Općinsko vijeće  Općine Feričanci na 18. sjednici održanoj dana 2. 
prosinca 2015.godine donijelo je 
 
 
                                                            O  D  L  U  K  U 
                                     o dodjeli stipendije Općine Feričanci studentima 
 
 
     I. OPĆE ODREDBE 
 
                                                        Članak 1. 
 
     Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendije Općine Feričanci 
studentima kao pomoć i poticaj razvoju kadrovskog potencijala te društvenog    
razvoja Općine Feričanci. 
 
                                                        Članak  2. 
 
     Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci. 
     Broj korisnika i  visina stipendije utvrđuje prije početka svake akademske godine općinski 
načelnik ovisno o mogućnostima  općinskog Proračuna. 
      Broj korisnika stipendija utvrđuje se posebno za prvu godinu studija i posebno za ostale godine 
studija. 
     Stipendija se dodjeljuje na vrijeme od jedne godine. 
 
                                                           Članak  3. 
 
     Načelnik Općine Feričanci može temeljem ove Odluke dodijeliti novčanu nagradu za izvrsnost 
studentima zadnje godine diplomskog studija, čiji je prosjek ocjena tijekom studiranja 4,50 i veći. 
     Visinu novčane nagrade  iz prethodnog stavka Načelnik Općine Feričanci utvrđuje najviše do 
iznosa godišnje stipendije studenata Općine Feričanci. 
      Nagrada iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se temeljem provedenog javnog natječaja koji 
raspisuje Načelnik i određuje uvjete istog. 
 
                                                         Članak  4. 
 
     Stipendije se isplaćuju korisnicima do 15-tog dana u mjesecu za tekući mjesec, u visini koju 
utvrdi općinski Načelnik. 
 
 
 
 



     II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE 
 
                                                          Članak  5. 
 
     Pravo na sudjelovanje na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju  
slijedeće uvjete: 
            - nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita, 
            - imaju prosjek ocjena iz 3. i  4. razreda srednje školoe 3,50 i veći za studente prve godine, 
odnosno ukupan prosjek ocjena završenih prethodnih godina studija najmanje 3,00 i veći 
            - državljani su Republike Hrvatske, 
            - imaju stalno prebivalište na području Općine Feričanci, 
            - student ili roditelj, odnosno član zajedničkog domaćinstva, u mjestu studiranja 
              nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan. 
    Zahtjevi studenata koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka neće se uzeti u obzir. 
 
 III. NATJEČAJ  ZA  DODJELU  STIPENDIJE 
 
                                                          Članak 6. 
 
     Stipendije se dodjeljuju na temelju prethodno provedenog natječaja. 
     Natječaj raspisuje Načelnik Općine Feričanci početkom svake akademske godine i  
objavljuje ga na oglasnoj ploči i web stranici Općine Feričanci. 
 
                                                          Članak 7. 
 
     Natječaj  sadrži: 
     - naziv tijela koji raspisuje natječaj, 
     - rok za podnošenje zahtjeva, 
     - naziv tijela kome se podnose zahtjevi, 
     - opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, 
     - popis dokumentacije koja se prilaže pri podnošenju zahtjeva, 
     - prava i obveze stipendista, 
     - visina stipendije, 
     - broj stipendija koje će se dodijeliti za prvu godinu studija,  broj stipendija za ostale    
       godine studija te broj stipendija za studente invalide. 
                             
    IV.  POVJERENSTVO  ZA  DODJELU  STIPENDIJA 
 
                                                                Članak  8. 
 
     Natječaj provodi i utvrđuje rezultate Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Feričanci ( dalje 
u tekstu: Povjerenstvo ). 
     Povjerenstvo prikuplja zahtjeve za dodjelu stipendija, razmatra ih, boduje i utvrđuje listu 
kandidata. 
 
                                                                Članak  9. 
 
     Povjerenstvo imenuje  Načelnik Općine Feričanci i njemu je odgovorno za svoj  rad. 
 
                                                                 Članak  10. 
 
     Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 



     Povjerenstvo može biti razrješeno i prije isteka roka na koje je imenovano u slučaju utvrđenih 
nepravilnosti u radu i nepoštivanju ove Odluke. 
  
                                                               Članak  11. 
 
     Povjerenstvo radi na sjednicama. 
     Sjednice Povjerenstva saziva i predsjedava im predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili 
spriječenosti zamjenik predsjednika. 
 
                                                               Članak  12. 
 
    Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj prisustvuje većina članova Povjerenstva. 
    Odluke Povjerenstva su punovažne ako je za njih glasala većina  od ukupnog broja članova 
Povjerenstva. 
    O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 
 
 
     V. KRITERIJI  ZA  UTVRĐIVANJE  LISTE  KANDIDATA 
 
                                                                   Članak  13. 
 
    Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Feričanci su: 
     - uspjeh u dva završna razreda srednje škole i  na studiju, 
     - socijalni status ( dohodak po članu kućanstva ). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Članak  14. 
 
     Uspjeh u dva završna razreda srednje škole i na  studiju boduje se tako da se prosječna ocjena 
izračuna na dvije decimale. 
     Ukupan broj bodova dobiva se zbrajanjem bodova iz stavka 1. ovog članka s bodovima 
proizašlim iz socijalnog statusa. 
 
                                                                     Članak  15.  
 
     Socijalni status studenata boduje se na slijedeći način: 
     -  ako mjesečni dohodak  po članu kućansta unazad 12 mjeseci iznosi: 
         od  0 do 100,00 kuna……………………………………. 5,0 bodova 
         od  100,01  do  200,00 kuna……………………………...4,9 bodova 
         od  200,01  do  300,00 kuna…………………………….. 4,8 bodova 
         od  300,01  do  400,00 kuna…………………………….. 4,7 bodova 
         od  400,01  do  500,00 kuna……………………………...4,6 bodova 
         od  500,01  do  600,00 kuna……………………………...4,5 bodova 
         od  600,01  do  700,00 kuna…………………………… ..4,4 bodova 
         od  700,01  do  800,00 kuna……………………………...4,3 bodova 
         od  800,01  do  900,00 kuna……………………………...4,2 bodova 
         od  900,01  do  1.000,00 kuna …………………………..4,1 bodova 



         od 1.000,01 do 1.100,00 kuna…………………………...4,0 bodova 
         od 1.100,01 do 1.200,00 kuna…………………………...3,9 bodova 
         od 1.200,01 do 1.300,00 kuna…………………………...3,8 bodova 
         od 1.300,01 do 1.400,00 kuna…………………………...3,7 bodova 
         od 1.400,01 do 1.500,00 kuna…………………………...3,6 bodova 
         od 1.500,01 do 1.600,00 kuna…………………………...3,5 bodova 
         od 1.600,01 do 1.700,00 kuna…………………………...3,4 bodova 
         od 1.700,01 do 1.800,00 kuna…………………………...3,3 bodova 
         od 1.800,01 do 1.900,00 kuna…………………………...3,2 bodova 
         od 1.900,01 do 2.000,00 kuna…………………………...3,1 bodova 
         od 2.000,01 do 2.100,00 kuna………………………….. 3,0 bodova 
         od 2.100,01 do 2.200,00 kuna…………………………...2,9 bodova 
         od 2.200,01 do 2.300,00 kuna…………………………...2,8 bodova 
         od 2.300,01 do 2.400,00 kuna…………………………...2,7 bodova 
         od 2.400,01 do 2.500,00 kuna…………………………...2,6 bodova 
         od 2.500,01 do 2.600,00 kuna…………………………...2,5 bodova 
         od 2.600,01 do 2.700,00 kuna…………………………...2,4 bodova 
         od 2.700,01 do 2.800,00 kuna…………………………...2,3 bodova 
         od 2.800,01 do 2.900,00 kuna………………………….. 2.2 bodova 
         od 2.900,01 do 3.000,00 kuna………………………….. 2.1 bodova 
         od 3.000,01 do 3.100,00 kuna…………………………..2,0 bodova 
         od 3.100,01 do 3.200,00 kuna…………………………..1,9 bodova 

   od 3.200,01 do 3.300,00 kuna…………………………..1,8 bodova   
   od 3.300,01 do 3.400,00 kuna…………………………..1,7 bodova 
   od 3.400,01 do 3.500,00 kuna…………………………..1,6 bodova 
   od 3.500,01 do 3.600,00 kuna…………………………..1,5 bodova 
   od 3.600,01 do 3.700,00 kuna…………………………..1,4 bodova 
   od 3.700,01 do 3.800,00 kuna…………………………..1,3 bodova 
   od 3.800,01 do 3.900,00 kuna…………………………..1,2 bodova 
   od 3.900,01 do 4.000,00 kuna…………………………..1,1 bodova 
   od 4.000,01 do 4.100,00 kuna…………………………..1,0 bodova 
   od 4.100,01 do 4.200,00 kuna…………………………..0,9 bodova 
   od 4.200,01 do 4.300,00 kuna…………………………..0,8 bodova 
   od 4.300,01 do 4.400,00 kuna…………………………..0,7 bodova 
   od 4.400,01 do 4.500,00 kuna…………………………..0,6 bodova 
   od 4.500,01 do 4.600,00 kuna…………………………..0,5 bodova 
   od 4.600,01 do 4.700,00 kuna…………………………..0,4 bodova 
   od 4.700,01 do 4.800,00 kuna…………………………..0,3 bodova 
   od 4.800,01 do 4.900,00 kuna…………………………..0,2 bodova 
   od 4.900,01 do 5.000,00 kuna…………………………..0,1 bodova 
   više od 5.000,01 kuna…………………………………..0,0 bodova 
 
                                                Članak  16. 
 
    Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendije dostavlja slijedeću dokumentaciju: 
     - dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ( preslik domovnice ), 
     - uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Općine Feričanci, izdana od  
 strane MUP-a, 
     - Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, o neposjedovanju stana ili  kuće u 
mjestu studiranja kandidata i članova njegovog domaćinstva te da nije  primatelj 
druge stipendije ili studentskog kredita ( ovjereno od strane javnog  bilježnika ) 
     - potvrde Porezne uprave o visini dohotka I primitaka za proteklu kalendarsku 



 godinu, za sve članove zajedničkog domaćinstva 
      - dokaz o ostvarenim mjesečnim prihodima za posljednja 3 mjeseca prije  podnošenja 
prijave, za sve članove zajedničkog domaćinstva, ako su ga  ostvarili   ( potvrda 
Poslodavca-isplatna lista, HZMO- potvrda o  mirovinskom primanju, HZZO-e - potvrda 
o svim isplaćenim naknadama,  HZZ- potvrda o naknadi za vrijeme nezaposlenosti ) 
     - preslike svjedodžbi 3. i 4. razreda srednje škole ili potvrda fakulteta  o  prosjeku 
ocjena  tijekom studiranja,                                                 
     - potvrda o   upisu na godinu studiranja za koju se kandidat natječe,  
      
 
                                                Članak  17. 
 
      
    Redoslijed na listi kandidata utvrđuje se prema zbroju bodova za svakog pojedinog 
kandidata. 
    U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati kandidat koji ima najmanji prihod po 
članu obitelji. 

  
    Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste kandidata 
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije. 
 
                                                   Članak  19. 
 
    Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Feričanci objavljuje se na oglsnoj 
ploči Općine Feričanci u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. 
  
                                                    Članak  20. 
 
     U roku od 8 dana od dana objave liste, nezadovoljni kandidat može podnijeti pisanu 
žalbu na listu. 
     Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o žalbi u roku od 8 dana od dana isteka roka za 
prigovor. 
     Odluka o prigovoru je konačna. 
 
     VI.  ZAKLJUČIVANJE  UGOVORA 
 
                                                       Članak  21. 
 
     Na temelju konačne liste kandidata i utvrđenog broja stipendija Načelnik  Općine 
Feričanci donosi  Odluku o dodjeli stipendije Općine Feričanci za tekuću godinu. 
 
                                                        Članak  22. 
 
     Na temelju članka 21. ove Odluke, Načelnik Općine Feričanci i  korisnik stipendije 
zaključuju Ugovor o korištenju stipendije. 
     Ugovorom se reguliraju međusobna prava  i obveze davatelja i  korisnika stipendije. 
     Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži: 
     - ime, odnosno naziv ugovornih strana, 
     - naziv fakulteta koji korisnik stipendije pohađa, 
     - iznos stipendije, 
     - vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje, 
     - ostala prava i obveze ugovornih strana, 



     - način rješavanja eventualnih sporova. 
                                 

                                                        Članak  23. 
 
     Stpendija se dodjeljuje redovnim studentima na početku akademske godine za 12 
mjeseci, počevši od 01. listopada. 
     
  
                                                         Članak  24. 
 
     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli stipendije Općine 
Feričanci studentima, KLASA:604-02/11-01-01, URBROJ: 
2149/03-02-01-01  od 28. prosinca 2011.godine i  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
dodjeli stipendije Općine Feričanci studentima, KLASA:604-02/13-01/02, 
URBROJ:2149/03-02-01-01 od 28. studeni 2013.godine. 
 
                                                         Članak  24. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Feričanci”. 
 
 
KLASA: 604-01/15-01/04 
URBROJ:2149/03-15-01 
Feričanci, 2. prosinca 2015. godine 
 
 
 
                                                                              PREDSJEDNIK 
                                                                         OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                                                                             Marko Knežević, prof. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 121-01/15-01-01 
URBROJ: 2149/03-01-15-01 
Feričanci, 02. prosinca 2015.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 )  Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  18. sjednici od  02. prosinca 2015. godine  
donijelo 
 
 
 
         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
     o usvajanju prijedloga Odluke o naknadi troškova te materijalnih prava Op�inskog  
   na�elnika i zamjenika op�inskog na�elnika Op�ine Feri�anci 
 
 
 
 Op�insko vije�e usvaja prijedlog Odluke o naknadi troškova te materijalnih prava 
Op�inskog na�elnika i zamjenika op�inskog na�elnika Op�ine Feri�anci 
 
 
 
  
  Tekst Odluke  nalazi se u privitku ovog Zaklju�ka i �ine njezin sastavni dio. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   
       V  I  J  E  Ć  A: 
       Marko Knežević, prof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJE�KO-BARANJSKA ŽUPANIJA                                                 
OP�INA FERI�ANCI 
OP�INSKO VIJE�E 
 
KLASA: 121-01/15-01-01 
URBROJ: 2149/03-15-01 
Feri�anci, 02. studenog 2015.g. 
 
 
 Na temelju �lanka 3. i �lanka 6. Zakona o pla�ama u lokalnoj i podru�noj ( regionalnoj ) 
samoupravi ( "Narodne novine" br. 28/10) i �lanka 32. Statuta Op�ine Feri�anci ( "Službeni glasnik 
Op�ine Feri�anci" br. 67/09, 04/13), Op�insko vije�e Op�ine Feri�anci na svojoj  18.  sjednici od  
02. studenog 2015.g. donosi 
 
      O D L U K U  
   o nakadi stvarnih troškova te materijalnim pravima   
  Op�inskog na�elnika i zamjenika op�inskog na�elnika Op�ine Feri�anci 
 
 
      �lanak 1. 
 
 Ovom Odlukom odre�uje se na�in utvr�ivanja te naknada stvarnih troškova, kao i materijala 
prava, koja dužnosnici imaju u vezi s obavljanjem svoje dužnosti. 
 
 
      �lanak 2. 
 
 Dužnosnicima koji svoju dužnost obavljaju profesionalno staž osiguranja za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje obra�unava se na osnovu punog radnog vremena od 40 sati tjedno. 
    
   
      �lanak 3. 
 
 Dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja u vezi s obavljanjem 
svoje dužnosti. 
 Nakanda troškova za službena putovanja ispla�uje se dužnosniku za službena putovanja 
izvan granica Op�ine Feri�anci i uklju�uje pravo na dnevnicu te pravo na troškove prijevoza zbog 
korištenja osobnog automobila u službene svrhe u iznosima koji se propisuju  Zakonom o 
izvršavanju državnog prora�una. 
 Ako je na službenom putovanju potrebno koristiti no�enje u hotelu ili preno�ištu, dužnosnik 
ima pravo na naknadu stvarnih troškova. 
 Ako dužnosnik za službeno putovanje ne koristi osobni automobil, ima pravo na naknadu  
stvarnih troškova korištenja javnog prijevoza. 
 Putni nalog za službena putovanja dužnosnicima potpisuje Op�inski na�elnik prije odlaska 
na službeno putovanje te se obra�un i isplata  troškova službenog putovanja može izvršiti samo na 
temelju  tako odobrenog putnog naloga. 
 
 



 
 
      �lanak 4. 
 
 Dužnosnici nemaju pravo na isplatu:  
 
- otpremnine nakon prestanka dužnosti 
- jubilarne nagrade 
- naknade za prijevoz na posao i s posla 
- regresa za korištenje godišnjeg odmora 
- naknade za neiskorišteni godišnji odmor. 
 
      �lanak 5. 
 
Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog mobitela. 
 
      �lanak 6. 
 
 Osobe koje su obavljale dužnost profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku  profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu 
pla�e i staž osiguranja  u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) 
samoupravi. 
 
      �lanak 7. 
 
 U slu�aju prestanka profesionalnog  obavljanja dužnosti, na prestanak radnog odnosa ne 
primjenjuju se otkazni rokovi. 
 Po prestanku profesionalnog  obavljanja dužnosti dužnosnik nema pravo na otpremninu po 
osnovi radnog odnosa.  
 
      �lanak 8. 
 
 Pro�elnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi: 
- deklaratorna Rješenja o po�etku, na�inu te prestanku obnašanja dužnosti op�inskog na�elnika i 
zamjenika op�inskog na�elnika, 
- pojedina�na Rješenja o visini pla�e odnosno naknade za rad utvr�ene sukladno odredbama 
posebnog zakona i ove Odluke. 
 
      �lanak 9. 
 
  Danom  stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o pla�ama  i 
naknadama za rad Op�inskog na�elnika i zamjenika Op�inskog na�elnika Op�ine Feri�anci, 
KLASA: 120-04/10-01-05, URBROJ: 2149/03-10-01-01 od dana 18. svibnja 2010.g. 
 
      �lanak 10. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Op�ine Feri�anci". 
 
 
       PREDSJEDNIK OP�INSKOG 
        V  I  J  E  �  A: 



             Marko Kneževi�, prof.    
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 340-01/15-01-11 
URBROJ: 2149/03-01-15-01 
Feričanci, 02. prosinca 2015.g. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
67/09,01/13 )  Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  18. sjednici od  02. prosinca 2015. godine  
donijelo 
 
 
 
         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
   o usvajanju prijedloga Operativnog plana zimske službe za 2015/16. godinu 
 
 
 
 
 Op�insko vije�e usvaja  prijedlog Operativnog plana zimske službe za 2015/16. godinu 
 
 
  
  Tekst Odluke nalazi se u privitku ovog Zaklju�ka i �ine njezin sastavni dio. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG   
       V  I  J  E  Ć  A: 
       Marko Knežević, prof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                     

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FERIČANCI 
Općinsko vijeće 
 
KLASA :340-01/15-01-11 
URBROJ: 2149/03-15-01-01 
Feričanci, 02. prosinca 2015.g.  
 
 
 
 
             Sukladno članku 32. Statuta općine Feričanci , («Službeni glasnik Općine Feričanci 
Br. 67/09, 01/13. ») kao i člancima br. 90,93,94,95 « Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik 
Općine Feričanci br. 67/09,01/13) , Općinski vijeće  Općine Feričanci donosi  
 
 
                  O P E R A T I V N I   P L A N   Z I M S K E    S L U Ž B E  
                                        Z A  2 0 1 5 ./ 2 0 1 6 . G O D I N U  
 
 
 
 
                                                                   Članak 1. 
  
            Operativnim planom zimske službe za 2015./2016. godinu (u daljnjem tekstu :Plan) 
utvrđuje se prioriteti čišćenja nerazvrstanih cesta i ostalih prometnih površina na području Općine 
Feričanci, stupnjevi pripravnosti te obveze izvođača radova u pogledu potrebne mehanizacije i 
odgovarajućeg broja radnika. 
 
 
 
                                                                   Članak 2. 
 
           Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti 
cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim 
propisima. 
 
 
                                                  
                                                                  Članak 3. 
 
          Zimsku službu na nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci obavljati će Vlastiti 
pogon Općine Feričanci. 
 



 
 
 
                                                                 Članak 4. 
 
 
           Operativnim planom predviđa se rad ralice na čišćenju snijega kao i posipanje solju ili 
kamene sitneži kako bi se osigurala neophodna prohodnost na nerazvrstanim cestama. 
 
 
  
                                                                 Članak 5. 
 
 
           Zadužuje se Vlastiti pogon Općine Feričanci da utvrdi popis ulica i nerazvrstanih cesta za 
svako naselje u Općini Feričanci.  
           Zimska služba organizirana je cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenog 2015. do 15. ožujka 
2016. godine., a u skladu s važećim stupnjevima pripravnosti. 
 
 
                      
                                                               Članak 6. 
 
 
          Radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u najkraćem mogućem roku, a 
najkasnije u roku 5 sati od trenutka prestanka padalina, ovisno o vremenskim uvjetima i 
geografsko-klimatskim uvjetima područja. 
          Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama vršiti će se kada snijeg napada pet (5) centimetara, 
a isključivo po nalogu Općinskog Načelnika . 
 
 
 
                                                              Članak 7.  
 
 
         Količina oborina kao i vremenski uvjeti diktirati će broj djelatnika i dodatne mehanizacije na 
poslovima čišćenja o čemu će odluku donositi Načelnik Općine Feričanci. 
 
 
 
                                                             Članak 8. 
 
 
       Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u «Službenom glasniku Općine 
Feričanci». 
 
 
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
       VIJEĆA: 
       Marko Kneževi�, prof  



 
 
 
 
 
     REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA                                                 
        OPĆINA FERIČANCI 
       OP�INSKO VIJE�E 
 
KLASA: 021-04/15-01/02 
URBROJ: 2149/03-15-01-01 
Feričanci, 02. prosinca 2015.g.  
 
 
 Na temelju �lanka 6. Odluke o socijalnoj skrbi  ("Službeni glasnik Op�ine Feri�anci" br. 
1/15 ) te članka  32. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 67/09, 
01/13), Općinsko vije�e Op�ine Feri�anci na svojoj 18. sjednici donosi 
 
 
     O D L U K U 
   o osnivanju i imenovanju  Povjerenstva za nadzor  
           dodjeljenih jednokratnih pomo�i u Općini Feričanci 
 
 
     Članak 1. 
 
 Radi nadzora raspolaganja sredstvima namjenjenima za isplatu jednokratnih pomo�i te 
kontrole kriterija i opravdanosti  ispla�enih jednokratnih pomo�i, koje je ugroženim stanovnicima 
Općine Feričanci odobrio i isplatio Op�inski na�elnik,  Op�insko vije�e Op�ine Feri�anci osniva i 
imenuje Povjerenstvo za nadzor dodjeljenih jednokratnih pomo�i u Op�ini Feri�anci  ( u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) 
 
     Članak 2. 
 
 Povjerenstvo se  sastoji od pet  članova : 
 
1. Tomislav Greguri�, Feri�anci -  predsjednik 
2. Petar Matkovi�, Feri�anci - �lan 
3. Marin Beni�, Feri�anci - �lan 
4. Domagoj Marini�, Feri�anci - �lan 
5. Mirjana Glavaš, Feričanci - �lan 
 
 
Članak 3. 
 
 Povjerenstvo �e se sastajati svaka 3 ( tri ) mjeseca a mandat �lanova Povjerenstva traje do 
prestanka mandata ovog saziva op�inskog vije�a. 
 
 
     Članak 4. 
 
  Za rad u Povjerenstvu �lanovi ne�e dobivati naknadu. 



 
 
 

�lanak 5. 
 

 �lanovi Povjerenstva se obvezuju da �e osobne podatke ugroženih stanovnika kojima je 
ispla�ena jednokratna pomo�, kao i iznose ispla�enih naknada, �uvati kao tajnu. 
 

�lanak 6. 
 

 Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom glasniku 
Općine Feričanci. 
 
        Predsjednik op�inskog vije�a  

     Op�ine Feri�anci,  


