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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    
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       Broj: 06 /2018 -  13. kolovoza 2018.g.

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 10. sjednicve Općinskog vijeća Općine 
Feričanci od 04. lipnja 2018.g.

2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine 
Feričanci za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018. godine

3. Odluka o kratkoročnom zaduženju  Općine Feričanci

4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Feričanci

5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt " rekonstrukcija i 
dogradnja Društvenog doma u Feričancima"



REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01-04
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci, 10. kolovoza 2018. g. 

       Na temelju članka 33. Statuta Općine  Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Feričanci je na svojoj 11. sjednici od 10. kolovoza  2018. 
godine donijelo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisniku 10. sjednice  Općinskog vijeća održane  04.
lipnja 2018.g.  

PREDJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:

Marin Benić



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

KLASA: 021-01/18-01/04
URBROJ: 2149/03-18-01
Feričanci, 04. lipnja  2018.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je  sazvana pisanim pozivima  za 04. lipnja  2018. godine sa početkom u 19,00 sati
u općinskoj vijećnici. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marin Benić
Sjednici je nazočno  svih 11 , Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika  i ostali 

nazočni sukladno prozivniku

Zapisničar: Zlata Vukoja
Sjednica je tonski snimljena 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 

D N E V N I   R E D:

1.  Aktualni sat
2.  Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  od 20. travnja 2018.g.
3.   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Feričanci,
      izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci
4.  Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom  Općine Feričanci za razdoblje 2018. – 2023.
     godine, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine   
     Feričanci



Ad.1.

    Aktualni sat 

Sva pitanja, diskusije i odgovori na aktualnom satu sačinjava poseban Zapisnik koji će se 
vijećnicima dostaviti u privitku ovog zapisnika 

Ad.2.

Usvajanje Zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci 

Nakon glasovanja  konstatira se da se  Zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća održane 20. 
travnja  2018. godine  prihvaća većinom glasova ( 10 ZA i 1 SUZDRŽAN) te se donosi 

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće  prihvaća zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 
20. travnja 2018.g.

Tekst Zapisnika je u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

KLASA:   021-01/18-01/04

Ad.3.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Feričanci,
      izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci

Jednoglasno se donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
za Općinu Feričanci ,  a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Feričanci i temeljem izvješća
Ivana Matulić, pročelnika JUO 



Program se dostavlja na mišljenje Osječko- baranjskoj županiji i suglasnost Ministarstvu 
poljoprivrede. 

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

KLASA: 945-01/18-01-06

  Ad.4.

Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom  Općine Feričanci za razdoblje 2018. – 
2023.    godine, izvjestitelj Ivan Matulić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine  
     Feričanci

Izvjestitelj Ivan Matulić, pročelnik JUO napominje  da  se, nakon provedenog javnog uvida, 
prema članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prijedlog  Plana gospodarenja 
otpadom Općine Feričanci za razdoblje 2018. – 2023. godine prihvaća Općinski načelnik te ga  
upućuje  Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Prijedlog se prihvaća jednoglasno.

Tekst Nacrta Plana gospodarenja otpadom, zajedno s prilozima, nalazi se u prilogu ove 
Odluke i čini njezin sastavni dio.

KLASA: 351-01/18-01-09

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice u 20,30 sati

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
 V I J E Ć A:

Zlata Vukoja Marin Benić



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/ 18-01/04
URBROJ: 2149/03-02-01-18-01
Feričanci, 10. kolovoza 2018.g. 

Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i 
članka 15.  Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ( "Narodne 
novine" broj 24/13. i 102/17) i  članka 30. stavak 5. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  
Općine Feričanci" br. 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 11 . sjednici od 10. kolovoza  
2018. godine  donijelo

   O D  L  U  K  U  
o prihvaćanju POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  o izvršenju Proračuna Općine 

 Feričanci za razdoblje 01.01. - 30.06.2018.g. 

I. OPĆI DIO 

         Članak 1.

Proračun Općine Feričanci za 2018. godinu  ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" broj  
08/17  od 22. prosinca 2017. godine , sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja 
prikazanih u tablici po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja , realiziran je 
kako slijedi:

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01. 2018. - 30. 06. 2018.g. 
                              Opći dio 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA              PLANIRANO    OSTVARENO     INDEX
1.1. Prihodi poslovanja            13.610.000,00   2.751.580,81  20,22%
1.2. Prihodi od prodaje nefin. Imovine      640.000,00      605.730,00  94,65%

2.1. rashodi poslovanja   6.287.600,00          2.156.887,15      34,30%
2.2. Rashod za nabavu nefinancijske imovine   7.962.400,00     421.868,93   5,30%

3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)       0,00              778.554,73

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

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

      Višak/manjak iz prethodnih godina   0,00     -69.343,96   0,00%

      Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja 
     + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina   0,00     709.210,77   0,00%

 



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 i Izvještaju po  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 u periodu od 01.01.-30.06.2018. godine nije koristila sredstva proračunske 
zalihe

V  IZVJEŠTAJ O DANIM  JAMSTVIMA  I  IZDACIMA PO JAMSTVIMA 

U periodu 01.01. - 30.06. 2018 g.  Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo jamstva za 
zaduživanja.

Članak 4.

Ova Odluka će se  objavit  u "Službenom glasniku Općine Feričanci" i na internetskoj 
stranici Općine Feričanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

           Marin Benić



     REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
         OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 403-01/18-01-02
URBROJ: 2149/03-01-18-01
Feričanci, 10. kolovoza 2018.g.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci br.
01/18),  članka 86.  i  86a.  Zakona o proračunu („Narodne novine“  broj  87/08,  136/12 i  15/15),
Općinsko vijeće Općine Feričanci na 11. sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2018. godine donosi

ODLUKU
o kratkoročnom zaduženju  Općine Feričanci

Članak 1.
Donosi  se  Odluka  o  kratkoročnom zaduženju  Općine  Feričanci  u  2018.godini  u  iznosu

3.500.000,00 kuna podizanjem kredita, za provedbu projekta planiranog u Proračunu Općine za
2018.godinu:  Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-5 "GOVEĐA GLAVA" u Feričancima u svrhu
obnove  sela  u  ruralnim  područjima,  Mjera  07  "Temeljne  usluge  i  obnova  sela  u  ruralnim
područjima", referentne oznake 776172/2018, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog
fonda  za  regionalni  razvoj  u  sklopu  Natječaja  za  provedbu  mjere  7.2.  "Ulaganja  u  izradu,
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore
energije i uštedu energije" – provedba operacije 7.2.2. " Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" u
okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Članak 2. 
Zaduženje iz ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:

2. Rok korištenja kredita: 31.05. 2019.godine;
3. Valuta kredita: HRK;
4. Način otplate kredita: 11 mjeseci, u jednakim mjesečnim uzastopnim ratama;
5. Kamatna stopa: 1,7  % promjenjiva;

      - Instrumenti osiguranja kredita: mjenica, zadužnica.

Članak 3. 
Zadužuje se Općinski načelnik za:

6. pripremu sve dokumentacije,
7. provedbu postupka jednostavne nabave za odobrenje kredita
8. podnošenje zahtjeva za odobrenje kredita, 
9. ugovaranje kredita izabranom bankom

     -    te sve druge poslove radi ostvarenja kratkoročnog zaduženja za investiciju planiranu
Proračunom.

Članak 4. 

O međusobnim pravima i obvezama između kreditora i korisnika kredita iz točke 1. ove
Odluke zaključiti će se Ugovor o kreditu.

   Članak 5.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  prvog  dana  od  objave  u  „Službenom  glasniku  Općine

Feričanci“.
Predsjednik Općinskog

vijeća

Marin Benić



Obrazloženje: 

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
Zaduženje i davanje jamstava jedinica lokalne samouprave
Članak 86.
(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita,
zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.
Članak 86.a 
(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do
12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim
kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.
(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti sukladno
stavku  1.  ovoga  članka  samo  za  premošćivanje  jaza  nastalog  zbog  različite  dinamike  priljeva
sredstava i dospijeća obveza.
Za kratkoročno zaduženje nije potrebna suglasnost Vlade RH niti Ministarstva financija RH.

  REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA FERIČANCI
   OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:344-01/18-01/16  
URBROJ: 2149/03-18-01-01
Feričanci, 10. kolovoza 2018.g.



Na temelju  članka  15.   Zakona  o  komunalnom gospodarstvu  ("Narodne  novine"  36/95,
109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 10. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova (" Službeni glasnik Općine Feričanci" broj 65/09.) i članka 30. Statuta Općine Feričanci 
(" Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci  donosi

O D L U K A
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne

rasvjete na području Općine Feričanci

I.

Na temelju provedenog Javnog oglasa za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Feričanci  od dana  12. lipnja  2018.g.  na
web stranici i Oglasnoj ploči Općine Feričanci, prihvaća se ponuda  TERMOELEKTRO, obrt za
instalaterske radove, vl.  Danijel Javorček, V. Novaka 6, 31500 NAŠICE, OIB: 03308722808 na
iznos 9.092,23  kuna  ( bez PDV-a) kao najpovoljnije po cijeni. 

II.

Odabrani ponuditelj dužan je komunalnu djelatnost iz prethodnog članka obavljati redovito i
po pravilima struke

III.

Ugovor o povjerenju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke daje se na
rok od 4 (četiri) godine od dana potpisa Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova iz članka 1.
ove Odluke.

IV.

Cijene za pruženu uslugu iz članka 1. ove Odluke utvrđene su u ponudi br.  68/2018 od 
26. lipnja 2018.godine, i nalaze se u prilogu ove Odluke i sastavni su njezin dio.

V.

Na  temelju  ove  Odluke,  općinski  načelnik  Općine  Feričanci  sklopit  će  s  odabranim
ponuditeljem Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz članka 1. Odluke, a kojim će se utvrditi
međusobna prava i obveze.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine
Feričanci će se potpisati u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke svim ponuditeljima.



O b r a z l o ž e n j e

Na temelju  Javnog  oglasa  za  prikupljanje  ponuda  za  povjeravanje  komunalnih  poslova
održavanja javne rasvjete na području Općine Feričanci od dana  12. lipnja 2018.g., Povjerenstvo za
pripremu i provedbu jednostavne nabave Općine Feričanci utvrilo je da je ukupno zaprimljeno dvije
ponude i to :
1.  ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ, obrt za električne instalacije, prijevoz i trgovinu, vl. Pavao 
Lovošević, Vatroslava Lisinskog 100, 31500 NAŠICE, OIB: 67874157908, s ukupno ponuđenom 
cijenom u iznosu 27.404,63 Kn

2.  TERMOELEKTRO, obrt za instalaterske radove, vl. Danijel Javorček, V. Novaka 6, 31500 
NAŠICE, OIB: 03308722808, s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu 11.365,28 Kn

  Nakon uvida i razmatranja Ponuda utvrdilo se da su obje  ponude pravovremene i sadrže
svu traženu dokumentaciju.

Stoga, predlaže se Općinskom vijeću prihvaćanje ponude tvrtke TERMOELEKTRO, obrt za
instalaterske radove, vl. Danijel Javorček, V. Novaka 6, 31500 NAŠICE, OIB: 03308722808, na
iznos 9.092,23  kuna  ( bez PDV-a) kao najpovoljnije po cijeni.

Nakon uvida u istu,  utvrđeno je  da ista  zadovoljava sve uvjete  u Oglasu o prikupljanju
ponuda.

Slijedom naprijed navedenog, odlučeni je kao u izreci ove odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić

Dostaviti: 
1._Ponuditeljima, svima
2. Računovodstvo Općine,
3. Arhiva.

  REPUBLIKA  HRVATSKA                                                           
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI
        OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                         



KLASA: 402-09/18-01-01
URBROJ: 2149/03-18-01-01
Feričanci, 10. kolovoza 2018.g.

   Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi mjere 07 („Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.) 
(NN br 48/18), Razvojne strategije Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 05/15 ) te članka 30. 
Statuta  Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 01/18), Općinsko vijeće na  11. sjednici održanoj
dana 10. kolovoza 2018.g. donosi

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

doma u Feričancima"
                                                              Članak 1.

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

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

Društvenog doma u Feričancima".
      Članak 3.

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

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                                                   

   Marin Benić

     PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: 402-09/18-01-01  URBROJ: 2149/03-18-01-01 )



UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM
PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE

HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg
dokumenta)
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA FERIČANCI  
2. KORISNIK PROJEKTA
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Feričanci
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
Trg Matije Gupca 3, Feričanci
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Marko Knežević, načelnik
2.5. KONTAKT
Tel: 031/603-016
Telefaks: 031/603-749
Email: nacelnik@opcina-fericanci.hr

3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti  podmjeru/tip  operacije  unutar  Mjere  7  „Temeljne  usluge  i  obnova  sela  u  ruralnim
područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Osječko-baranjska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Feričanci
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Feričanci
3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Cilj provedbe ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma u naselju Feričanci.

Provedbom ovog projektnog prijedloga ostvarit će se postavljeni cilj koji se odnosi na sanaciju i

modernizaciju postojećeg objekta. Provedba predloženog projekta doprinijet će i podizanju kvalitete

mailto:nacelnik@opcina-fericanci.hr


te revitalizaciji  društvenog i kulturnog života stanovnika na ruralnom području odnosno naselju

Feričanci,  ali  i  ostalim  naseljima  koja  gravitiraju  Feričancima  kao  općinskom  središtu  kroz

povećanje kapaciteta i kvalitete društvene infrastrukture.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata
za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Očekivani rezultati ovog projektnog prijedloga su provedena rekonstrukcija postojećeg društvenog

doma u Feričancima ukupne površine 2432 m². Građevinska bruto površina nakon dogradnje iznosi

1438,61 m2, od čega građevinska bruto površina dogradnje iznosi 156,30 m2. Nakon provedenih

aktivnosti ukupna površina mjesnog doma iznosit će 1.575,04 m². Provedba navedenih aktivnosti

doprinijet će podizanju kvalitete i revitalizaciji društvenog i kulturnog života stanovnika naselja

Feričanci, ali i okolnih naselja sa područja Općine.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':

10. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Provedbom  projekta  stvaraju  se  nova  radna  mjesta  s  iz  potrebe  osiguravanja  funkcioniranja

društvenog doma u smislu poslova domara.

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

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

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

broj radnih
mjesta

Planirana godina ili
planirano razdoblje

stvaranja novog
radnog mjesta nakon
realizacije projekta

1.
Domar – obavlja poslove redovnog 
održavanja, sustava grijanja, vodovodnih i 
drugih instalacija

1
3 mjeseca po

realizaciji projekta



Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz
Priloga 10 Natječaja.

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za
potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

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

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

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

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše
800 znakova)

3. Priprema projektne dokumentacije i podnošenje Zahtjeva za potporu
4. Potpis ugovora i podnošenje zahtjeva za isplatu predujma
5. Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova
6. Odabir izvođača radova i potpis ugovora 
7. Odabir nadzora nad izvođenjem građevinskih radova i potpis ugovora
8. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u naselju Feričanci
9. Promidžba i vidljivost 
10. Priprema i slanje Zahtjeva za isplatu
11. Izvještavanje prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
12. Podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu

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

pravnih  odnosa,  izrađen  glavni  projekt  i  ishođena  građevinska  dozvola,  ishođeno  Mišljenje

Ministarstva zaštite okoliša i prirode o utjecaju projekta na okoliš, izrada plana ulaganja i ostale

pripremne  aktivnosti  koje  se  odnose  na  izradu  projektno-tehničke  dokumentacije  te  pripremu

natječajne dokumentacije. 

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova,



uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan
nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')
Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na iznos 3.802.120,00 kn. Ukupna vrijednost projekta

obuhvaća građevinske radove, te opće troškove poput izrade pripremne dokumentacije za natječaj,

izrade projektno-tehničke dokumentacija, građevinskog nadzora, izrade dokumentacije za provedbu

postupka javne nabave te troškove provedbe projekta. U ukupnu vrijednost projekta uključen je i

iznos PDV-a koji za korisnika predstavlja prihvatljiv trošak.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne
vrijednosti  građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno
članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne
smiju  započeti  prije  podnošenja  Zahtjeva  za  potporu.  U slučaju  započetih  aktivnosti  građenja,
potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv
trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u
tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu
započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Nisu započete aktivnosti građenja.

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

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i  različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog
Priloga)
Ciljane  skupine  ovog  projektnog  prijedloga  rekonstrukcije  i  dogradnje  mjesnog  doma  u

Feričancima  su:  Općina  Feričanci  (investitor),  stanovnici  JLS-a  i  naselja  Feričanci,  Valenovac,

Gazije i Vučjak Feričanački. Krajnji korisnici su stanovnici Općine, koji će se koristiti  mjesnim

domom  te  sektor  civilnog  društva  odnosno  udruge  s  područja  Općine  koje  koriste  objekt  za

održavanje  redovitih  i  prigodnih  manifestacija  i  događanja.  Krajnji  korisnici  su  i  projektanti  i

izvođači  radova  odnosno  lokalno  gospodarstvo  s  obzirom  da  će  se  investicijskim  ulaganjem

osigurati otvaranje novih radnih mjesta za vrijeme trajanja provedbe projekta.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem
se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike;
najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog doma naselju Feričanci doprinijet će unaprjeđenju društvene

infrastrukture na području Općine Feričanci te doprinijeti unaprjeđenju i pozitivnom utjecaju na

razvoj ruralnih područja. Rekonstrukcija i izgradnja društvene infrastrukture doprinijet će podizanju

kvalitete  društvenog  i  kulturnog  života  stanovništva  naselja,  poboljšanju  standarda  uređenosti

naselja  te  razvoju  osnovnih  preduvjeta  za  poticaj  razvoju  društvenih  i  kulturnih  djelatnosti.

Ulaganjem u razvoj ruralnih područja osigurava se ravnomjeran razvoj svih područja Republike



Hrvatske što je u skladu sa Programom ruralnog razvoja 2014.-2020.

5.  POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I
DOKAZ  DA  JE  HUMANITARNA/DRUŠTVENA  DJELATNOST  UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge
ili  vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve,  djelatnosti  kojima se ostvaruje cilj,  te s
područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na
slučaj  kada  je  korisnik  udruga  ili  vjerska  zajednica  koja  se  bavi  humanitarnim  i  društvenim
djelatnostima)
n/p
5.2.  DOKAZ DA SU HUMANITARNE I  DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti  po kojoj su osnovi humanitarne i  društvene djelatnosti  udruge/vjerske zajednice od
posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik
udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
n/p 

. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA 

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i

funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Od početka radova do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta biti će potrebna 24 mjeseca

odnosno realizacija se očekuje tijekom 2018., 2019. i 2020. godine, ovisno o odluci o odobrenju

projekta izdanoj od strane APPRRR. Svi predviđeni troškovi ovog projekta, građevinski radovi,

završni radovi, elektro instalacije, vodovod i kanalizacija, radovi na manipulativnim površinama te

strojarski radovi su prihvatljivi  troškovi te tako u potpunosti  planiramo financiranje iz mjere 7,

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.  Pred-financiranje projektnih aktivnosti

osigurati  će  se  sredstvima  korisnika.  Sredstva  su  predviđena  proračunom Općine  Feričanci  za

2018.g. te projekcijama proračuna za  2019.g. i 2020.g.  Planirano je da Opći troškovi obuhvaćaju

troškove pripreme natječajne dokumentacije koji se također financiraju sredstvima korisnika.  



7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti  dosadašnja  iskustva  korisnika  u  provedbi  sličnih  projekta,  te  ljudske  kapacitete  za
provedbu  planiranog  projekta,  odnosno  broj  osoba  i  stručne  kvalifikacije  osoba  uključenih  u
provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici,
članovi  ili  volonteri  korisnika ili  pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji  će biti
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Općina Feričanci posjeduje iskustvo u provedbi nekoliko infrastrukturnih projekata:

-  izrade  projektne  dokumentacije  potrebne za  prijavu  projekta  sanacije  odlagališta  komunalnog

otpada "Strm Breg“

- Sanacija odlagališta otpada "Strm Breg"u Općini Feričanci

- Izgradnja pješačkih staza u naselju Vučjak Feričanački

Jedinstveni odjel Općine Feričanci – jedinica lokalne samouprave s manje od 3.000 stanovnika za

obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave osnivaju jedinstveni

upravni  odjel.  Jedinstveni  upravni  odjel  u  skladu  s  čl.  19  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

obavlja sljedeće djelatnosti: 

- Uređenje naselja i stanovanje,

- Prostorno i urbanističko planiranje,

- Komunalno gospodarstvo,

- Briga od djeci

- Socijalna skrb

- Primarna zdravstvena zaštita

- Kultura, tjelesna kultura i šport

- Zaštita potrošača 

- Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

- Protupožarna i civilna zaštita

- Promet na svom području

- te ostale poslove sukladno Zakonom. 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci zapošljava ukupno šest djelatnika. 

Provedbu  projekta  voditi  će  Jedinstveni  upravni  odjel  i  vlastiti  pogon.  Postupke  javne  nabave

provoditi  će  vanjski  suradnici  osposobljeni  za  provedbu  postupaka  javne  nabave.  Upravljanje

projektom, sastavljanje izvještaja o provedbi i podnošenje zahtjeva za isplatu realizirati će se od

strane konzultanata.



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

(navesti  planirane  izvore  prihoda/sufinanciranja  i  rashode  nužne  za  upravljanje  i  održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Po realizaciji projekta sredstva za upravljanje i održavanje bit će osigurana u proračunu Općine

Feričanci pod stavkom proračuna tekuće i investicijsko održavanje.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA
KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika,
a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet
godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“;  navesti  način  upravljanja  projektom  kada  je  korisnik  prenio  ili  će  prenijeti
upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Održavanje i upravljanje projektom provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci. Voditelj

vlastitog  pogona  Općine  Feričanci,  Josip  Jurčević   brinuti  će  se  za  investicijsko  održavanje  i

korištenje prostora. Nakon provedbe projekta, brigu o održavanju doma preuzeti će domar.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos
potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od
10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto
prihoda.
Predložak  se  preuzima  sa  stranice  www.apprrr.hr  –  kartica  “Zajednička  poljoprivredna
politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te
se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).
Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE 

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )



Izračun diskontiranog neto prihoda
             

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA 

Stavka
Godina

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Prihodi od naknada i 
članarina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od najamnina  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
A. Prihodi poslovanja (1+2) 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
3. Trošak održavanja  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
4. Trošak energije  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5. Trošak vanjskih usluga  0 0 0 0 0 0  0 0 0
6. Trošak plaća  40.446 40.446 40.446 40.446 40.446 40.446 40.446 40.446 40.446 40.446
7. Trošak amortizacije            
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 
+6 +7 +8) 0 60.446 60.446 60.446 60.446 60.446 60.446 60.446 60.446 60.446 60.446
C. Dobit/gubitak [A-B] 0 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446
D. Ulaganje u materijalnu 
imovinu 3.908.560           
E. Ulaganje u obrtna sredstva 0           
F. Ukupna kapitalna ulaganja 
[D + E] 3.908.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
             
             
             

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka
Godina

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Dobit/gubitak 0 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446
II. Trošak amortizacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Ukupna kapitalna ulaganja 3.908.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Novčani tok [I + II - III] -3.908.560 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446 -40.446
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V. Ostatak vrijednosti projekta           -59869,96
VI. Diskontni faktor 1 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756
VII. Diskontirani novčani tok 
[(IV + V) x VI] -3908560,0 -38890,4 -37394,6 -35956,3 -34573,4 -33243,7 -31965,1 -30735,6 -29553,5 -28416,8 -67769,9
VIII. Neto sadašnja vrijednost 
(NSV)
[suma diskontiranog novčanog 
toka]  -4.277.059,29
IX. NSV u odnosu na ulaganje 
(VIII / suma III)  -1,09

X. Ukupan iznos umanjenja potpore 0,00
 

 diskontna stopa 4,00%  
             
             
UPUTE:       
* zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela 
polja      
** unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarivim 
godišnjim kapacitetima      
*** nulta godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos 
planiranog ulaganja      
**** nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavisno od planiranog ulaganja      
             
             

10.  USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI  S
LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom
razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta
temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen -
naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Predloženi projekt je u skladu sa Razvojnom strategijom Općine Feričanci za razdoblje 2015. – 2020. godine. U strateškom dokumentu naveden je
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sljedeći strateški cilj: 1. „Infrastruktura, održivi razvoj i okoliš kao pretpostavka gospodarskog razvoja“ te u okviru navedenog cilja prioritet 3

„Razvoj društvene infrastrukture“. Strateški cilj i prioritet se nalaze  u okviru Poglavlja 5. Vizija razvoja i strateški ciljevi Općine Feričanci na

stranici 53. Razvojne strategije Općine Feričanci.  Razvojna strategija Općine Feričanci usvojena je od strane Općinskog vijeća Općine Feričanci

dana  02. prosinca 2015. godine Odlukom o usvajanju Razvojne strategije Općine Feričanci  za razdoblje 2015. – 2020., KLASA: 334-05/15-01-01,

URBROJ:  2149/03-15-01-01.  Odluka  je  objavljena  u  Službenom  glasniku  Općine  Feričanci,  broj  8,  na  stranici   7,  link:  http://opcina-

fericanci.hr/sluzbeni-glasnik/ Razvojna strategija Općine Feričanci objavljena je na sljedećem linku:  http://opcina-fericanci.hr/razvojna-strategija-

opcine-fericanci-2/ .

Ovlašteni  projektant  u  Glavnom arhitektonskom projektu  b.p.  01/12  AP,  Glavnog  projekta   za  Rekonstrukciju  i  dogradnju  društvenog  doma

Feričanci, na k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci u poglavlju Opći dio – Izjava projektanta na stranici 17., dokazuje, odnosno izjavljuje da je

Glavni projekt u skladu sa Prostornim planom Općine Feričanci („Službeni glasnik“  Općine Feričanci 8/16.). 

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

Pojašnjenje:

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

Izjavljujem da će ulaganje u  „REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU DRUŠTVENOG DOMA FERIČANCI“ korisnika Općine Feričanci, koje će se

prijaviti na mjeru 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020.  u  okvirima  podmjere  7.4.,  tipa  operacije  7.4.1.  „Ulaganja  u  pokretanje,  poboljšanje  ili  proširenje  lokalnih  temeljnih  usluga  za  ruralno
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stanovništvo,  uključujući  slobodno  vrijeme  i  kulturne  aktivnosti  te  povezanu  infrastrukturu“  biti  dostupno  lokalnom  stanovništvu  i  ostalim

interesnim skupinama, dobrovoljnom vatrogasnom društvu, kulturno-umjetničkom društvu i ostalim udrugama na lokalnom području.

Datum: Potpis i pečat:

10. kolovoza 2018. godine                          Marko Knežević, Načelnik
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