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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt "Sanacija i uređenje trga 
ispred zgrade Općine Feričanci u Feričancima"
  



        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA FERIČANCI
  OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/19-01/06
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci, 09. listopada 2019.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 20. sjednici održanoj
dana 09. listopada 2019. godine donosi:

O D L U K U
o suglasnosti za provedbu ulaganja u izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt

sanacije i uređenje trga ispred zgrade općine u Feričancima

Članak 1.
Daje  se  suglasnost  za  provedbu  ulaganja  u  izradu  projektno-tehničke  dokumentacije  za

projekt sanacije i uređenje trga ispred zgrade Općine u Feričancima te na temelju izrađene projektne
dokumentacije provedbu ulaganja u sanaciju i uređenje trga ispred Općine u Feričancima.

Članak 2.
Za  ulaganja  iz  članka  1.  ove  Odluke  koristit  će  se  sredstva  Europske  unije  u  sklopu

Programa ruralnog razvoja Repbulike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, unutar mjere 07.
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“,  Podmjere 7.4. – Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – provedba tipa 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.“

Članak 3.
Ovlašćuje se  Načelnik Općine Feričanci za provođenje svih aktivnosti u vezi s prijavom Općine
Feričanci na natječaje povezane s sufinanciranjem projektne dokumentacije iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine

Feričanci“. 
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