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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
           Broj: 01/15 –  23. veljače 2015.g

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prijedlogu zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Feričanci 
3. Odluka o upućivanju Javnog poziva za podnošenje priejdloga kandidata za iszbor članova Savjeta
mladih Općine Feričanci
4. Odluka o rasporedu sredstava iz općinskog Proračuna Općine Feričanci za redovito financiranje 
političkih stranaka u 2015. godini 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o radnim odnosima i odgovornosti službenika i namještenika 
 u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-04/15-01/01
URBROJ: 2149/03-01-15-01
Feričanci,  20. veljače 2015.g.

Na temelju 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  12 sjednici od 20. 
veljače 2015. godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon glasovanja,  konstatira se da se Zapisnik Općinskog vijeća sa 11. sjednice održane 29.
prosinca  2014. godine prihvaća  većinom glasova

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

   Marko Knežević, prof,v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE                                 

KLASA: 021-05/ 14-01/05
URBROJ: 2149/03-14-01
Feričanci, 29. prosinca  2014.g.  

             Z  A  P  I  S  N  I  K
           sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 29. prosinca  2014.g. sa početkom u 18,00 sati u 
općinskoj vijećnici. 

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

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

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

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

D N E V N I  R E D:

1Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci od 29. listopada 2014.g.
2Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2014. godinu,  

izvjestiteljica Jasna Dado
3 Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2014. godinu, 

izvjestiteljica Jasna Dado
4Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2014. godinu, 

izvjestiteljica jasna Dado
5 Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2014. godini, izvjestiteljica Jasna 

Dado
6 Prijedlog odluke o Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju

Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu, izvjestiteljica Jasno Dado
7 Prijedlog Vijećnice Amalije Liović ( HDSSB) o uvrštavanju nove stavke u proračun Općine 

Feričanci za 2015. godinu – Izdaci za osnovnoškolsko obrazovanje 
8Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za  2015.g.. 

izvjestiteljica Jasna Dado
9 Prijedlog javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za  2015.g., izvjestiteljica 

Jasna Dado
10Prijedlog javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2015. godinu, izvjestiteljica Jasna Dado
11Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Feričanci za period 2015- 2017.g., izvjestiteljica Jasna 

Dado
12 Odluka o izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne 

djelatnosti u 2014. godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade, izvjestitelj 
Damir Završki

13Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za         
2014. godinu, izvjestitelj Damir Završki



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

15 Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2014.g., izvjestitelj Damir Završki 

16 Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine Feričanci za 2015.g., izvjestitelj Josip 
Jurčević

17 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci u 2014.g., izvjestitelj 
Mirko Jurčević

18 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općin e Feričanci u 
2015.g., izvjestitelj Mirko Jurčević

19 Prijedlog Vijećnice Amalije Liović o točki dnevnog reda – Donošenje Odluke o pokretanju 
postupka za uvođenje cjelodnevnog boravka djece predškolskofg odgoja u Dječjem vrtiću 
Zvončić, Feričanci uz obvezu financiranja plaće odgajateljice na pola radnog vremena 

20  Zahtjevi i zamolbe

Nakon glasovanja konstatira se da se dnevni red prihvaća sa 10 glasova "ZA" i 1 
"SUZDRŽAN".

Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

 od 29. listopada 2014.g.

Sa 1 glasom "SUZDRŽAN" i 10 "ZA"  donosi se slijedeći:  

   Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon glasovanja,  konstatira se da se Zapisnik Općinskog vijeća sa 10. sjednice održane 29.
listopada  2014. godine prihvaća  većinom glasova

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

KLASA: 021-04/14-01/05

Ad.2.
1Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci 
2za 2014. godinu,  izvjestiteljica Jasna Dado

Nakon izlaganja izvjestiteljice Jasna Dado po stavkama , sa 6 glasova "ZA", 4 "PROTIV" i 1
"SUZDRŽAN"  donosi se slijedeća:  

              O  D  L  U  K  U
       o II izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Feričanci 

za 2014. godinu

 U Proračunu Općine Feričanci za 2014. godinu ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
5/13.   ) članak 1. mijenja se i glasi :



     PLANIRANO     PROMJENA    NOVI IZNOS
       Iznos                %

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja          3.619.203,00   -559.973,00  -15,47      3.059.230,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine             222.000,00   -171.230,00   -77,13          50.770,00
Rashodi poslovanja           3.293.911,00  -477.500,00   -14,50      2.816.411,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              547.292,00  -253.703,00   -46,36         293.589,00
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 kao i tabela u kojoj su utvrđeni računi prihoda i rashoda, se nalazi u 
,privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/14-01/07

Ad.3.
  

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2014. godinu, 
- izvjestiteljica Jasna Dado

Sa 8 glasova "ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN"  donosi se 

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

                     za 2014.g.
Koji obuhvaća:

-      pomoć za opremu novorođenog djeteta
-financiranje udjela roditelja djece slabijeg imovnog stanja u cijeni Programa Dječjeg vrtića "Zvončić" 
Našice, Područni vrtić Feričanci
-pomoć za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima
-jednokratne novčane pomoći
-stipendiranje studenata
-sufinanciranje prijevoza srednjoškolske djece
-pomoć za pogrebne troškove
- 

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci  osiguravaju se u 
Proračunu Općine Feričanci za 2014 godinu  i raspoređuju se:

- pomoć za opremu novorođenog djeteta................ 35.000,00 kn
- financiranje udjela roditelja u cijeni programa 

           -    Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice- PV Feričanci.....10.000,00 kn
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........      5.000,00 kn
- jednokratne novčane pomoći .............................     65.000,00 kn
- pomoć opć. Prorač. na poplavljenom području..     15.000,00 kn



- stipendije Općine Feričanci studentima.............     65.500,00 kn
- prijevoz srednjoškolske djece.............................    42.500,00 kn

- pomoć za pogrebne troškove ..............................     5. 000,00 kn
        UKUPNO:                  243.000,00 kn

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

-Crveni križ...................................................... 12.000,00 kn
-udruge proistekle iz Domovinskog rata.......... 10.000,00 kn
-udruge umirovljenika i civilnih invalida.........  3.000,00  kn
-UKUPNO:                   25.000,00 kn

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

KLASA: 550-02/14-01/03

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

 za 2014. godinu, izvjestiteljica jasna Dado

Sa 10 glasova "ZA" i 1 "PROTIV" donosi se slijedeći :

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

Koji sadrži sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci 
osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci i raspoređuju se kako slijedi:

- Udruge građana..................................................  20.000,00
- KUD "Manuel" Feričanci...................................  15.000,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................  6.000,00
- Radio Našice.........................................................25.000,00

                       _________________________________________________
UKUPNO:                  66.000,00

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

KLASA: 612-01/14-01/04

Ad.5.

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2014. godini, 
- izvjestiteljica Jasna Dado

Sa  10 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN"  prihvaća se prijedlog:

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

Koji sadrži sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značaja za Općinu Feričanci 
osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2014 godinu ovisno o kvaliteti sportova, klubova, pojedinaca, 
stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata  i raspoređena su:



-Sportska zajednica       132.000,00 kn
-NK "Fešk" Feričanci        4.000,00 kn
-Bočarski klub "Fešk-Feravino"   4.500,00 kn
-Teniski klub "Fešk" Feričanci     1.500,00 kn
-Dječje igralište -Vučjak Ferič    15.000,00 kn

                ======================================
UKUPNO:     157.000,00 kn

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

KLASA: 620-01/14-01/02

Ad.6. 

Prijedlog odluke o Proračunu Općine Feričanci za 2015. godinu i prijedlog Odluke o 
izvršavanju Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu, izvjestiteljica Jasno Dado

Izvjestiteljica Jasna Dado je detaljno obrazložila prijedlog  uz napomenu kako smatra da je 
planirani proračun u okvirima realnih očekivanja kako ostvarivanja prihoda, tako i rashoda.

Vijećnik Benić predlaže umanjenje stavke namjenjene za sportsku zajednicu i jednokratne 
pomoći u iznosu od 10.000,00 kuna te ih prenamjeniti u stavku za predškolski odgoj.

Predsjednik stavlja prijedlog vijećnika Benić na glasovanje, te se nakon glasovanja 
konstatira da se prijedlog ne prihvaća ( 4 glasa "ZA",  6 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" ) 

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

                      O  D  L  U  K  A
               o Proračunu Općine Feričanci za  2015. godinu

koji sadrži sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja 3.887.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine     263.000,00
Rashodi poslovanja  3.272.800,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine    877.200,00

RAZLIKA – MANJAK
-0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
     NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00 

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



Tekst Odluke o Proračunu Općine Feričanci kao i Odluke o izvršavanju proračuna se nalazi 
u privitku ovog zapisnika  i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 400-08/13-01/08
   400-08/14-01/09

        Ad.7.

Prijedlog Vijećnice Amalije Liović ( HDSSB) o uvrštavanju nove stavke u proračun Općine 
Feričanci za 2015. godinu – Izdaci za osnovnoškolsko obrazovanje 

Vijećnik Gregurić je na kratko napustio rad sjednice te se konstatira da je u u 18,40 sati sjednici 
nazočno 10 vijećnika.

Jednoglasno se prihvaća priejdlog vijećnice  HDSSB-a Amalije Liović o uvrštavanju nove stavke u 
prijedlog Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu – Izdatci za osnovnoškolsko obrazovanje  iz razloga 
otežane ekonomske situacije.

 gđa Dado je napomenula, da je predložena stavka već uvrštena u prijedlog Proračuna za 2015.

Ad.8.
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za  2015.g.. 

-izvjestiteljica Jasna Dado

Sa 10 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" prihvaća se prijedlog 

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

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

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

        UKUPNO:                 237.000,00 kn

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

-Crveni križ...................................................... 12.000,00 kn
-udruge proistekle iz Domovinskog rata.......... 10.000,00 kn
-udruge umirovljenika i civilnih invalida......... 10.000,00  kn
-UKUPNO:                    32.000,00 kn

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

KLASA: 550-02/14-01/04



Ad. 9.
Prijedlog javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za  2015.g., izvjestiteljica 
Jasna Dado

Vijećnik Gregurić se vratio na sjednicu te se konstatira da je sjednici nazočno 11 vijećnika.

Nakon glasovanja konstatira se da se jednoglasno prihvaća 

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

koji sadrži: 

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

               _____________________________________________
 UKUPNO:               100.000,00

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

KLASA: 612-01/14-01/05

Ad 10.

Prijedlog javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2015. godinu,
 izvjestiteljica Jasna Dado

Jednoglasno se prihvaća prijedlog   P  R  O  G  R  A  M A    javnih potreba u športu Općine 
Feričanci u 2015.g., koji sadrži: 

-Sportska zajednica       132.000,00 kn
-NK "Fešk" Feričanci                       4.000,00 kn
-Bočarski klub "Fešk-Feravino"        4.000,00 kn
-Teniski klub "Fešk" Feričanci           2.000,00 kn
-Sportske kućice                     15.000,00 kn

===================================
-UKUPNO:                   157.000,00 kn

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

KLASA: 053-02/14-01-10
 



Ad. 11.

 Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Feričanci za period 2015- 2017.g., 
-izvjestiteljica Jasna Dado

Izvjestiteljica ističe kako je prijedlog temeljen na zakonskim obvezama planiranja Proračuna za 
naredne tri godine te ga se mora donijeti.

Općinsko vijeće , nakon glasovanja  7 "ZA" 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽANA"  donosi 

O D  L  U  K  U o projekciji Proračuna Općine Feričanci za razdoblje 2015. do  2017. godinu u 
slijedećim vrijednostima:

*Proračun Općine Feričanci za 2015 godinu sadrži :

- PRIHODI..............................................................................4.150.000,00 kuna
- IZDACI.................................................................................4.150.000,00 kuna

*Proračuna Općine Feričanci za 2016  godinu sadrži:

-PRIHODI...............................................................................4.250.000,00 kuna
- IZDACI.................................................................................4.250.000,00 kuna

*Proračuna Općine Feričanci za 2017.  godinu sadrži:

-PRIHODI...............................................................................4.250.000,00 kuna
- IZDACI.................................................................................4.250.000,00 kuna

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

KLASA:  400-08/13-01/11

Vijećnik Matković na kratko napušta sjednicu u 19,10 sati  te je utvrđen novi kvorum od 10 
vijećnika

Ad.12.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne 
djelatnosti u 2014. godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade, izvjestitelj 
Damir Završki

Nakon kratkog izlaganja , Općinsko vijeće je jednoglasno ( 10 glasova "ZA") usvojilo  Odluka o 
izmjeni i dopuni Programa o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2014. godini 
koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade

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

KLASA: 363-01/14-01/03

Ad.13.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za              
2014. godinu, izvjestitelj Damir Završki



Općinsko vijeće sa 10 glasova "ZA"  ( jednoglasno) prihvaća prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 2014. godinu

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

KLASA: 361-01/14-01-03
Ad.14.

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

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

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

KLASA: 320-01/14-01-03

Vijećnik Matković se u 19,20 vratio na sjednicu te se utvrđuje kvorum od 11 vijećnika

Ad.15.

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2014.g., izvjestitelj Damir Završki 

Jednoglasno se prihvaća ( 11 glasova "ZA") prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od 
naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.

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

KLASA: 363-01/14-01-04

Ad.16.
Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine Feričanci za 2015.g., izvjestitelj Josip 
Jurčević

Kako je izvjestitelj Josip Jurčević bio spriječen nazočiti sjednici , predsjednik Općinskog vijeća daje
kratko izvješće o razlozima donošenja godišnjeg plana 

Nakon glasovanja konstatira se da se  Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine 
Feričanci za 2015.g prihvaća jednoglasno ( 11 glasova "ZA" )

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

KLASA: 012-01/14-01-01

Ad.17

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci u 2014.g., izvjestitelj 



Mirko Jurčević

Nakon kratkog izvješća, Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 glasova "ZA" ) prihvaća Analizu stanja 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci u 2014.g.

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

KLASA: 810-01/14-01/05

Ad.18.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Feričanci 
u 2015.g., izvjestitelj Mirko Jurčević

Općinsko vijeće sa većinom glasova ( 10 "ZA" i 1 "SUZDRŽAN"  ) prihvaća prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općin e Feričanci u  2015.g.

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

KLASA: 810-01/14-01-06

Ad.19.
Prijedlog Vijećnice  HDSSB-a  Amalije Liović o točki dnevnog reda – Donošenje Odluke o 

pokretanju postupka za uvođenje cjelodnevnog boravka djece predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću 
Zvončić, Feričanci uz obvezu financiranja plaće odgajateljice na pola radnog vremena 

Gđa Amalija Liović je dala uvodno obrazloženje za  predloženu točku dnevnog reda navodeći kao 
najveći problem raspored rada sadašnjeg vrtića koje ni u kojoj mjeri ne odgovara zaposlenim roditeljima  te 
smatra kako bi se uvođenjem cjelodnevnog boravka uveliko olakšalo roditeljima, a i djeci .

Također navodi da je ovo zahtjev za pokretanje postupka jer  smatra, ukoliko se prijedlog i prihvati  
niej ga moguće realizirati u kratkom roku.

Nakon glasovanja konstatira se da Općinsko vijeće jednoglasno donosi ZAKLJUČAK o 
prihvaćanju  prijedloga  HDSSB vijećnice Amalije Liović o pokretanju postupka za uvođenje 
cjelodnevnog boravka djece predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Zvončić, Područnom vrtiću 
Feričanci.

Vijećnica se obvezuje za slijedeću sjednicu izraditi financijske pokazatelje provođenja i 
realizacije gore navedenog prijedloga.

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

KLASA: 021-04/14-01-01

Ad.20.

Zahtjevi i zamolbe

1. Davor Babić, Feričanci, Ferićeva 1

Prijedlog za uvrštenjem 35.000,00 kuna za sve potrebe sfere nakladništva u proračun 
za 2015. godinu.



Općinsko vijeće jednoglasno odbija prijedlog Davora Babića iz Feričanaca, Ferićeva 1 za 
uvrštenjem 35.000,00 kuna za sve potrebe sfere nakladništva biltena "Feričanački tjednik"

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

KLASA: 402-08/14-01-32

2. Blaženka Faubel-Maglaić, Valenovac, B.Radića 87

Zamolba za dodjelu sredstava za izdavanje zbirke poezije

Podnositeljica zamolbe je nazočila sjednici te je u kratko iznijela razloga podnošenja 
zamolbe  uz  napomenu da se zbirkom promovira Općina Feričanci kao i na dosadašnjim  mnogim 
književnim susretima.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo zamolbu te joj se iz općinskog pračuna odobrava 
se 3.000,00 kuna  , a odobrena sredstva će joj se uplatit  na žiro račun Udruge Matica Hrvatska. 
Podružnica Feričanci.

Vijećnici Zlatko Đuroković   i Stipo Stipić se pridružuju donaciji sa 500,00 kuna svaki. 

 Ad.21.

Različito

Vijećnik Gregurić postavlja pitanje uplate financijske pomoći poplavljenim područjima 
postavljajući pitanje zašto se ista nisu uplatila u Gunju već u Slavonski Šamac.

Općinski mu načelnik odgovara kako je dogovor bio da se uplati u poplavljeno područje, a 
ne određeno mjesto, odnosno Gunju.

Predsjednik vijeća zaključuje rad 11. sjednice u 20,30 sati te je svim nazočnima čestitao 
nadolazeće blagdane i pozvao na prigodni domjenak.

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V  I  J  E  Ć  A:

Zlata Vukoja,v.r. Marko Knežević, prof,v.r



    REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI

        OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                         

   Na temelju članka 32. Statuta  Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09., 01/13. i 04/13.-    
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na12.  sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine donijelo je

                                                               O  D  L  U  K  U 
                                                   o izmjeni Odluke  o  socijalnoj  skrbi 

                                                                     Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi ( Službeni glasnik Općine Feričanci “ br. 01/12.), KLASA: 550-02/12-
01/01, URBROJ: 2149/03-01-12-01 od 13. ožujka 2013.g., u članku 8. stavak 1. :

“Za svako novorođeno dijete na području Općine roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na novčani iznos 
za nabavu opreme za novorođenče i to za svako   rođeno dijete 1.000,00 kuna.”,   

  mjenja se i glasi:

“ Za svako novorođeno dijete na području Općine roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na novčani iznos
za nabavu opreme za novorođenče i to za prvo dijete 1.500,00 kuna,  za drugo dijete 2.000,00 kuna a za
treće  i svako sljedeće dijete 2.500,00 kuna.”  

      Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o socijalnoj skrbi se ne mjenjaju.

      Članak 3.

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

KLASA:550-02/15-01-02
URBROJ:2149/03-15-01
Feričanci, 20. veljače 2015.g.    
                                                                         PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                               Marko Knežević, prof.,v.r.



REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI

        OPĆINSKO VIJEĆE       

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) te članka 5.
Odluke o Osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Feričanci („Službene glasnik Općine Feričanci“ br.
50/06) Općinsko vijeće Općine Feričanci na 12.sjednici održanoj 20. veljače 2015.g., donijelo je 

ODLUKU 
o upućivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih

Općine Feričanci

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Feričanci upućuje Javni poziv udrugama mladih i udrugama koje se bave s
mladima, učeničkim vijećima te drugim registriranim oblicima organiziranja mladih s područja općine

Feričanci za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Feričanci.

Članak 2.

Za objavu Javnog poziva zadužuje se Općinski načelnik Antun Glavaš, a za utvrđivanje konačnog prijedloga
kandidata zadužuje se Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeće Općine Feričanci.

Članak 3.

Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

KLASA: 014-03/15-01-01
UR.BROJ:2149/03-15-01-01
U Feričancima, 20. veljače 2014.g. 

PRESJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA 

     Marko Knežević, prof,v.r.



 REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI
        OPĆINSKO VIJEĆE       
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) te članka 4. Odluke
o Osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Feričanci („Službene glasnik Općine Feričanci“ br. 50/06)
Općinsko vijeće Općine Feričanci raspisuje

JAVNI POZIV
ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA  ČLANOVE

SAVJETA MLADIH OPĆINE FERIČANCI

I.
Općinski savjet mladih Općine Feričanci (u daljnjem tekstu Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća Općine Feričanci. Savjet mladih ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika
predsjednika.

II.
U Savjet mladih mogu se kandidirati i biti birane osoba s prebivalištem na području Općine Feričanci,  u
dobi od  petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

III.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predložiti:

·udruge mladih I udruge koje se bave s mladima,
·učenička vijeća,
·studentski zborovi,
·drugi registrirani oblici organiziranja mladih

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih 
predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

IV.
Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se Povjerenstvu za
izbor i imenovanje i to u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Feričanci.
Kandidatura obvezno sadrži:

·naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
·podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište,

status – učenik, student, zaposlenik, dr.)
·očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,
·obrazloženje prijedloga

V.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Feričanci obavlja provjeru formalnih uvjeta 
prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o 
provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidata, koji objavljuje na Službenim stranicama   
Općine Feričanci.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

VI.
Prijedlozi  kandidata za  članove Savjeta  mladih dostavljaju se osobno ili  putem pošte Općina Feričanci,
31512 Feričanci , s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

KLASA: 014-0315-01-01
UR.BROJ: 2149/03-15-01-01
U Feričancima, 20. veljače 2015.g.      Predsjednik Općinskog vijeća

Marko Knežević, prof v.r.
  



  REPUBLIKA  HRVATSKA                                                    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA  FERIČANCI

    
    OPĆINSKO VIJEĆE       

KLASA:402-08/15-01/01
URBROJ:2149/03-01-15-01
Feričanci, 20. veljače  2015. godine

            Na temelju članka  7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(“Narodne novine” broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13. – pročišćeni tekst ) i članka 32. Statuta 
Općine Feričanci ( “Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 67/09., 01/13. i 04/13. – pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 12. sjednici od 20. veljače  2015. godine donijelo je 

                                                                O  D  L  U  K  U 
                         o rasporedu sredstava iz Proračuna  Općine Feričanci za redovito
                                       financiranju političkih stranaka u 2015. godini

                                                                        Članak  1.
         Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 
Općine Feričanci izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Feričanci u 2015. godini 
raspoređuju se na slijedeći način:

         - nezavisni vijećnik Marko Knežević                1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - nezavisni vijećnik  Zlatko Đuroković             1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - HDSSB                                                            3 vijećnika           3.750,00 kuna
         - HNS                                                                 1 vijećnik             1.250,00 kuna
         - HDZ                                                                 4 vijećnika           5.000,00 kuna
         - HSU                                                                 1 vijećnik             1.250,00 kuna

                                                                       Članak  2.
         Sredstva iz prethodnog članka isplatit će se strankama u 4  ( četiri ) obroka ( tromjesečno).

                                                                       Članak  3.
        Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Feričanci”, a primjenjuje se od 01.01. 2015. godine.

                                                                 PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                Marko Knežević, prof.,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA                                                                 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
         OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 011-04/15-01-01
URBROJ: 2149/03-15-01-02
Feričanci, 07. siječnja 2015. g. 

Na temelju  Zakona o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  i  upravi  (  "Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 144/12), Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08 i
61/11) i članka 51. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 50/06, 67/09,
01/13), načelnik Općine Feričanci 07. siječnja 2015. godine donio je

PRAVILNIK
o radnim odnosima i odgovornosti službenika i namještenika 

 u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci

I        OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim  Pravilnikom  uređuju  se  materijalna  prava,  obveze  i  odgovornosti  službenika  i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona ( u daljnjem tekstu: zaposlenici), ako
nisu drugačije određena zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima.

Članak 2.

Službenici  su  osobe  visoke,  više  i  srednje  stručne  spreme  koji  kao  redovito  zanimanje
obavljaju poslove iz djelokruga Općine, odnosno poslovne državne uprave prenesene na jedinice
lokalne samouprave, utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima ili općim aktima Općinskog
vijeća,  te  informatičke,  opće  i  administrativne  poslove,  planske,  materijalno-financijske,
računovodstvene i slične poslove.

Namještenici su osobe srednje i niže stručne spreme koji obavljaju pomoćno-tehničke i ostale
poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga
upravnih tijela ( komunalni redar, čistač radnih prostorija, domar, vozač i sl. ).

Članak 3.

Ako se u vrijeme važenja i primjene ovog Pravilnika zakonom, kolektivnim ugovorom ili
drugim propisima pojedina pitanja ili  odnosi  urede na drugačiji  način i  ako je to povoljnije za
zaposlenike, primjenjivat će se neposredno taj propis.



II          PRIJAM U SLUŽBU

Članak 4.

Radni odnos može zasnovati osoba koja pored uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava uvjete
određne Pravilnikom o izmjenama i  dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Feričanci kojeg donosi Općinski načelnik.

Članak 5.

Pravilnikom  o  izmjenama  i  dopunama  pravilnika  o  unutarnjem  ustrojstvu  Jedinstvenog
upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Feričanci iz prethodnog članka utvrđuje se unutarnje
ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna
mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značenja za rad upravnih tijela u skladu sa Statutom i
općim aktima Općine Feričanci.

Članak 6.

O prijemu u službu, rasporedu na radna mjesta te o drugim  pravima i obvezama službenika
kao i prestanku službe odlučuje rješenjem pročelnik upravnog tijela.

O  imenovanju  i  razrješenju  pročelnika  upravnog  tijela  te  o  drugim pravima  i  obvezama
pročelnika odlučuje rješenjem Općinski načelnik.

Članak 7.

U službu se ne može primiti osoba koja je pravomočno osuđena:

a) za kazneno dijelo protiv:

- slobode i prava čovjeka i građanina
- Republike Hrvatske
- vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
- života i djela
- spolne slobode i spolnog ćudoređa
- braka obitelji i mladeži
- opće sigurnosti ljudi i imovine
- imovine
- sigurnosti pravnog prometa i poslovanja
- pravosuđa
- vjerodostojnosti isprava
- službene dužnosti
- javnog reda

b) koja je osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine.



Članak 8.

Postupak prijma u službu može se provesti samo u skladu s Planom prijma u službu koji se
utvrđuje u skladu sa zakonom, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune
radnog mjesta koje je upražnjeno nakon donošenja plana za tekuću godinu.

Plan  prijma  u  službu  utvrđuje  stvarno  stanje  popunjenosti  radnih  mjesta,  potreban  broj
službenika i namještenika na neodređeno radno vrijeme za razdoblje za koje se plan donosi i planira
se broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Članak 9.

Prijedlog Plana prijma u službu izrađuje pročelnik u vrijeme kada se priprema nacrt proračuna
za sljedeću kalendarsku godinu, i to tako da s njim bude usklađen.

Na temelju  prijedloga iz  prethodnog stavka,  a  vodeći  računa o potrebama i  raspoloživim
financijskim sredstvima, Općinski načelnik utvrđuje plan prijma u službu.

Plan prijma u službu utvrđuje se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu proračuna Općine
za kalendrasku godinu na koji se plan odnosi.

Osim donošenja plana prijma u službu za kalendarsku godinu ( kratkoročni plan), može se
donositi srednjoročni plan ( za razdoblje od dvije godine) i dugoročni plan ( za razdoblje od četiri
godine).

Članak 10.

Plan prijma u službu obavezno se objavljuje u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

Članak 11.

Zaposlenici  se u službu primaju putem natječaja,  osim ako se u službu primaju osobe na
određeno vrijeme i osobe koje su po ugovoru o školovanju ili stipendiji u obvezi stupiti u državnu
službu.

Natječaj se ne provodi ni kada osobe zaposlene u tijelima državne vlasti ili pravnim osobama
sa  javnim ovlastima,  osobe zaposlene  u  upravnim tijelima  drugih  jedinica  lokalne  samouprave
prelaze na rad u Odjel i Vlastiti pogon.

O prelasku iz  stavka 2.  ovog članka zaključuje se  pismeni  sporazum između načelnika  i
nadležnog čelnika državne ili javne službe, odnosno između načelnika jedinica lokalne samouprave.

Pismeni  sporazum se  ne  može  zaključiti  bez  pismenog pristanka  osobe  koja  se  prima  u
službu.

Natječaj se obavezno objavljuje u " Narodnim novinama", a može se objaviti i u dnevnom ili
tjednom tisku.

Članak 12.

Natječaj raspisuje pročelnik upravnog odjela.
Natječaj za imenovanje pročelnika upravnog odjela raspisuje Općinski načelnik.
Za popunjavanje radnog mjesta moraju biti osigurana sredstva u proračunu Općine.



Članak 13.

Natječaj mora sadržavati:

- naziv upravnog tijela u koje se prima službenik ili namještenik
- naziv radnog mjesta
- uvjete primanja u službu
- isprave koje se moraju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta
- rok za podnošenje prijave
- rok u kojem će kandidati biti obavješteni o rezultatima natječaja
Ako se stručna sposobnost kandidata utvrđuje putem provjere znanja ili probnim radom, ovi

uvjeti se moraju naznačiti u natječaju.
U natječaju se mora navesti da u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje

zapreke iz članka 7. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Rok za podnošenje prijava po natječaju ne smije biti kraći od osam, niti duži od 15 dana od
dana objave u "Narodnim novinama".

Članak 15.

Natječaj provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik odjela.
Natječaj  za  imenovanje  pročelnika  odjela  provodi  povjerenstvo  koje  imenuje  općinski

načelnik.

Članak 16.

U službu se u pravilu prima na neodređeno radno vrijeme i to uz obavezni probnio rad u
trajanju od tri mjeseca.

Članak 17.

Po konačnosti o prijmu u službu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim se
utvrđuje radno mjesto,  stručna sprema i  struka, ostvareni radni staž službenika, vrijeme trajanja
službe,  plaća službenika,  trajanje probnog rada,  datum početka rada i  rok u kojem je službenik
dužan položiti državni ispit, ukoliko ga nije položio.

III        RADNO VRIJEME

Članak 18.

Zaposlenici koji rade puno radno vrijeme počinju sa radom u 07,00 sati i završavaju u 15,00
sati i imaju pravo na odmor ( stanku ) od 30 minuta.

Vrijeme odmora iz prethodnog stavka ubraja se u radno vrijeme koje iznosi 40 sati tjedno.



IV          ODMORI I DOPUSTI

Članak 19.

Zaposlenici imaju pravo u svakoj kalendarskoj godini na godišnji odmor od najmanje četiri
tjedna, bez obzira na to da li je zaposlenik uposlen na neodređeno ili određeno radno vrijeme.

Vježbenici ima pravo na godišnji odmor u trajanju od  četiri tjedna.

Članak 20.

Trajanje  godišnjeg odmora zaposlenicima koji  rade  na  nepuno radno vrijeme određuje  se
jednako kao i zaposlenicima koji rade na puno radno vrijeme.

Članak 21.

Zaposlenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od
osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest (6) mjeseci neprekidnog rada utvrđenog po
kriterijima iz ovog Pravilnika.

Ukoliko se zaposlenik zaposli na određeno radno vrijeme, nakon isteka 6 mjeseci neprekidnog
rada ima pravo na godišnji odmor za tu kalendarsku godinu pod istim uvjetima kao i zaposlenici
koji rade na neodređeno radno vrijeme, a po kriterijima ovog Pravilnika.

Prestane  li  radni  odnos  zasnovan  na  određeno  radno  vrijeme  prije  isteka  (6)  mjeseci
neprekidnog rada, zaposlenik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Prekid  rada  zbog privremene  onesposobljenosti  za  rad,  vojne  vježbe  ili  drugog zakonom
opravdanog razloga, ubraja se u rok iz stavka 3. ovog članka.

Članak 22.

Ako  se  za  zasnivanje  rada  na  određeno  vrijeme  sklapa  Ugovor  o  radu  na  određeni  rok,
zaposlenik ima pravo korištenja godišnjeg odmora za vrijeme trajanja ugovora.

Ako se radi o Ugovoru o radu na određeno vrijeme čije je trajanje ugovoreno na način da se
vezuje uz neku činjenicu ( npr. povećan opseg poslova, zamjena odsutnog zaposlenika i sl.), tada je
vrijeme korištenja godišnjeg odmora sastavni dio trajanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

Članak 23.

Blagdani i neradni dani određeni zakonom ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora kao
ni razodoblje privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) koje je utvrdio ovlašteni liječnik.

Ako  zaposlenik  za  vrijeme  godišnjeg  odmora  otvori  bolovanje,  prekida  se  korištenje
godišnjeg odmora.

Članak 24.

Zaposlenik ima pravo na godišnji odmor ako mu u kalendarskoj godini prestaje radni odnos,
osim ako poslodavac nije kriv što mu nije bio u mogućnosti osigurati korištenje godišnjeg odmora
( npr. Izvanredan otkaz, sporazumni prekid radnog odnosta određenog dana po zahtjevu zaposlenika
i sl.) i to na razmjerni dio godišnjeg odmora ako radni odnos prestaje prije završetka šestomjesečnog
roka čekanja za ostvarivanje prava na puni godišnji odmor.



Članak 25. 

U slučaju  redovitog  otkaza,  radni  odnos  prestaje  istekom otkaznog roka  za  koje  vrijeme
zaposlenik  ima  sva  prava  i  obveze  iz  radnog odnosa,  pa  tako  i  pravo  na  korištenje  godišnjeg
odmora.

Otkazni rok ne teče za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, odnosno, otkazni rok koji je
počeo teći prekida se za vrijeme godišnjeg odmora,  odnosno produljuje se za onoliko vremena
koliko je godišnji odmor trajao.

Članak 26.

U slučaju da poslodavac  ne  omogući  zaposleniku korištenje  godišnjeg odmora na koji  je
stekao pravo,  poslodavac  je  dužan  zaposleniku  nadoknaditi  štetu  po  općim propisima obeznog
prava.

Članak 27.

Raspored  godišnjeg  odmora  za  zaposlenike  utvrđuje  pročelnik,  a  za  pročelnika  Općinski
načelnik pismenim rješenjem, a u skladu s potrebama organizacije rada vodeći  računa i  o želji
svakog pojedinog zaposlenika i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

Protiv  rješenja  o  korištenju  godišnjeg  odmora  službenik  može  u  roku  od  3  dana  izjaviti
prigovor načelniku, a pročelnik Općinskom načelniku.

Prigovor odgađa izvršenje rješenja iz stavka 1. ovog članka, a odluka o prigovoru mora se
donijeti najkasnije 8 dana od dana primitka prigovora i konačna je.

Zaposlenik može 2 radna dana iskoristiti  kada on to  želi  uz obvezu da o tome obavijesti
pročelnika najmanje 1 dan prije, a pročelnik općinskog načelnika.

Članak 28.

Zaposlenik ima pravo godišnji odmor koristiti najmanje u dva dijela.
Prvi dio mora biti u trajanju najmanje dva tjedna neprekidno, a drugi dio se mora iskoristiti

najkasnije do 30. lipnja iduće godine, a iznimno i do kraja kalendarske godine.

Članak 29.

Ukupan broj radnih dana godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se na zakonski minimum
od   četiri tjedna pribrajaju dani prema slijedećim kriterijima:

- uvjetima rada
- doprinosa zaposleniku na radu
- složenosti poslova
- radnom stažu
- posebnim socijalnim uvjetima
- navršenim godinama starosti



Članak 30.

Trajanje godišnjeg odmora prema kriterijima utvrđenim u prethodnom članku ovog Pravilnika
utvrđuje se kako slijedi: 

a) Prema uvjetima rada:

- spremačica, komunalni redar 1 radni dan

b) Prema doprinosu zaposlenika na radu:

- zaposenik koji daje povezano zalaganje na radu
i trajanju ostvaruje natprosječne rezultate po 
ocjeni načelnika 2 radna dana

c) Prema složenosti poslova:

- dužnosnik kojeg bira Općinsko vijeće 4 radna dana
- zaposlenik koji obavlja poslove sa VSS 3 radna dana
- zaposlenik koji obavlja poslove sa VŠS
  SSS, VKV i KV 2 radna dana
- zaposlenik koji obavlja poslove sa NSS i
  NKV 1 radni dan

d) Prema radnom stažu:

- zaposlenik od 1-5 godina radnog staža 2 radna dana
- zaposlenik od 5-10 godina radnog staža 3 radna dana
- zaposlenik od 10-15 godina radnog staža 4 radna dana
- zaposlenik od 15-20 godina radnog staža 5 radnih dana
- zaposlenik od 20-25 godina radnog staža 6 radnih dana
- zaposlenik s više od 25 godina radnog staža 7 radnih dana

e) Prema posebnim socijalnim uvjetima

- majci za svako dijete do 15 godina života 1 radni dan
- samohranoj majci 2 radna dana
- roditelju djeteta s urođenim invaliditetom 2 radna dana
- roditelju djeteta sa smetnjama u razvoju temeljem
  liječničkog uvjerenja 2 radna dana

f) Prema navršenim godinama starosti

- zaposleniku od 30-40 godina starosti 1 radni dan
- zaposleniku od 41-50 godina starosti 2 radna dana
- zaposleniku od 51-60 godina starosti 3 radna dana
- zaposleniku preko 60 godina starosti 4 radna dana



Članak 31.

Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust tijekom jedne kalendarske godine od ukupno 7 radnih
dana u slijedećim slučajevima:

- sklapanje braka 4 radna dana
- rođenje djeteta 4 radna dana
- smrt supružnika, djeteta, roditelja, unuka 4 radna dana
- brata, sestre, djeda, bake, te roditelja supružnika 2 radna dana
- selidbu u istom mjestu stanovanja 2 radna dana
- selidbu u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana
- dobrovoljnog davatelja krvi 2 radna dana
- elementarnu nepogodu 5 radnih dana
- u slučaju teške bolesti užeg člana obitelji 3 radna dana

Zaposlenik  ima  pravo  na  plaćeni  dopust  za  svaki  slučaj  naveden  u  prethodnom  stavku,
neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.

Ako se zaposleniku za vrijeme korištenja godišnjeg odmora dogodi slučaj temeljem kojeg
ostvaruje  pravo  na  plaćeni  dopust  za  važne  osobne  potrebe,  ne  prekida  se  računanje  trajanja
godišnjeg odmora.

Članak 32.

Kada  je  zaposlenik  temeljem  odluke  Općinskog  načelnika  upućen  na  obrazovanje,
usavršavanje,  specijalizaciju  ili  polaganje  državnog  ili  stručnog ispita  ima  pravo  na  dopust  uz
naknadu plaće  i  više  od  7  radnih  dana,  odnosno onoliko  dana  koliko  je  utvrđeno prethodnom
odlukom.

Odlukom iz prethodnog stavka mogu se utvrditi  i  dodatne pogodnosti  ( snošenje troškova
školovanja odnosno specijalizacije u cijelosti ili u određenom dijelu tih troškova).

Članak 33. 

Zaposleniku se temeljem njegovog zahtjeva može odobriti neplaćeni dopust do 30 radnih dana
u jednoj kalendarskoj godini u slijedećim slučajevima:

- smrt užeg člana obitelji
- njega člana uže obitelji
- izgradnje ili popravka kuće ili stana
- liječenje na vlastiti trošak
- posjeta članova uže obitelji u inozemstvu
- obrazovanje, usavršavanje, osposobljavanje ili specijalizacija na vlastiti trošak
- u svim slučajevima kada ima pravo na plaćeni dopust.

Odluku  o  odobrenju  neplaćenog dopusta  za  službenike  donosi  pročelnik,  a  za  pročelnika
Općinski načelnik.

Članak 34.

Zaposlenik podnosi pismeni prigovor, odnosno zahtjev za zaštitu svojih prava iz rada i po
osnovu rada pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Feričanci.



V  PLAĆE I NAKNADE

Članak 35.

Zaposlenik  ima  pravo  na  plaću  u  visini  utvrđenoj  u  Odluci  o  plaćama  službenika  i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i  Vlastitom pogonu, te plaći dužnosnika Općine
Feričanci.

Plaću  zaposlenika  čini  umnožak koeficijenta  složenosti  poslova  radnog mjesta  na  koje  je
zaposlenik raspoređen i bruto osnovice za izračun plaća uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža.

Članak 36. 

Plaća se isplaćuje jednom mjesečno, najkasnije do petnaestog dana u mjesecu, za protekli
mjesec.

Članak 37.

Osnovna plaća zaposlenika uvećava se za prekovremeni rad 50% . 
Nalog za prekovremeni rad, pismeni putem, zaposlenicima odobrava općinski načelnik.

Članak 38.

Ako je zaposlenik odsutan zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini
80%  od  njegove  osnovne  plaće  ostvarene  u  mjesecu  neposredno  prije  nego  što  je  započelo
bolovanje.

Naknada  u  100%  iznosu  osnovne  plaće  pripada  zaposleniku  kad  je  na  bolovanju  zbog
profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

VI   OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA

Članak 39.

Zaposlenik ili njegova obitelj imaju pravo na potporu do visine neoporezivog dijela utvrđenog
važećim propisima na dan isplate ( Pravilnik o porezu na dohodak ) u slijedećim slučajevima:

- smrti zaposlenika
- smrti člana uže obitelji (supružnika, djeteta, roditelja, brata, sestre)
- potpora zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana
- potpora zbog invalidnosti i tjelesnog oštećenja

Članak 40. 

U slučajevima kada zaposlenik stekne uvjete za mirovinu ima pravo na otpremninu u visini
1/3  prosječne bruto plaće,  koja  mu je  isplaćena unazad tri  mjeseca,  za  svaku navršenu godinu
radnog staža u Općini Feričanci.

Otpremnina iz prethodnog stavka se isplaćuje najkasnije u roku 15 dana od dana predočenja
Rješenja o ostvarivanju prava na mirovinu.



Članak 41. 

Zaposlenik  ima  pravo  na  jubilarnu  nagradu  za  radni  staž  do  visine  neoporezivog  dijela
utvrđene Pravilnikom o porezu na  dohodak na dan isplate  u  zavisnosti  o  navršenim godinama
radnog staža.

Članak 42.

Za vrijeme službenog putovanja u zemlji zaposleniku pripada:

- dnevnica do neoporezivog iznosa
-  naknada  prijevoznih  troškova  u  punom  iznosu,  a  prema  vrsti  prijevoznog  sredstva

navedenog u putnom nalogu
- troškovi noćenja u visini stvarnih troškova prema hotelskom računu.

Članak 43.

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji obračunavaju se od vremena polaska zaposlenika do
povratka sa službenog putovanja.

Puni iznos dnevncie isplaćuje se za putovanje koje traje duže od 12 sati odnosno polovina
dnevnice za putovanje koje traje duže od 8 sati, a kraće od 12 sati.

Članak 44.

Zaposlenik ima pravo naknade troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u
visini ne oporezivog iznosa utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Ako se za službeno putovanje koristi javni prijevoz, zaposlenik ima pravo naknade troškova u
visini stvarnih troškova.

Članak 45.

Zaposlenici imaju pravno na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim
javnim prijevozom u  visini  stvarnih  izdataka  cijene  mjesečne,  odnosno  pojedinačne  autobusne
karte. Naknada troškova prijevoza isplaćuje se za tekući mjesec unaprijed.

Odlukom općinskog  načelnika,  zaposlenici  imaju  pravo  na  naknadu  troškova  dolaska  na
posao. Naknada se isplaćuje jednom mjesečno za protekli mjesec. 

Odlukom općinskog načelnika,  zaposlenici  imaju  pravo  na  dodatak  na  plaću  za  troškove
prehrane.

Članak 46.
Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, zaposlenici ostvaruju pravo na primitak

neoporezive godišnje prigodne nagrade čija je visina određena Pravilnika poreza na dohodak. 
Jednom  godišnje  odlukom  općinskog  načelnika  zaposlenici  imaju  pravo  na  primitak

oporezive godišnje nagrade u vidu "regresa", "božićnice", "uskrsnice" ili "duhovnice".

Članak 47.

Djeca zaposlenika koja na datum darivanja nisu starija od 15 godina imaju pravo na dar  u
naravi ili novcu u neoporezivom iznosu propisanom Pravilnikom o porezu na dohodak.

Ako se dar daje u naravi, u neoporezivu svotu se uključuje i obveza za PDV.



Članak 48.

Temeljem Pravilnika o porezu na dohodak zaposlenici imaju pravo na primitak dara u naravi
u visini neoporezivog iznosa propisanog naprijed navedenim Pravilnikom.

Odluku o isplati donosi Općinski načelnik svojom odlukom.

      Članak 49.

Zaposlenici koji rade na nepuno neodređeno radno vrijeme ostvaruju sva materijalna prava
jednako kao i zaposlenici koji rade na puno radno vrijeme.

Članak 50.

Zaposlenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja, bolovanja do 42 dana i
bolničkih dana.

VII   ODGOVORNOST ZAPOSLENIKA

Članak 51. 

Zaposlenici u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu povjerene poslove, odnosno
poslove  i  zadatke  radnog  mjesta,  moraju  obavljati  uredno,  savjesno,  pridržavajući  se  zakona  i
drugih propisa te se ponašati dolično u službi i u svezi službe.

Članak 52.

Zaposlenici su odgovorni za povrede službene dužnosti, bilo ona laka ili teška, pod uvjetom:
- da je u trenutku povrede bio ubrojiv
- da je službenu dužnost povrijedio vlastitom krivnjom
-  da  je  službena  dužnost  koju  je  povrijedio  bila  predviđena  propisom prije,  ili  barem u

trenutku, učinjene povrede.

Članak 53. 

Zaposlenici ne mogu biti odgovorni za povredu službene odgovornosti, bez obzira na to radi
li se o lakoj ili teškoj povredi, ako je učinjena:
- u nužnoj obrani, krajnjoj nuždi ili u stvarnoj zabludi.

Članak 54.

Povrede službene dužnosti mogu biti:
- lake i 
- teške



Članak 55.

Lake povrede službene dužnosti su:
1. učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla
2.  napuštanje radnih prostorija  tijekom radnog vremena bez odobrenja ili  neopravdanih  
razloga
3. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije
4. neopravdan izostanak s posla jedan dan
5.  neobavještavanje  nadređenog  o  spriječenosti  dolaska  na  posao  u  roku  24  sata  bez  
opravdanih razloga, i
6. druge lake povrede službene dužnosti koje su propisane zakonom ili drugim propisima.

Članak 56. 

Nadležnost za pokretanje postupaka lake povrede službeničke dužnosti pripada pročelniku
odjela, a za pročelnika Općinskom načelniku.

Pročelnik,  odnosno  Općinski  načelnik,  pokreće  postupak  zaključkom  kojeg  dostavlja
službeniku protiv kojeg se postupak pokreće, koji ima pravo podnijeti odgovor na prijedlog u roku
tri  dana,  računajući  od  dana  dostave  prijedloga  i  predložiti  izvođenje  dokaza  relevantnih  za
donošenje zakonite i pravilne odluke.

U  postupku  na  odgovarajući  način  se  primjenjuju  odredbe  Zakona  o  općem upravnom
postupku.

Članak 57.

Nadležnost za odlučivanje, odnosno izricanje kazne za lake povrede službene dužnosti ima
pročelnik, odnosno Općinski načelnik za pročelnika.

Protiv Odluke o kazni službenik ima pravo žalbe Službeničkom sudu u roku osam dana od
primitka odluke, a protiv odluke Službeničkog vijeća službenik ima pravo pokrenuti upravni spor u
roku 30 dana ručunajući i dan primitka drugostupanjske odluke.

Članak 58.

1. Za lake povrede službene dužnosti može se izreći :
- javna opomena i 
- novčana kazna u visini 10% mjesečne plaće koja je službeniku isplaćena u mjesecu kada je
izrečena kazna

2. Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreči kazne:
- novčana kazna na vrijeme od jednog do šest mjeseci, s tim da kazna ne može mjesečno 
iznositi više od 20% ukupne plaće isplaćene u mjesecu u kojem je izrečena
- premještaj na drugo radno mjesto niže složenosti poslova za koje je kao uvjet propisana 
ista stručna sprema
- prestanak službe

Kazne koje su izrečene u postupku, bilo lake ili teške povrede službene dužnosti izvršava
Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti te zbroj kazni izrečen u jednom mjesecu za lake i teške
povrede ne može prelaziti više od 30% ukupne plaće za taj mjesec.



Članak 59.

Teške povrede službene dužnosti utvrđuju se zakonom.
Teške povrede službene dužnosti su:
1. neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvšavanje službenih obveza
2. nezakonit rad ili propuštanje poduzimanje mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten

radi sprečavanja zakonitosti
3. davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela i time

nastaju druge štetne posljedice
4. zloporaba položaja ili prekoračenje ovlasti službe
5. odbijanje izvršavanja zadataka ako za to ne postoje opravdani razlozi
6. neovlaštena posluga sredstvima povjerenim za izvršavanje poslova
7. odavanje službene ili druge tajne
8. obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog

odobrenja čelnika tijela
9. onemogućavanje građana ili pravnih osoba u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva,

žalbi, prigovora i predstavki ili drugih zakonskih prava
10. uporaba nevjerodostojne isprave u svrhu ostvarivanja prava u službi
11. nedolično ponašanje koje nanosi štetu ugledu službe
12. neopravdan izostanak s posla dva do četiri dana u jednom mjesecu
13. ponašanje radi kojega je tri puta izrečena kazna za laku povredu službene dužnosti
14. druge povrede službene dužnosti koje su kao teške propisane posebnim zakonom.

Članak 60.

Postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće Općinski načelnik danom predaje
prijedloga za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu.

Prijedlog se obavezno dostavlja i službeniku protiv kojeg se pokreće postupak, a koji ima
pravo u roku tri dana, računajući od dana dostave prijedloga, podnijeti prigovor.

Protiv odluke službeničkog suda zbog teške povrede službene dužnosti, službenik ako nije
zadovoljan odlukom, ali isto tako i tijelo koje je podnijelo prijedlog za pokretanje postupka, ima
pravo žalbe Višem službeničkom sudu u roku osam dana od dana primitka odluke.

Članak 61.

U postupku zbog teške povrede službene dužnosti  odgovarajuće  se  primjenjuju  odredbe
Zakona o kaznenom postupku.

VIII  OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Članak 62.

Službenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku
godinu.

Neće se ocjenjivati službenici primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u
prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na to koji je tome razlog.

Članak 63.



Službenike ocjenjuje pročelnik odjela, dok pročelnika ocjenjuje Općinski načelnik.
Ocjena  se  temelji  na  podacima  o  stručnom  znanju  pokazanom  u  obavaljanju  poslova,

učinkovitosti i kvaliteti rada te na poštovanju službene dužnosti.
Kriterij  za  ocjenjivanje  službenika  i  način  provođenja  ocjenjivanja  propisat  će  se

Pravilnikom o ocjenjivanju službenika i namještenika kojeg donosi Općinski načelnik.

IX   PRESTANAK SLUŽBE

Članak 64.

Služba u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Feričanci prestaje:
1. sporazumom
2. istekom roka
3. otkazom
4. po sili zakona
5. na drugi način propisan zakonom

Članak 65.

O prestanku službe donosi se rješenje u roku 8 dana od dana nastupa okolnosti  koje su
razlog za prestanak službe.

Članak 66.

Služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je službenik bio primljen, ukoliko
se o ranijem prestanku ne postigne sporazum.

Članak 67.

Služba  može  prestati  na  temelju  pisanog  sporazuma  kojim  se  utvrđuje  i  dan  prestanka
službe.

Članak 68.

Službeniku se otkazuje služba ako nije zadovoljio na probnom radu, a služba mu prestaje
danom konačnosti rješenja o prestanku službe otkazom.

Članak 69.

Služba  prestaje  i  na  temelju  pisanog  otkaza  kojeg  tijelu  podnese  službenik  sukladno
odredbama općih propisa o radu.

Članak 70.

Služba prestaje po sili zakona sukladno članku 115. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08, 61/11 )



X   RASPOLAGANJE

Članak 71.

U slučaju ukidanja ili  spajanja općina,  zaposlenike preuzima novoustrojena općina te  ih
raspoređuje u roku 30 dana od preuzimanja.

Kad se ukida upravno tijelo jedinice lokalne samouprave službenike preuzima upravno tijelo
koje preuzima poslove ukinutoga upravnog tijela.

Do  donošenja  pravilnika  o  unutarnjem  redu  i  rasporeda  na  radna  mjesta  prema  tom
pravilniku, preuzeti službenici iz stavka 2. ovog članka obavljaju poslove koje su do tad obavljali,
odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala materijalna
prava ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima. 

Preuzeti službenici koji se po donošenju pravilnika o unutarnjem redu ne mogu rasporediti,
jer nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored, stavljaju se
na raspolaganje.

Ako  dio  poslova  upravnog  tijela  prelazi  u  djelokrug  drugog  upravnog  tijela,  to  tijelo
preuzima i zaposlenike koju su zatečeni na preuzetim poslovima.

Članak 72.

U slučaju ukidanja pojedinog radnom mjesta, zaposlenci će se rasporediti na drugo radno
sukladno stručnoj spremi mjesto u roku od 30 dana od dana ukidanja radnog mjesta, a do rasporeda
na novo radno mjesto ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz službe prema rješenjima koja su
imali prije ukidanja radnog mjesta.

Službenici koji ne budu raspoređeni u roku iz prethodnog stavka ovog članka iz razloga što
nema slobodnih radnih mjesta, stavljaju se na raspolaganje.

 Službenici iz prethodnog stavka u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza, imaju pravo na
otkazni rok sukladno Zakonu o radu te otpremninu u visini 1/3 prosječne bruto plaće, koja mu je
isplaćena unazad tri mjeseca, za svaku navršenu godinu radnog staža u Općini Feričanci.

Članak 73.

U  slučaju  ukidanja  popunjenog  radnog  mjesta,  potrebno  je  izraditi  elaborat  o  pravnoj,
ekonomskoj i stručnoj opravdanosti tog ukidanja i načinu zbrinjavanja zaposlenika čije se radno
mjesto ukida. Suglasnost za izradu ovog elaborata daje općinsko vijeće.

Članak 74.

Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini plaće
isplaćene u mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje.

XI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Stupanjem  na  snagu  ovog  Pravilnika  prestaje  važiti  Pravilnik  o  radnim  odnosima  i
odgovornosti  službenika  i  najmeštenika  za  povrede  službene  odnosno  radne  dužnosti  u
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Feričanci od 03. ožujka 2009. godine
( KLASA: 112-02/09-02-01)



Članak 76.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Feričanci".

OPĆINSKI NAČELNIK 
         Antun Glavaš


