
                                                                       

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

   SLUŽBENI GLASNIK 

  SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

 ****************************************   
              Broj:  01/2020  ( 08. siječnja 2020.g.) 

 

 

 

 

 

 

 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

1. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci 

2. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci 

 

 

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 1. Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa 

 udruga iz Proračuna Općine Feričanci  u 2020. godini 

 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

 otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Feričanci 

 3. Plan prijma u službu u općinsku upravu Općine Feričanci za 2020.g. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA     

          OPĆINA FERIČANCI 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 945-01/20-01/01 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 07. siječnja 2020.g. 

                  

 Na temelju Prijedloga Općinskog načelnika Općine Feričanci KLASA: 021-01/20-01/01, 

URBROJ: 2149/03-20-01-02, od dana 03. siječnja 2020.g. i  članka 30. Statuta Općine Feričanci 

(„Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci  na 23. 

telefonskoj sjednici od 07. siječnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci 

 

I. 

 

 Na prijedlog Općinskog načelnika Općine Feričanci, a zbog potrebne dodadatnih usklađenja 

stanja na terenu koje ne odgovara stanju u posjednovnim listovima i zk ulošcima,  poništava se  

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Feričanci,  KLASA: 945-01/19-01/22, URBROJ: 2149/03-19-01-01, 

od dana 18. prosinca 2019.g. 

 

II. 

 

 Novi javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Feričanci će se raspisati u razumnom roku nakon što se izvrše potrebna usklađenja. 

 

III. 

 

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

Feričanci.“ 

 

   

    

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

     Marin Benić, v.r.                       

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA     

          OPĆINA FERIČANCI 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 945-01/20-01/02 

URBROJ: 2149/03-20-01-01 

Feričanci, 07. siječnja 2020.g. 

                  

 Na temelju Prijedloga Općinskog načelnika Općine Feričanci KLASA: 021-01/20-01/01, 

URBROJ: 2149/03-20-01-02, od dana 03. siječnja 2020.g. i  članka 30. Statuta Općine Feričanci 

(„Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci  na 23. 

telefonskoj sjednici od 07. siječnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci 

 

I. 

 

 Na prijedlog Općinskog načelnika Općine Feričanci, a zbog potrebne dodadatnih usklađenja 

stanja na terenu koje ne odgovara stanju u posjednovnim listovima i zk ulošcima, poništava se  Odluka 

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Feričanci,  KLASA:  945-01/19-01/23, URBROJ: 2149/03-19-01-01, od dana 18. 

prosinca 2019.g. 

 

II. 

 

 Novi javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Feričanci će se raspisati u razumnom roku nakon što se izvrše potrebna usklađenja. 

 

III. 

 

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

Feričanci.“ 

 

 

 

   

            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Marin Benić, v.r.   

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA FERIČANCI 

      Općinski načelnik 

KLASA: 402-01/20-01/01 

URBROJ: 2149/03-20-01-02 

Feričanci, 07. siječnja 2020. godine 

 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa 

i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)  i Proračuna Općine 

Feričanci za 2020. godinu (“Službeni glasnik Općine Feričanci br. 07/19), Općinski načelnik donosi 

dana  07. siječnja 2020. godine 

 

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga   

iz Proračuna Općine Feričanci  u 2020. godini 

 

I. 

 Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, 

području i nazivu  javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, očekivanom 

broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje, planirano vrijeme 

objave i završetka javnog poziva/natječaja te okvirni datum sklapanja ugovora. 

 

 Općina Feričanci će raspisati javne pozive i natječaje u 2020. godini kako slijedi: 

  

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga   

iz Proračuna Općine Feričanci  u 2020. godini 

R. 

broj 
Naziv tijela Naziv natječaja 

Ukupna 

vrijednost 

natječaja 

(kn) 

Okvirni 

broj 

planiranih 

ugovora 

Financijska 

podrška se 

ostvaruje 

na rok od 

Okvirni 

datum 

raspisivanja 

natječaja 

Okvirni 

datum 

završetka 

natječaja 

Okvirni datum 

za ugovaranje 

1. 

OPĆINA 

FERIČANCI 

Javni natječaj za 

financiranje 

programa/projekata 

udruga za razvoj i 

promicanje sporta 

180.000,00 5 12 mj 

SIJEČANJ 

2020.g. 

 

VELJAČA  

2020.g 

 

15 dana od 

dana donošenja 

odluke o 

financiranju 

2. 

OPĆINA 

FERIČANCI 

Javni natječaj za 

financiranje 

programa/projekata 

udruga za razvoj i 

promicanje kulture 

30.000,00 2 12 mj 

SIJEČANJ 

2020.g. 

 

VELJAČA 

2020.g. 

 

15 dana od 

dana donošenja 

odluke o 

financiranju 

3. 

OPĆINA 

FERIČANCI 

Javni natječaj za 

financiranje 

programa/projekata 

udruga za razvoj i 

promicanje  

civilnog društva (i 

ostalih javnih 

potreba) 

130.000,00 5 12 mj 

SIJEČANJ 

2020.g. 

 

VELJAČA 

2020.g. 

 

15 dana od 

dana donošenja 

odluke o 

financiranju 

 



II. 

 

 Općina Feričanci zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva/natječaja u 

2020.g. tijekom kalendarske godine. 

 

III. 

 Ovaj godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa 

udruga iz Proračuna Općine Feričanci  u 2020. godini objavit će se na službenim stranicama Općine 

Feričanci:  www.opcina-fericanci.hr i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

       IV. 

 Ovaj Godišnji plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku  

Općine Feričanci. 

 

 

                                                                                                                   Općinski načelnik 

                                                                                                             Marko Knežević, prof, v.r.    

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FERIČANCI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 363-01/19-01/32 

URBROJ: 2149/03-19-01-02 

Feričanci, 30. prosinca 2019.g. 
 

 Na temelju članaka 33. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 

94/13, 73/13, 14/19 i 98/19), članka 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 

50/17 i 84/19), članka 15. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Feričanci (Službeni glasnik Općine 

Feričanci  broj 02/18) i članka 46. Statuta općine Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci broj 01/18) 

Općinski načelnik općine Feričanci, donosi 
 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Feričanci 

 

 

I. 

 Daje se suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Feričanci, koji je predložio davatelj javne usluge 

trgovačko društvo Rad d.o.o. Đurđenovac, Trg dr. F. Tuđmana 6, Đurđenovac. 

 

II. 

 Prijedlog Cjenika sukladan je odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 

broj  94/13, 73/13, 14/19 i 98/19), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17 

i 84/19), Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci broj 

02/18), Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci (KLASA: 363-01/18-01/32, URBROJ: 2149/03-18-01-02 

od 10. listopada 2018.g.) i Aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji (KLASA: 363-01/19-01/17, URBROJ: 2149/03-

19-01-02 od 27. kolovoza 2019.g.), te su cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno predaje 

biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni i problematični otpad od miješanog 

komunalnog otpada te da kad je to primjenjivo, kompostira biootpad. 
 

III. 

 Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Općine Feričanci primjenjuje se od 1. veljače 2020. godine te se prilaže ovom Zaključku o davanju 

suglasnosti i čini njezin sastavni dio. 

 

IV. 

 Ovaj Zaključak o davanju suglasnosti objavit će se u Službenom glasniku Općine Feričanci. 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 
 

               Marko Knežević, prof., v.r. 



Broj:240/2019 

Đurđenovac, 29.12.2019 

 

CJENIK 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

 i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Feričanci 

 

 

Cijena javne usluge: C = MJU + (JC x V x BP x U) + UK 

 

C: Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada 

MJU:  Cijena obvezne minimalne javne usluge 

JC: Jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada 

V:  Volumen zaduženog spremnika izražen u litrama 

BP:  Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 

U:  Udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika 

UK: Ugovorna kazna 

 

 

VRSTA CIJENE Jed.mj. Korisnik-kućanstvo 

Korisnik koji nije 

kućanstvo 

(podkategorije od I-VII) 

1 Cijena obvezne 

minimalne javne usluge 

(MJU) 

 

korisni

k 

 

43,00 

 

43,00 

2 Jedinična cijena 

pražnjenja volumena 

spremnika miješanog 

komunalnog otpada 

(JC) 

 

kn/lit. 

 

0,02 

 

0,02 

 

Sve cijene izražene su u kunama i na njih se obračunava PDV. 

Iznos ugovorne kazne određen je u članku 33. Odluke  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Feričanci 

Ovaj Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. veljače 2020. godine. 

       

   

                                                                                                         Direktor 
                                                                        Oliver Abičić,dipl.oec., v.r. 

 

 

  



REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA FERIČANCI 

     OPĆINSKI NAČELNIK 

      Trg Matije Gupca 3 

          31512  Feričanci 

KLASA: 131-04/20-01/01 

URBROJ: 2149/03-20-01-02 

Feričanci, 8. siječnja 2020.g 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj 

samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 46.  Statuta Općine Feričanci 

(„Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 1/18) Općinski načelnik Općine Feričanci donosi 

 

P L A N 

PRIJMA U SLUŽBU U  OPĆINSKU UPRAVU OPĆINE FERIČANCI 

ZA 2020. GODINU 

 

 

Članak 1. 
 

Ovim Planom prijma u službu u općinsku upravu Općine Feričanci  za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Plan), 

utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na 

neodređeno vrijeme za 2020. godinu. 
 

Članak 2. 
 

Broj ustrojenih radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, utvrđen je 

sukladno Pravilniku o radnim odnosima i odgovornosti službenika i namještenika u Jed. Upr. Odjelu i Vl. 

Pogonu Općine Feričanci ( Službeni glasnik Općine Feričanci br. 01/15), te je stvarno stanje popunjenosti 

radnih mjesta iskazano u tablici u privitku koja čini sastavni dio ovog Plana. 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Feričanci“ i na mrežnim stranicama Općine   

Feričanci. 
 

 
      
 

          Općinski načelnik 
     Marko Knežević, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINSKU UPRAVU OPĆINE FERIČANCI ZA 2020. GODINU 
 

 

 

Redni 
Broj 

Naziv radnog mjesta Broj 
sistematiziranih 

radnih 
mjesta 

Stvarno 

stanje 
popunjenosti 

na 
neodređeno 

vrijeme 

Broj 
planiranih 
slobodnih 

radnih 
mjesta za 

popunu u 
2020. godini 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela 
1 1 0 

2. Viši stručni suradnik za proračun i  

financije 
1 1 0 

3. Referent za komunalne poslove, zaštitu 

od požara, zaštitu i spašavanje i v.d. 

Upravitelja Vlastitog pogona 

1 1 0 

4. Referent za razrez i naplatu poreza i 

doprinosa 
1 1 0 

5. Komunalni  radnik 1 1 0 
SVEUKUPNO 5 5 0 

 

 


