SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
***********************************************************
Broj : 10/2016 - 12. prosinca 2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Zaključak o prijedlogu zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
3. Odluka o poništenju natječaja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Feričanci
i ponavljanju natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Feričanci
4. Odluka o davanju suglasnosti Našičkom vodovodu d.d. za provedbu ulaganja na izgradnji sustava
vodoopskrbe u mjestu Valenovac
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci
6. Operativni plan zimske službe za 2016/17. godinu
7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Feričanci
8. Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2016/17. godinu
9.Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01/07
URBROJ: 2149/03-01-16-01
Feričanci, 09. prosinca 2016.g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i 01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 26. sjednici od 09. prosinca 2016.
godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prijedlogu Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida i glasovanja u Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
održane 26. listopada 2016. godine, konstatira se da je sa 9 glasova ZA i 1 suzdržanim prihvaćen.
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
Trg Matije Gupca 3
31512 Feričanci
KLASA: 363-02/16-01-05
URBROJ: 2140/03-16-01-01
Feričanci, 09. prosinca 2016.g.
Temeljem odredbe članka 44. st. 1. al. 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br.
143/12), odredbe članka 35. st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
te odredaba članaka 32. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“ br. 67/09.,
01/13. i 04/13. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 26. sjednici održanoj 09.
prosinca 2016. godine donosi
ODLUKU O PONIŠTENJU
natječaja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Feričanci i
ponavljanju natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Feričanci
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 25. sjednici održanoj 26. listopada 2016.g. donijelo
Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Feričanci i ponavljanju natječaja za davanje koncesije.
Temeljem navedene Odluke u EOJN je dana 08. studeni 2016.g. objavljena DZN za
Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Do dana 07. prosinca 2016.g. Općini Feričanci nije dostavljena niti jedna ponuda pa je
Povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
predložilo Općinskom vijeću donošenje Odluke o poništenju natječaja za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Feričanci i ponavljanju natječaja za davanje koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Feričanci.
Članak 2.
Nalaže se Povjerenstvu za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova ponoviti postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Feričanci, čim se steknu uvijeti.
Članak 3.
Za razdoblje do sklapanja novog Ugovora o koncesiji stanovnici Općine Feričanci će moći zatražiti
dimnjačarske usluge bilo kojeg drugog ovlaštenog dimnjačara.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim glasniku Općine Feričanci.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERIČANCI
PREDSJEDNIK
Marko Knežević, prof. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-01/16-01/16
URBROJ: 2149/03-16-01-01
Feričanci, 4. listopada 2016.g.
Na temelju Razvojne strategije Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 05/15 ) te članka 32.
Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09., 01/13. i 04/13.- pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće na 24. sjednici održanoj dana 4. listopada 2016. godine donosi
O D L U K U
o davanju sulasnosti Našičkom vodovodu d.d. za provedbu ulaganja
na izgradnji sustava vodopskrbe u mjestu Valenovac
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi Odluku o davanju sulasnosti Našičkom vodovodu
d.d. za provedbu ulaganja na izgradnji sustava vodopskrbe u mjestu Valenovac u Općini Feričanci, a
sve na temelju Potvrde Glavnog projekta KLASA: 361-03/11-02/10, URBROJ:2158/1-01-22/25-117 AA, izdane od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstva i zaštite okoliša, dana
14. ožujka 2011.g.
Članak 2.
Financiranje dokumentacije će se provesti sa iz sredstava Našičkog vodovoda d.d. za 2016.g. i
2017.g. sukladno Troškovniku i Terminskom planu realizacije projektnih aktivnosti.
Članak 3.
Utrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke, bit će prijavljana kao prihvatljivi trošak na Mjeru 7.,
Podmjeri 7.2., tip operacije 7.2.1. ( Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda ) - "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 4.
Prilog ove Odluke je Opis projekta "Izgradnja glavnog opskrbnog vodovoda naselja Valenovac".
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Knežević, prof.v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-01/16-01/03
URBROJ: 2149/03-16-01-01
Feričanci, 09. prosinca 2016. godine
Na temelju članka 109. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13.,
148/13. i 92/14.) i članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09., 01/13. i
04/13. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 26. sjednici od 09. prosinca 2016.
godine donijelo je
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke
o nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci
Članak 1.
Članak 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci ( Službeni glasnik
br. 5/16 ) mjenja se i glasi :
Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se naročito:
- ceste koje povezuju naselja,
- ceste koje povezuju područja unutar naselja,
- terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
- druge ceste na području naselja, i to :
BROJ

NAZIV CESTE

POPIS KATASTARSKIH
ČESTICA, k.o. Feričanci

METRAŽA

NC br. 1

FERIĆEVA

3418, 3422 i dio 4096

954 m

NC br. 2

PETROVAC ODVOJAK I

dio 4094/1, 295, 294

628 m

NC br. 3

PETROVAC ODVOJAK II

222, dio 223, 224, 290, 435, 447 i
dio 4093

1911 m

NC br. 4

ZVEKANOV KUT

564 i 580

457 m

NC br. 5

GOVEĐA GLAVA

3496, 4060/2, 4107/1, 4107/2,
4109/1, 4105/2, 4105/1, 4060/4,
4104, 4096, 4099/1

8275,88 m

NC br. 6

RUSTIK

3598 i dio 4108

684 m

NC br. 7

MIROGOJSKA

4102 i 4103

2394 m

NC br. 8

ODVOJAK KOLODVORSKA

608 i 615

206 m

NC br. 9

ZRINSKO FRANKOPANSKA

854 i 886

933 m

NC br. 10

KOLODVORSKA

750, 770 i 151

780 m

NC br. 11

OSILOVAČKA

4079 i 4078

2316 m

NC br. 12

KOLODVORSKA

56

328 m

NC br. 13

JOSIPA KOZARCA

4100, 2173, 2170, 2208, 2655, 2639
i 2460

2447 m

NC br. 14

ODVOJAK D. PEJAČEVIĆ

4088, 1074 i 985

1177 m

NC br. 15

PETKOVAČA

4087, dio 1686 i dio 4083

2579 m

NC br. 16

BAGARIĆEV PUT

1470/2 i 1481/4

233 m

NC br. 17

KRAJPLOV PUT

dio 1976/1, 1968 i 1941/1

678 m

NC br. 18

JURIĆEV PUT

2007/1

304 m

NC br. 19

RUŠKOVAČKI PUTEVI

2707/2 i 4101

3384 m

NC br. 20

VALENOVAČKA

2884

524 m

NC br. 21

VIK. ZONA JARUŠEVKA

2831

182 m

NC br. 22

ANTUNOVAC

2613

815 m

NC br. 23

ANTUNOVAČKI PUTEVI

dio 3160

190 m

NC br. 24

ANTUNOVAČKI PUTEVI

dio 3160 i 3206

927 m

NC br. 25

GRAHORIŠTE

4106 i dio 3821

2400 m

UKUPNO:

35.706,88 m

Članak 2.
Sve ostale točke Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci ostaju
neizmijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u “Službenom glasniku Općine Feričanci”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marko Knežević, prof. ,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
Općinsko vijeće
KLASA : 363-01/16-01/14
URBROJ: 2149/'03-16-01-01
Feričanci, 09. prosinca 2016.g.

Sukladno članku 51. Statuta Općine Feričanci, (Službeni glasnik Općine Feričanci
br. 67/09., 01/13. i 04/13) kao i člancima br. 90., 93., 94. i 95. Odluke o komunalnom redu
(Službeni glasnik Općine Feričanci br. 65/09) , Općinsko vijeće donosi
O P E R AT I V N I P LA N Z I M S K E S L U Ž B E
Z A 2 0 1 6 ./ 2 0 1 7 . G O D I N E

I.
Operativnim planom zimske službe za 2016./2017. godinu (u daljnjem tekstu : Plan)
utvrđuje se prioriteti čišćenja nerazvrstanih cesta i ostalih prometnih površina na području Općine
Feričanci, stupnjevi pripravnosti te obveze izvođača radova u pogledu potrebne mehanizacije i
odgovarajućeg broja radnika.
II.
Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti
cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim
propisima.
III.
Zimsku služba na nerazvrstanim cestama na području Općine Feričanci obavljati će Vlastiti
pogon Općine Feričanci.
IV.
Operativnim planom predviđa se rad ralice na čišćenju snijega kao i posipanje solju ili
kamene sitneži kako bi se osigurala neophodna prohodnost na nerazvrstanim cestama.

V.

Zadužuje se Vlastiti pogon Općine Feričanci da utvrdi popis ulica i nerazvrstanih cesta za
svako naselje u Općini Feričanci.
Zimska služba organizirana je cijelo zimsko razdoblje, od 15. studeni 2016. do
15. ožujka 2017. godine a u skladu s važećim stupnjevima pripravnosti.
VI.
Radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u najkraćem mogućem roku , a
najkasnije u roku 5 sati od trenutka prestanka padalina, ovisno o vremenskim uvjetima i
geografsko-klimatskim uvjetima područja.
Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama vršiti će se kada snijeg napada pet (5) centimetara,
a isključivo po nalogu Općinskog Načelnika.
VII.
Količina oborina kao i vremenski uvjeti diktirati će broj djelatnika i dodatne mehanizacije na
poslovima čišćenja o čemu će odluku donositi Načelnik Općine Feričanci.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Općine
Feričanci.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/20
URBROJ:2149/03-16-10-01
Feričanci, 09. prosinca 2016.g.
Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite. ("Narodne novine" broj
82/15), članka 32. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 67/09.,
01/13. i 04/13. – pročišćeni tekst) i Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:
810-01/16-01/11; URBROJ: 543-09-01-16-2, od 14. studeni 2016.g. ), a u skladu sa Procjenom
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 06/15), Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Feričanci
Članak 1.
Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od interesa za civilnu zaštitu na području Općine
Feričanci su:
-DVD Feričanci,
-DVD Valenovac,
-Vlastiti pogon Općine Feričanci,
-Osilovac d.o.o. Feričanci
Članak 2.
Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Općine Feričanci su:
-Udruga voćara, vinogradara i vinara Feričanci,
-Planinarsko društvo Sokol Feričanci.
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Feričanci su one pravne osobe koje su
svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih
djelatnosti na području Općine Feričanci.
Članak 4.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Feričanci.

Članak 5.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i
spašavanja Općine te Civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje
trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine
Feričanci u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja Općine Feričanci, KLASA: 81001/11-01/01, URBROJ: 2149/03-11-01-01 donesena od Općinskog načelnika dana 15. srpnja
2011.g.
Članak 8.
Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj
Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Feričanci.

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

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/16-01/21
Urbroj: 2149/03-16-01-01
Feričanci, 09. prosinca 2016. godine
Temeljem Zakona o civilnoj zaštiti (Narodne novine broj: 82/15), Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda (Narodne novine broj 73/97) te članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 129/05), radi pripreme sustava
zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2016/2017. god. Općinsko vijeće Općine
Feričanci na 26. sjednici održanoj 09. prosinca 2016. godine donijelo je
MJERE CIVILNE ZAŠTITE U NEPOVOLJNIM
VREMENSKIM UVJETIMA ZA 2016./2017. GODINU
1.
Operativnim snagama općine Feričanci, sukladno članku 9. Zakona, rukovodi načelnik
Općine Feričanci uz stručnu potporu svog Stožera civilne zaštite.
Zato se u Stožer civilne zaštite imenuju stručne osobe koje mogu pružiti stručnu pomoć pri svim
ugrožavanjima koje iziskuju, sukladno Procjeni ugroženosti, angažiranje snaga zaštite i spašavanja.
Ova stručna pomoć posebice je neizostavna na terenu gdje je potrebna neposredna koordinacija i
upravljanje radom različitih ekipa zaštite i spašavanja pa se u slučaju velike nesreće ili katastrofe
upućuje na teren stručna osoba iz Stožera koja može stručno procijeniti trenutno stanje ugrožavanja
i neposredno voditi provedbu mjera civilne zaštite te tražiti od stožera pojačavanje snaga zaštite i
spašavanja, odnosno, primjenu drugih mjera sukladno razini ugrožavanja.
Pri tom, sukladno članku 9. i članku 30. Zakona, načelnik Općine Feričanci može sukladno planu
civilne zaštite angažirati sveukupne ljudske materijalno-tehničke potencijale svoje općine, a ako one
nisu dostatne za učinkovito nošenje s opasnošću upućuje županu Osječko-Baranjske županije za
dopunsku pomoć.
Analizu temeljimo na podacima i prosudbama nadležnih tijela i institucija koje prate opasnosti kroz
svoju redovitu djelatnost ( Hrvatske vode, Hrvatski hidrometeorološki zavod, Seizmološka služba,
Županijski zavod za javno zdravstvo i druge institucije) te podatka iz Prostornog plana Općine
Feričanci i podataka iz Zavoda za statistiku.
Za nošenje sa velikom nepogodom i katastrofama na lokalnoj razini zadužene su, sukladno članku
7. Zakona , Operativne snage civilne zaštite Općine Feričanci.
Operativne snage Općine Feričanci čine:
- Stožer civilne zaštite Općine Feričanci
- Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva u Općini Feričanci
- Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti u Općini Feričanci.
ANALIZA I PROCJENA RIZIKA I OPASNOSTI OD NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA
Cilj nam je spoznati opseg i karakteristike ugrožavanja s jedne strane te odrediti mjere kojima ćemo
preventivno djelovati kroz ažuriranje Prostornog plana Općine Feričanci, razradu urbanističkih
planova i pri građenju, odnosno, odrediti snage Općine Feričanci s kojima ćemo se moći uspješno

nositi s ugrožavanjem, kad do njega dođe, odnosno, spoznati da iste nisu dostatne i da treba zatražiti
pomoć Županije.
Kod toga se uvažavaju sve prosudbe, planovi i mjere koje su donijele nadležne službe ili operateri
kojima je privredna djelatnost vezana uz određen način zaštite i spašavanja ( primjerice , Hrvatskih
voda od poplava).
Najčešće ugrožavanje koje prijeti od velikih nesreća i katastrofa i koje traži angažman velikih snaga
zaštite i spašavanja različite specijalnosti je poplava. Poplavom je najugroženiji dio Općine
Feričanci u području pod Krndijom i Papukom pri pojavi jakih kiša jer se vode iz bujičnih
vodotokova neće moći odvesti vodotokom nizinskom dijelu pa će poplaviti naselja u dolinama, a
ugrožene su i ceste koje presijecaju te vodotokove, odnosno, prolaze poplavnim dijelom.

UGROZE
Bitne ugroze kojima je podložno područje Općine Feričanci su prirodne katastrofe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.2.

Poplave,
Požari otvorenog prostora,
Potresi,
Suše,
Olujno i orkansko nevrijeme,
Pijavice,
Klizišta,
Snježne oborine,
Poledice,

UGROŽAVANJE POPLAVOM

Na području Općine Feričanci prisutni su sljedeći uzročnici poplavom :
- potok Iskrice s pritokom Grnjašnica
- potok Marijanac
- potok Babina voda koja ugrožava naselje Gazije
- ribnjak Švajcerija
Na području Općine Feričanci nema jezera i akumulacija.
Vodotoci koji ugrožavaju poplavama općinu Feričanci su bujičnih potoci na kojima nisu izgrađeni
zaštitni vodoprivredni objekti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za područje sliva Drave i
Dunava (VGO Osijek), Vodnogospodarske ispostave (VGI) Karašica-Vučica, Donji Miholjac.

Organizacija provođenja obaveza iz Državnog plana obrane od poplava
Sukladno Državnom planu obrane od poplava ("Narodne novine" broj 84/10.) teritorijalne jedinice
za obranu od poplava su: vodna područja, sektori, branjena područja i dionice.
Vodna područja su teritorijalne jedinice za planiranje i izvješćivanje u upravljanju rizicima od
poplava. Sektori su glavne operativne teritorijalne jedinice za provedbu obrane od poplava.
Branjena područja su temeljne jedinice za provedbu obrane od poplava. Dionice su najniže
teritorijalne jedinice unutar branjenih područja, na kojima se kod nastupa opasnosti od poplava.

Mjere obrane od poplava su:
 mjere planiranja, studijskih poslova i praćenja vodnog režima,
 mjere uređenja voda,
 preventivne pripremne radnje,
 neposredne mjere redovite i izvanredne obrane od poplava,
 radnje nakon prestanka redovite obrane od poplava.
Provedbu mjera obrane od poplava provode Hrvatske vode - javna ustanova za upravljanje vodama.
Općina Feričanci pripada slijedećoj teritorijalnoj jedinici za obranu od poplava:
1. Sektor B Dunav i donja Drava
2. Branjeno područje 17 Mali sliv Karašica – Vučica
3. Dionica obrane B.17.5.
Općina Feričanci kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Državnom planu obrane od
poplava, izvršava slijedeće obveze:



donosi Plan zaštite i spašavanja Općine Feričanci,
surađuje s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje u organiziranju, osposobljavaju i
opremaju operativnih snaga civilne zaštite za područje Općine Feričanci,
 tijekom redovite i izvanredne obrane od poplava sudjeluje u izvješćivanju nadležnih tijela i
zainteresirane javnosti na potencijalno ugroženom području o stanju i prognozama u obrani
od poplava,
 kod nastupa opasnosti od plavljenja većega opsega, uvodi dežurstva i surađuje u provedbi
mjera obrane od poplava, odnosno civilne zaštite , na području Općine,
 nakon povlačenja voda – prestanka poplava – formira stručno povjerenstvo za procjenu šteta
od poplava na području Općine Feričanci, s izuzetkom šteta na vodama i vodnim
građevinama.
Ovdje se prvenstveno misli (osim alineje pod 1. i 2. koje su preventivne mjere i alineje 4. koja se
odnosi na procjenu šteta) , na mjere redovite i izvanredne obrane od poplava. Općina Feričanci će
aktivirati resurse (uvažavajući odredbe članka 118. Zakona o vodama) , koji se odnose na
aktiviranje operativnih snaga zaštite i spašavanja i materijalno – tehničkih sredstava, pravnih osoba
i građana Općine. Ove mjere općina će provoditi ako nastupi opasnost u takvom opsegu da se
obrana ne može osigurati materijalnim sredstvima i ljudstvom pravnih osoba koje su, sukladno
ugovoru sa Hrvatskim vodama, nadležne za obranu od poplava.
Obranu od poplava provode Hrvatske vode, koje su sa svojim licenciranim tvrtkama, temeljni
nositelji obrane. Organizirana obrana, sukladno Državnom planu obrane od poplava ( "Narodne
novine" broj 84/10) počinje s pripremnim stanjem kada se provjerava stanje ukupne zaštitne
infrastrukture od poplava i svih skladišta zaštite od poplava.
Općina Feričanci:
 definira (na osnovu procjene Hrvatskih voda) da su naselja Općine Feričanci u određenoj
udaljenosti od zaštitne infrastrukture – zaštitnih nasipa i ograničeno sigurna glede plavljenja
dijelova područja,
 planira djelomičnu evakuaciju i samoevakuaciju stanovništva Općine i zbrinjavanje
stanovništva kod ugroze bujičnih potoka,
 spremna je (po zahtjeva rukovoditelja obrane od poplava) pružiti pomoć (prvenstveno
snagama opremljenih DVD-a ali i drugim) u održavanju nasipa u kritičnim periodima.

Napomena:
Obzirom na periodično javljanje ugroza bujičnim vodama i to:
 potok Marjanac koji dijelom ugrožava nenaseljeni dio općine, želj.prugu, ŽC 406,
 potoka Iskrica s pritokom Gernjašnica, koji učestalo plavi pojedinačne kuće naselja
Feričanci, željezničku prugu Osijek – Varaždin, D2 i ŽC 4058 te manje poljoprivredne
površine,
 potoka Babina voda koji plavi nekoliko okućnica u naselju Gazije, poljoprivredne površine
te LC 44037,44090 i 400800,
potencijali manjih ugroza obilježja velikih nesreća učestalo postoje. Pripravnosti se daju DVD-ima,
postrojbi CZ te koncesionaru za komunalne poslove FEŠK Feričanci, te mještanima ugroženih
područja.
Organizacija zaštite područja i naselja ugroženih poplavama i bujicama te zona ugroženih
poplavnim valovima uslijed proloma brana na hidroakumulacijama ili iznenadnih prelijevanja, s
mjerama zaštite spašavanja ugroženog stanovništva
Organizacija i pregled obaveza u ojačavanju zaštitne infrastrukture i provođenje drugih aktivnosti s
pregledom drugih pravnih osoba koje se uključuju u obranu od poplava
Hrvatske vode-pravna osoba za upravljanje vodama organiziraju provođenje obrane od poplava te je
glavni nositelj zadaća na području Općine VGI za mali sliv Karašica-Vučica sa istoimenom
licenciranom firmom d.d.
Provedbu preventive , redovite i izvanredne obrane od poplava, Hrvatske vode ustupaju ponuditelju
na branjenom području primjenom propisa o javnoj nabavi, te su njihove dužnosti regulirane
Državnim planom obrane od poplava.
Zadaće snaga civilne zaštite za spašavanje iz vode
Snage civilne zaštite u Općine Feričanci i Osječko-baranjskoj koje će se angažirati u aktivnostima
obrane od poplava su:
- Zapovjedništvo CZ Osječko-baranjske županije,
-Tim za spašavanje iz vode specijalističke postrojbe CZ Osječko-baranjske županije s
mogućim učešćem i Tima za logistiku,
-Postrojba CZ opće namjene Općine Feričanci / 1 Tim jačine 33 pripadnika/.
Uz ove organizirane snage CZ učešće u spašavanju iz vode dati će i HGSS Stanica Orahovica i
Osijek sa svojim namjenskim timovima za djelovanje na vodama, ribolovne udruge kontaktnog
područja sa posjednicima plovila, Gradsko društvo Crvenog križa Našice, mehanizacija i ljudstvo
građevinskih operatera, druge udruge, ali i stanovništvo područja ugroženih poplavama ( ljudstvo i
MTS).
Uporaba raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava za zaštitu od poplava
Nositelj sustava obrane od poplava Hrvatske vode će samostalno i u suradnji sa svojim
licenciranim poduzećima za radove na vodama koristiti sva vlastita raspoloživa sredstva te i resurse
drugih imatelja za potrebe obrane od poplava, ali i resurse DUZS i RH.
U slučaju potrebe, a na osnovu zahtjeva Hrvatskih voda, lokalna i regionalna samouprava ( općine,
gradovi i županija ) te pravne osobe na njihovom području pružiti će svekoliko traženu pomoć.
( Sve sukladno Zakonu o vodama ).
Ukoliko i ti resursi na pojedinom poplavom ugroženom području Općine Feričanci ili Županije nisu
dovoljni, angažirati će se stanovništvo i njihova MTS.

Sukladno Zakonu o vodama, čl.118. Obaveze civilnog sudjelovanja u obrani od poplava (izvodno)
Pravne osobe i građani dužni su radom i materijalnim sredstvima (strojevi, vozila, alati i druga
oprema, građevni i drugi materijal) sudjelovati u obrani od poplava ako nastupi opasnost u takvom
opsegu da se obrana ne može osigurati materijalnim sredstvima i ljudstvom pravnih osoba. U
obrani od poplava dužne su u prvom redu sudjelovati pravne osobe i građani s područja ugroženih
poplavom. Ako njihovo sudjelovanje nije dovoljno za otklanjanje neposredne opasnosti i posljedica
od poplava nadležni rukovoditelj obrane od poplava zatražiti će od tijela iz stavka 3. ovog članka
da u obrani sudjeluju i pravne osobe i građani s drugih područja.
Naredbe o obvezi sudjelovanja pojedinih pravnih osoba i građana iz stavka 1. i 2. ovog članka u
obrani od poplava donose župani.
Pravnim osobama i građanima iz stavka 1. i 2. ovoga članka pripada naknada stvarnih troškova
materijalnih sredstava i ljudstva za razdoblje sudjelovanja u obrani od poplava, koju isplaćuju
Hrvatske vode u visini troškova koji se isplaćuju pravnim osobama.
Način zaštite ugroženih objekata kritične infrastrukture
Sukladno Procjeni ugroženosti naselja i infrastrukture na vodotocima u području Općine Feričanci
zaštićenost je dobra ali ne i dostatna za najgori slučaj bujičnih voda na 2-3 potoka koji periodično
poplavljuju. Tada se ugrožava do 10 okućnica i kuća te jedan društveni dom u Gazijama, 40
stanovnika, dijelovi infrastrukture (ceste i pruga) te obradiva polja.
U detaljnom prikazu Državnog plana obrane od poplava po dionicama obrane iskazana je ugroza
objekata infrastrukture. U područjima nalazi se i infrastruktura 10kV dalekovoda, korisničkih
trafostanica 10kV i niskonaponske ( uglavnom zračne) niskonaponske razvodne električne mreže ;
manjih gospodarskih objekata, farmi, OPG i individualnih gospodarstava i stambenih jedinica;
infrastruktura fiksnih i mobilnih, lovnih područja, i drugi objekti.
Svagdje gdje je to moguće ključna infrastruktura za funkcioniranje zajednice izmicana je iz
poplavom ugroženog područja ili je građena s dodatnom zaštitom od plavljenja.
Dodatno, vlasnici ove infrastrukture će kod ugroze plavljenjem poduzimati potrebne mjere
( isključenje dalekovoda u ugroženom području, zatvaranje prometnih pravaca ugroženih
poplavama, i druge mjere ).
Ugroženi objekti kritične infrastrukture štitili bi se unaprijed pripremljenim snagama i sredstvima
operatera te infrastrukture, ali i aktivnostima operativnih snaga ZiS Općine Feričanci, koliko je to
moguće. /DVD, Tim CZ/
Organizacija pružanja prve medicinske pomoći (utvrđivanje zadaća zdravstvenim ustanovama)
Prvu medicinsku pomoć u poplavama-velikim nesrećama u Općini Feričanci pružit će:
 Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije sa svojim interventnim timovima u
Našicama i u stacionarnom interventnom prijemu,
 Dom zdravlja Našice sa svojim ambulantama u sjedištu te ambulantom opće medicine u
Općini Feričanci (1 liječnički tim),
 Liječnik i medicinski tehničari Tima CZ za spašavanje iz vode OBŽ i bolničari postrojbi CZ
opće namjene,
 Zdravstveni timovi GD CK Našice,
Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija ( razrađuje se u suglasnosti sa
policijom )
U situacijama neposredne opasnosti od poplava morat će se ograničiti promet kako bi se neometano
mogle obaviti hitne intervencije zaštite od poplava ili evakuacija i spašavanje iz ugroženog
područja, odnosno kako bi se izbjegle nepotrebne žrtve radi zahvata u vozilima koja ne sudjeluju
na intervencijama. Županijska uprava za ceste Osječko-baranjske županije (ŽUC) će sa svojim
koncesionarima održavanja odrediti i obilježiti obilazni pravac, a policija će regulirati promet prema

ugroženim pravcima sukladno zahtjevima nadležnog rukovoditelja obrane od poplava, odnosno
stožera CZ.
Poplavom pogođeno područje posebno je ugroženo nakon povlačenja vode dok se još stanovništvo
nije vratilo, ali i pri povratku stanovništva jer su mnoge pokretne vrijednosti podignute na visinu
iznad razine poplavne vode. Nazočnost će policije u evakuiranim naseljima pridonijeti povećanju
opće sigurnosti narušene poplavom. Na kraju, pri zbrinjavanju stanvnika u dvoranama, moguća je
pojava ozbiljnih incidenata pa je nazočnošću policije ove incidente moguće kontrolirati. Policija
obavlja sva navedena osiguranja na zahtjev Stožera , a po odobrenju svog nadležnog rukovoditelja.
Policijska uprava Osječko-baranjska sa svojim Policijskim postajama-težišno PP Našice i Postajom
prometne policije, poduzeti će potrebne radnje preusmjeravanja i zabrane prometovanja, a temeljem
koordinacije sa Stožerima ZiS.
Troškovi angažiranja pravnih osoba i redovnih službi prema vrsti-nositelju određenih aktivnosti i
to na temelju izračuna dnevnih troškova korištenja radnih strojeva, druge opreme i ljudstva;
prema zahtjevu odgovornih osoba iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Državne uprave
Zahtjeve za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi vrši se od strane
davatelja usluga odnosno angažiranih pravnih osoba i redovnih službi prema Stožeru civilne zaštite
Općine Feričanci, odnosno Općini.
Troškove se obračunava po tarifama troškova za licencirana društva Hrvatskih voda, odnosno,
prema stvarnim troškovima.
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD OSTALIH PRIRODNIH UZROKA
(osobito onih koji spadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta)
Organizacija mjera zaštite i spašavanja od posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta ( olujnog ili
orkanskog nevremena te jakog vjetra, snježnih oborina; ali i klizišta tla )
Ekstremni vremenski uvjeti sve su učestaliji i intenzivniji i nastaju kao posljedica globalnih
klimatskih promjena. Na području Općine Feričanci u povratnom višegodišnjem periodu ne
izazivaju ljudske žrtve i ne izazivaju značajne poremećaje uobičajenoga načina života zajednice, te
se posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta kao izvanredni događaj ne mogu okarakterizirati kao
katastrofe i velike nesreće:
Operativne mjere zaštite i spašavanja organiziraju se u:
-zaštiti i spašavanju stanovništva, životinja i materijalno-tehničkih dobara,
-saniranju nastale štete,
-osiguranjem normalnog tijeka života.
Ugrožavanje klizištem
Klizanje terena je prirodna pojava koja se događa na kosinama, najčešće iznad 10 stupnjeva, a
uvjetovana je svladavanjem otpornosti na smicanje s paralelnom komponentom težine gornjih
slojeva s kosinom podloge po kojoj će se smicanje ostvariti. Kroz duži period tlo će se smiriti jer će
se ostvariti prirodni pokosi kada se uravnoteže sile trenja i pomicanja u svim slojevima padine.
Zanimaju nas aktivna klizišta gdje su moguće neravnoteže sila koje aktiviraju klizanja slojeva na
kosini ili se one naknadno pojave, primjerice radi erozije obale uz rijeke. Smicanju pogoduje
rastrošnost materijala iznad čvrste podloge kosine ili lokalna raskvašenost takve podloge jer su sile
trenja takvih slojeva relativno niske, ali tome može pogodovati i paralelna komponenta tlaka

podzemnih voda koja nadire niz kosinu, potresi ili miniranja tla. Kod raskvašljivih vodonosnih
slojeva na čvrstoj podlozi , posebice nakon jače kiše, ove pojave mogu biti neposredno uočljive , a
nekad se ostvaruju brzinom klizanja tla od čak i nekoliko metara u sekundi. Količine pokrenute
mase u klizanju mogu dostići i nekoliko milijuna kubnih metara pa se jednom pokrenute mase vrlo
teško intervencijom zaustavljaju. Djelovati se može samo u početnoj fazi, dok su brzine klizanja i
pokrenute mase male, dakle prije sloma padine! Najčešće su to razne vrste drenaže ili rasterećenja
tlaka podzemnih voda koje su i glavni uzročnici naglog klizanja tla. Unatoč poduzetim mjerama za
obuzdavanje klizanja, izrazito je važan nadzor nad pokrenutim klizištem kako bi se na vrijeme
obavila evakuacija i zbrnjavanje ugroženog stanovništva jer prijeti velika nesreća,odnosno,
katastrofa izgrađenim naseljima u smjeru klizanja tla.
Pregled kritičnih mjesta-aktivna i moguća klizišta
Aktivirano klizište može se uočiti kosim (pijanim) drvećem koje se nakrivi prema kosini,
pukotinama na mjestu rasjeda i sl.
Nije identificirano ni jedno aktivno ili moguće klizište.
Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju
U navedenim dokumentima nisu predviđene mjere zaštite od klizišta!

Olujno nevrijeme sa tučom
Olujno nevrijeme praćeno tučom je pojava koja kao štetni učinak najčešće pričinjava štete na
poljoprivrednim i šumskim površinama. U rjeđim slučajevima uslijed olujnog nevremena može doći
do oštećenja građevninskih objekata, prijevoznih sredstava, objekata kritične infrastrukture ili
kratkotrajnog omogućavanja odvijanja prometa zbog pada drveća na prometnice. Također je
moguće ozljeđivanje osoba uslijed pada drveća ili drugih predmeta sa visine.
Organizacija mjera zaštite i spašavanja
U slučajevima kad su uslijed olujnog nevremena oštećeni građevinski objekti, objekti kritične
infrastrukture (npr. Električni ili telekomunikacijski vodovi) ili onemogućeno odvijanje prometa,
potrebno je organizirati otklanjanje navedenih posljedica putem snaga kojima je zaštita i spašavanja
redovna djelatnost, ovlaštenih tvrtki-operatera koje u vlasništvu imaju objekte kritične
infrastrukture (Elektra, tvrtke koje imaju koncesiju za održavanje prometnica, kao i druge tvrtke
koje raspolažu materijalno-tehničkim sredstvima i osposobljenim djelatnicima (Hrvatske šume,
telekom operateri) . Operativne snage za zaštitu i spašavanje će se angažirati na raščišćavanju,
pomoći pri sanaciji oštećenih krovišta te uklanjanju i prevoženju srušenog i uništenog raslinja u
naseljima i na prometnicama.
Preventivne mjere zaštite
U cilju ublažavanja posljedica od tuče osigurava se rad protugradne obrane pomoću generatora i
protugradnih raketa. Radom protugradne obrane rukovodi Državni hidrometeorološki zavod. Štete
nastale od posljedica tuče mogu se ublažiti i pravovremenim osiguranjem poljoprivrednih površina,
stambenih i poslovnih objekata kod osiguravajućih kuća.
Organizacija provođenja asanacije terena (utvrđivanje zadaća nositeljima)
Posljedice orkanskog, olujnog i jakog vjetra mogu biti ostaci polomljenog raslinja , otrgnuto lišće i
vjetrom donesen ostali otpad te građevinski otpad oštećenih kuća. Pri tom su najopasnije
polomljene grane ili cijela srušena stabla te dijelovi s građevina koji bi mogli pasti. Uklanjanje
navedenog otpada provoditi će ophodarska služba uz moguće intervencije specijalizirane ekipe
nadležnih nadcestarija na prometnicama, odnosno, komunalna grupa Općine – na javnim
površinama, koji će uz pomoć dizalica s korpama ukloniti prijeteće objekte. Ostali otpad s javnih

površina uklonit će redovne komunalne službe, a s ostalih površina njihovi vlasnici ili korisnici. Ne
očekuje se potreba uporabe snaga zaštite i spašavanja na razini Općine Feričanci.
Iznimno, kod najvećih intenziteta ovih prigodnih ugroza, asanacija će se vršiti u sadržajima kao kod
poplava i potresa, ali u smanjemom obimu.
Snježne oborine i poledica
Zbog umjerene klime i ravničarskog krajolika , na području Općine Feričanci rijetko dolazi do
posljedica uslijed velikih snježnih oborina, kao što su onemogućavanje odvijanja prometa, štete na
krovnim konstrukcijama različitih građevina, ili onemogućavanje redovnog života zbog oštećenja
objekata kritične infrastrukture. U odvijanju cestovnog prometa mogu se očekivati poteškoće, ali ne
u toj mjeri da izazovu poremećaje u snabdijevanju stanovništva. Za očekivati je veći broj prometnih
nesreća, ali ne u toj mjeri da posljedice ne mogu sanirati redovne službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti.
Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i
površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo).
Organizacija mjera zaštite i spašavanja
Ceste državnog značenja održava Cestting-Osijek i drugi koncesionari, dok županijske i lokalne
ceste održava Županijska uprava za ceste OBŽ sa ugovornim koncesionarima.
Prema tri razine prednosti, cestovni pravci prve razine prednosti moraju biti prohodni u roku od 5
sati računajući od trenutka prestanka padalina, druge u roku od 24 sata, a ceste od male važnosti
moraju biti prohodne u roku od 72 sata.
Prioritet je izvođenje radova na sprečavanju poledice, odnosno uklanjanja snijega s kolnika prema
utvrđenim razinama prednosti, nakon čega se čisti prometna signalizacija, proširuje očišćeni kolnik,
čiste ugibališta i parkirališta, čiste pješačke staze na mostovima, čiste raskrižja, otvaraju šlicevi za
prolaz vode u slučaju kiša i topljenja snijega i vrše se proširenja u krivinama. Po završetku radova
na cestama prve i druge razine prednosti, pristupiti će se radovima na cestama treće razine. Cesta se
smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz
upotrebu zimske opreme.
Mjesta pripravnosti, stupnjevi pripravnosti zimske službe, potreban broj ljudstva, mehanizacije i
materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed izvođenja radova, dinamika provođenja
pojedinih aktivnosti, nadzor i kontrola provođenja zimske službe, uvjeti ograničavanja ili zabrane
prometa, sistem veza, procjena troškova, obavješćivanje o stanju na cestama i ostalo razrađeno je
operativnim programom radova održavanja cesta u zimskom periodu koji za svaku godinu izrađuju
Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste OBŽ sa kooperantima i tijelima općina, gradova i
Županije, svaki za svoje područje djelovanja. Raspoložive snage dovoljne su za osiguravanje
prohodnosti prometnica u zimskom razdoblju. U slučaju izvanredno velikih snježnih padalina i
nanosa snijega, osim nadležnih tvrtki koje su obuhvaćene zimskom službom, u otklanjanju
posljedica mogu se uključiti i drugi vlasnici materijalno-tehničkih sredstava, posebice građevniske
mehanizacije. Planirano vrijeme trajanja zimske službe predviđa se u vremenu od 15.studenog do
15.ožujka, dok se stvarno vrijeme trajanja utvrđuje prema vremenskim prilikama.
Organizacija obavještavanja o pojavi opasnosti (standardni operativni postupak u suradnji sa
centrom 112)
Pojavu ovakvih ekstremnih vremenskih prilika moguće je prognozirati pa se ugroženo stanovništvo
Općine Feričanci može na vrijeme o tome obavijestiti. Obavijesti se daju elektroničkim medijima
tijekom vijesti, ali se čitaju i kao izvanredne obavijesti i to neposredno prije pojave ekstremnih
vremenskih nepogoda. Državna uprava za zaštitu i spašavanje-Područni ured zaštite i spašavanja
Osijek redovno je obaviješten o nadolazećoj vremenskoj nepogodi od strane Državnog
hidrometeorološkog zavoda. Sukladno tome Županijski centar 112 može na vrijeme proslijediti
odgovarajući tekst standardnog operativnog postupka pri ekstremnim vremenskim uvjetima i tako

omogućiti stanovništvu adekvatnu pripremu za nadolazeće izvanredne vremenske nepogode.
ŽC 112 Osijek mora sukladno istom standardnom postupku o nadolazećoj nepogodi obavijestiti
nadležne službe u jedinicama lokalne samouprave i u Županiji, kao i ugroženu kritičnu
infrastrukturu te ostale ugrožene gospodarske i društvene subjekte, primjerice škole, vrtiće i drugo.
Uspostaviti stalni kontakt s nadležnim službama:
 Hrvatske vode , VGO Osijek-VGI za mali sliv Karašica-Vučica, sa sjedištem u Donjem
Miholjcu, Trg A.Starčevića 9; tel/fax; 031/632-052 voditelj Darko Samardžić, e-mail:
darko.samardzic@voda.hr
 Policijska uprava Osječko-baranjska, Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 Osijek, 192 ili preko
112, tel/cent 031/237-111 fax 031/237-245 e-mail: osjecko-baranjska@policija.hr Načelnik
PU Milan Baričević: Postaja prometne policije Osijek, ista adresa, tel 031/237-112, fax
031/237-560 PP Našice, Trg Franje Tuđmana 6, tel 031/238-520 fax 031/238-500, načelnik
Ivica Bukvić
 FEŠK Komunalne usluge d.o.o. (odvoz smeća za Općinu), Vinogradska 30, Feričanci,
direktor Branko Nemec mob 098/437-623
 CESTING D.O.O. , Vatroslava Lisinskog 150, 31500 Našice, Božo Bošković, mob 091/2373770
 Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije , I.G.Kovačića 2, 31000 Osijek, tel
031/215-146 fax 031/211-944 e-mail vz-zup-os.bar@os.t-com.hr, Predsjednik Nikica
Mužević mob 099/2257-556, Zapovjednik Boris Banjan mob 098/437-972
 Vatrogasna zajednica Našice
NAŠICE, 31500 Našice, Braće Radića 26
tel:031/613-724 fax:031/615-170
P: Vlatko Gašić, 031/697-072, 091/260-5120
Z: Zvonimir Ljubljanović, 031/617-807, 098/223-650
T: Zdenko Cingel, 031/699-302, 098/223-645
 Javna vatrogasna postrojba Našice
NAŠICE, 31500 Našice, Braće Radića 26
tel: 031/611-088, fax: 031/615-170 e-mail: jvp-nasice@nasicki-vatrogasci.com
Z: Aleksandar Ljubljanović, 031/611-442, 091/223-6630
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Feričancima
FERIČANCI, 31512 Feričanci, Dore Pejačević 8
tel: 031/603-830 e-mail: dvdfericanci@gmail.com
P: Antun Balajić, 091/340-5443
Z: Milan Sinković 091/340-5441
T: Toni Balajić, 097/782-6683, 091/340-5445
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Valenovac
VALENOVAC, 31512 Feričanci, Braće Radića bb
P: Ivica Perković, 031/603-257, 091/549-8889
Z: Ivica Nađ, 031/603-772, 091/260-3772
T: Katarina Bolog, 031/603-774, 099/255-4227
 DUZS, Područni ured zaštite i spašavanja (PUZS) Osijek, Gornjodravska obala
95-96, 31000 Osijek, tel 031/209-170, fax 031/208-575, e-mail osijek112@duzs.hr ;
pročelnik Cvjetko Obradović, voditelj ŽC112 Osijek Zvonko Grgec, voditelj Odjela za
preventivne i planske poslove Silvana Pirić, DIP CZ Odjel Osijek-Krešimir Erk.
 Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Huttlerova 2, 31000 Osijek
tel: 194 ili preko 112, tel 031/531-301, fax: 031/531-302, Ravnateljica Silvana Sabo
www.zzhm-obz.hr ; Tim T1 HMP= 45 ( po 5 u Našicama, D. Miholjcu, i Valpovu; 15
u Osijeku i 10 u Đakovu ; Tim T2 HMP=5u Osijeku; Sanitetski prijevoz na istim
lokacijama =17 timova
 Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (ZZJZ), Franje Krežme1,



















31000 Osijek, tel: 031/225-700 i 206-870, e-mail zzjz-os@os.htnet.hr
Opća bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31500 Našice, tel: 031/488-511,
fax: 031/613-826, san, upraviteljica Sanja Milanović dr.
Dom zdravlja Našice, Bana Jelačića 6, 31500 Našice, tel: 031/617-803 ravnatelj
Dražen Brkić;
Ambulanta opće medicine Feričanci, D. Pejačević 1, tel: 031/603/352, dr. Marina
Kajić;
Stomatološka ordinacija dr. Šebešćen, tel:031/603-024; Ljekarna Tripolski
tel: 031/603-747
Centar za sosijalnu skrb Našice, A. Mihanovićabb Našice, tel cent: 031/615-533
mob: 091/5099-060, voditelj Mladenka Straženac;
Hrvatski crveni križ, Ulica crvenog križa14, 10000 Zagreb, tel: 01/4655-814,
fax: 01/4655-365, e-mail redcross@hck.hr
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije,Preradovićevo šetalište 6,
Osijek, tel: 031/205-488, fax: 031/211-765 e-mail
crvenikrizosijek@crvenikrizosijek.hr Ravnatelj Marko Đukić, mob: 098/438-122
GD CK Našice, Kralja Tomislava 6, 31500 Našice, tel: 031/613-275, fax: 031/614-552
e-mail crveni-kriz-nasice@cknasice.hr , Ravnateljica Vesna Lolić
Hrvatske šume d.o.o. Direkcija Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukatinovića 2, 10000
Zagreb, tel: 01/4804-111, fax 01/4804-101, e-mail direkcije@hrsume.hr
Uprava šuma podružnica Našice, J.J. Strossmayera 1, 31500 Našice, tel:031/618-050
fax: 031/613-741, e-mail nasice@hrsume.hr , voditelj Vlatko Podnar
HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Šetalište kard. F. Šepera 1a, 31000 Osijek,
tel: 031/244-888, fax: 031/244-067 DEŽURNI 031/501-370; Pogon Našice
tel: 031/613-126 DEŽURNI 031/617-002
HEP Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek, tel: 031/244-888, fax: 031/213-199
DEŽURNI 031/213-125
Radio Našice FM 87,7 Mhz, Dore Pejačević 2, Našice, kontakt dir. Katica Šimašek tel
031/615-123 mob 091/615-123
BP INA, Trg. M.Gupca 10, Feričanci, poslovođa Robert Kuzminski (2-3 djelatnika) mob
091/4971-091
OSILOVAC d.o.o. Osilovačka 34, Feričanci, cent 031/603-019 fax 031/603-120
Veterinarska stanica Našice d.o.o. , B.Radić 78, Našice, tel 031/613-165
Lovačko društvo Jelen Našice, odogovorna osoba Z.Simel mob 091/451-0901

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

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
VLASTITI POGON OPĆINE FERIČANCI
Klasa: 363-01/16-01-15
Urbroj: 2149/03-16-01-01
Feričanci, 09. prosinca 2016. godine

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 na 26 . sjednici od 09.
prosinca 2016. godine d o n i j e l o j e

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
VLASTITOG POGONA OPĆINE FERIČANCI ZA
2017. GODINU
I.
Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona ( u daljnjem tekstu: Plan) donosi Općinsko
vijeće Općine Feričanci.
Plan sadrži prikaz poslova i radnih zadaća koje Vlastiti pogon planira realizirati u
kalendarskoj godini.
II.
Upravitelj Vlastitog pogona dužan je Općinskom vijeću Općine Feričanci podnijeti Izvješće
o izvršenju Plana najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
III.
Vlastiti pogon u 2017. godini planira slijedeće aktivnosti u obavljanju povjerenih
komunalnih poslova na području Općine Feričanci.
1. Održavanje čistoće
Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se održavanje čistoće javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i
javnih prometnih površina, a naročito sakupljanje raznog otpada sa zelenih površina, uklanjanje
otpada koje stvaraju prolaznici, održavanje koševa za otpad i dr.
Vrijeme izvođenja: redovito tijekom cijele godine i izvanredno u slučaju potrebe ( veća
onečišćenja, radovi i sl.)
Potrebna sredstva i alat: traktor i prikolica, lopate, grablje, rukavice, vreće za otpad.

2. Održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta te
dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema
posebnom zakonu, a naročito održavanje prometnica, okomite i vertikalne signalizacije, svjetleće
signalizacije, održavanje natpisa oznake ulica i trgova te kućnih brojeva i znakova dobrodošlice,
održavanje autobusnih nadstrešnica, hortikulturalno uređenje parkova i nasada, održavanje zelenila,
nabavu sadnog materijala, košnja trave, prekop javne površine i stručni nadzor nad tim radovima.
U zimskim uvjetima podrazumijeva se čišćenje od snijega određenih javnih površina,
nerazvrstanih cesta, službenih prilaza zgradi općine i dr. prema potrebi.
Vrijeme izvođenja: redovito tijekom cijele godine.
Potrebna sredstva i alati: traktor, ralica, prikolica, kosilice, trimeri, lopate, grablje, rukavice,
vreće za otpad.
3. Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina na groblju i
prilaznih putova i staza, košnje trave, hortikulturalno uređenje groblja i nasada, održavanje zelenila,
nabava sadnog materijala, održavanje mrtvačnice, oglasnih ploča i informativnih panoa, stručni
nadzor nad radovima na groblju.
U zimskim uvjetima podrazumijeva se čišćenje od snijega prilaznih putova u groblja te
putova i staza u grobljima.
Pod obavljanjem pogrebnih poslova podrazumijeva se priprema mrtvačnice, iskop i
zatrpavanje grobnog mjesta ( dužine do 2,30m, širine do 1,30m ) iznošenje, prijenos i spuštanje
lijesa u grob.
Vrijeme izvođenja: redovito tijekom cijele godine i izvanredno u slučajevima sahrane.
IV.
Za izvršenje ovog Plana zadužuje se Upravitelj Vlastitog pogona Općine Feričanci.
V.
Ovaj Plan biti će objavljen u ¨ Službenom glasniku Općine Feričanci¨.
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