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

SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI
****************************************
Broj: 03/14 – 19. kolovoza 2014.g

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.Zaključak o prijedlogu Zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
2.Odluka o prihvaćanju POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine
Feričanci za razdoblje 01.01. - 30.06. 2014.g.
3.Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Feričanci na RH
– javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije
4.Plan zaštite od požara Općine Feričanci
5.Zaključak o Izvješću Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.01. - 30.06.2014.g.
6.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-04/14-01/03
URBROJ: 2149/03-01-14-01
Feričanci, 18. kolovoza 2014.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 09 sjednici od 18.
kolovoza 2014. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prijedlogu Zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon glasovanja, konstatira se da se prihvaća Zapisnik Općinskog vijeća sa 8. sjednice
održane 20. svibnja 2014. godine.
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/ 14-01/02
URBROJ: 2149/03-14-02

Feričanci, 20. svibnja 2014.g.
Z A P I S N I K
sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci
Sjednica je sazvana pisanim pozivima za 20. svibnja 2014.g. sa početkom u 18,00 sati u
općinskoj vijećnici.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Marko Knežević
Sjednici je nazočno 10 vijećnika, Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika,
izvjestitelji i građani po najavi, kako je navedeno u priloženom prozivniku koji je sastavni dio
ovog zapisnika, izvjestitelji: Jasna Dado, Stručna suradnica za računovodstvo i financije,
Josip Jurčević, Voditelj vlastitog komunalnog pogona
Zapisničar: Zlata Vukoja, voditeljica Upravnog odjela
Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I R E D:
1
201.Usvajanje Zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci održane 27. ožujka
2014. godine
3Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2013. godinu,
izvjestiteljica Jasna Dado,
4Prijedlog Odluke o provedbi postupka Javne nabave bagatelne vrijednosti , izvjestiteljica Jasna
Dado,
5Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Feričanci za 2014. godinu za političke stranke, izvjestiteljica Jasna Dado
6Očitovanje Ministarstva uprave od 29. travnja 2014. godine po izvršenom nadzoru rada tijela
Općine Feričanci, izvjestitelj Mirko Jurčević
7Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Feričanci,
izvjestitelj Josip Jurčević
8Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2013. godinu , izvjestitelj, Josip Jurčević
9Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanjei održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Feričanci, izvjestitelj, Josip Jurčević
10Imenovanje Povjerenstva o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini, izvjestitelj Mirko
Jurčević
11Zamolbe
1211. Različito

Predsjednik vijeća upoznaje vijećnike sa dodatno pristiglim materijalima, odnosno
prijedlozima u svrhu dopune dnevnog reda :
−Vijećnik Gregurić prilaži prijedlog u pisanom obliku :
1Način i dinamika isplate vječničkih naknada i sredstava izdvojenih za političke stranke
2Osnivanje Povjerenstva za nadzor adaptacije Doma kulture tj. Trenutnih radova na bini i balkonu
zgrade
Pod točkom 1. predlaže da se vijećnička naknada za održanu sjednicu isplati slijedeći tekući
mjesec od dana održavanja sjednice.
Predsjednik stavlja prijedlog na usvajanje.
Nakon glasovanja konstatira se da se prijedlog prihvaća jednoglasno.
Točka 2. prijedloga će se raspraviti pod točkom različito.

Predsjednik stavlja dnevni red na glasovanja te se nakon glasovanja konstatira da se dnevni
red prihvaća jednoglasno.
Ad.1.
Usvajanje Zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća
Općine Feričanci održane 27. ožujka 2014. godine
Vijećnik Matković ima primjedbu na Zapisnik uz konstataciju kako u njemu nije navedeno
sve što je rekao, a što je bilo bitno za daljnji slijed sjednice.
Zapisničarka mu odgovara kako je cijela sjednica tonski snimljena te svaki vijećnik ima
pravo preslušavanje iste, a ukoliko vijećnik ima izrazitu potrebu unošenja svojih navoda u zapisnik,
treba to naglasiti kako bi se izjava mogla citirati zapisnikom.
Vijećnik Benić izjavljuje da će kod glasovanja biti suzdržan s obzirom da nije bio nazočan
istoj.
Nakon rasprave i glasovanja, konstatira se da se Zapisnik Općinskog vijeća sa 7. sjednice
održane 27. ožujka 2014. godine prihvaća većinom glasova , 6 glasova ZA 3 PROTIV i 1
SUZDRŽAN.
Tekst Zapisnika se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni di

Ad.2.
Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Feričanci
za 2013. godinu, izvjestiteljica Jasna Dado
Projedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2013. godinu se
usvaja sa 6 glasova ZA i 4 PROTIV te se utvrđuje u slijedećim iznosima:
IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01.2013. - 31.12.2013.
Opći dio
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1.1Prihodi poslovanja
1.2Prihodi od prodaje
1.3rashodi poslovanja
1.4Rashod za nabavu nefinancijske imovine
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)
1.1
2B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
3. NETO FINANCIRANJE(1.-2.)
C. PRORAČUN UKUPNO
1PRIHODI I PRIMICI
22. RASHODI I IZDACI
33. RAZLIKA višak-manjak ( 1.-2.)

PLANIRANO OSTVARENO INDEX
3.816.500,00
3.411.149,93
89,4 %
195.000,00
21.171,59
16,0 %
3.549.518,75
3.080.930,64
86,8 %
461.581,25
360.055,25
77,9 %
0,00
1.335,63

0,00

0,00

4.011.500,00

3.442.321,52
85,8 %
4.011.500,00
3.440.985,89
0,00
1.335,63

85,8 %

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

Ad.3
Prijedlog Odluke o postupku Javne nabave bagatelne vrijednosti
−izvjestiteljica Jasna Dado
−
Prijedlog Odluke o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti se prihvaća sa 7 glasova
ZA, 1 PROTIV i 2 SUZDRŽANA
Tekst Odluke se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u
Proračunju Općine Feričanci za 2014. godinu,
Izvjestiteljica jasna Dado
Općinsko vijeće sa 6 glasova ZA i 4 PROTIV donosi

O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Feričanci
za 2014. godinu za političke stranke
U Odluci o rasporedu sredstava iz proračuna Općine Feričanci za redovito financiranje
političkih stranaka u 2014. godini ( “Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 1/14), članak 2. se
mijenja I glasi:
“ Sredstva iz prethodnog članka isplatit će se u 4 ( četiri) obroka – tromjesečno”.
Ostale odredbe odluke iz prethodnog članka ostaju nepromjenjene, ukoliko nisu u
suprotnosti sa ovom Odlukom.
Tekst Odluke se nalazi u privitku zapisnika i čini jegov sastavni dio.
Također se jednoglasno određuju dinamika isplate vijećničkih naknada i to do kraja
slijedećeg mjeseca od dana održavanja sjednice.
Ad.5.
Očitovanje Ministarstva uprave od 29. travnja 2014. godine po izvršenom nadzoru
rada tijela Općine Feričanci, izvjestitelj Mirko Jurčević

Općinsko vijeće je primilo na znanje mišljenje , odgovor Ministarstva uprave, Uprave za
politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu ( regionalnu) samoupravu KLASA: 02301/14-01/82, URBROJ: 515-02-02-02/1-14-2 od 29. travnja 2014. godine , a svezi zahtjeva za
nadzorom rada tijela Općine Feričanci – glasovanje o polugodišnjem, izvješću o radu općinskog
načelnika te o tome nije donosilo odluku.

Ad.6.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju Ugovora
o povjeravanju poslova, izvjestitelj, Josip Jurčević

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju poslova se prihvaća jednoglasno.
Tekst odluke se nalazi u privitku zapinsika i čini njegov sastavni dio.

Ad.7.
Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2013. godinu
Izvjestitelj, Josip Jurčević

Općinsko vijeće je razmotrilo i jednoglasno daje suglasnost na Izvješće o radu
vlastitog pogona Općine Feričanci za 2013. godinu.
Tekst Izvješća se nalaziu privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.8.
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Feričanci, izvjestitelj Josip Jurčević

Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donosi se Odluka o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine
Feričanci.l
Tekst Odluke se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.9.
Europska povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini, imenovanje
Povjerenstva
Sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA , a na prijedlog vijećnika Benić Marina imenuje se
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Feričanci u sastavu :
1. Amalija Liović, mag.ing.agr
2. Jelena Čapo , mag.educ.philol.croat
3. Tomislav Gregurić.
.
Zadaci i način rada Povjerenstva određeni su Europskom poveljom o ravnopravnosti žena i
muškaraca borbom protiv direktne neravnopravnostii diskriminacije temeljem spola kao jedan od
temelja razvoja demokracije.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuje se na rok od 4 godine.
Teklst Odluke se nalazi u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.10.
Zamolbe
HKD MANUEL Feričanci, Zamolba za sponzorstvo
−Jednoglasno se donosi Odluka o dojeli 2.000,00 kuna HKD Manuel Feričanci , Pjesničkoj sekciji
za sponzorstvo književno-foklorne manifestacije
Ad.11.
Različito
1. Općinski načelnik predlaže da se ovogodišnja proslava Dana općine obilježi skromnije te
da se namjenjena sredstva za te namjene od 15.000,00 kuna preusmjere u poplavom ugrožena
područja.
Prijedlog se usvaja jednoglasno

2. Na temelju provedene javne objave prikupljana ponude – obavijesti o namjeri
povjeravanja poslova košenja trave i zelenila na bankinama uz nerazvrstane ceste I poljske puteve
na području Općine Feričanci od 08. svibnaj 2014. godine na web stranici i Oglasnoj ploči Općine
Feričanci, jednoglasno se prihvaća ponuda “FEŠK” –komunalne usluge, trgovina i prijevoz,
vlasnik obrta Branko Nemec, Vinogradska 30, Feričanci.
Komunalnu djelatnost sakupljanje i odvoz komunalnog otpada odabrani ponuditelj obavljat će
na području Općine Feričanci, te njegova odlaganja na uređena odlagališta utvrđena prema
posebnim propisima.
Tekst Odluke se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Na kraju sjednice donosi se zaključak o zaduživanju Općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika o podnošenju Izvješća o do sada učinjenim aktivnostima svezi postavaljana
"zelenih otoka " na području Općine Feričanci.

Predsjednik zaključuje rad sjednice u 21,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Zlata Vukoja,v,r

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Marko Knežević, prof,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/ 14-01/02
URBROJ: 2149/03-02-01-14-01
Feričanci, 18. kolovoza 2014.g.
Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12)
i članka 15. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (
"Narodne novine" broj 24/13) i članka 32. stavak 4. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik
Općine Feričanci" br. 67/09,01/13 i 04/13 – pročišćeni tekst ) Općinsko vijeće Općine Feričanci je
na 09. sjednici od 18. kolovoza 2014. godine donijelo
OD L U K U
o prihvaćanju POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje
01.01. - 30.06. 2014.g.
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Feričanci za 2014. godinu ( "Službeni glasnikOpćine Feričanci" broj
05/13) izvršen je za razdoblje 01.01. - 30. 06. 2014. godine kako slijedi:
IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01.2014. - 30.06.2014.
Opći dio
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1.1Prihodi poslovanja
1.2Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1.3rashodi poslovanja
1.4Rashod za nabavu nefinancijske imovine
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)
1.1
2B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
3. NETO FINANCIRANJE(1.-2.)
C. PRORAČUN UKUPNO
1PRIHODI I PRIMICI
22. RASHODI I IZDACI
33. RAZLIKA višak-manjak ( 1.-2.)
1.1
1.2

PLANIRANO OSTVARENO INDEX
4.396.000,00
1.327.728,01
30,2 %
24.000,00
45.280,05
188,7%
3.293.200,00
1.206.749,43
36,6 %
1.126.800,00
111.867,55
9,9 %
0,00
54.391,58

0,00

0,00

4.420.000,00

1.373.008,06
31,06 %
4.420.000,00
1.318.616,48
0,00
54.391,58

29,83 %

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu
Prihoda i rashoda i Račun financiranja.

II POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po
ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji.
III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA

Općina Feričanci nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Feričanci u razdoblju od 01.01.-30.06.2014. godine nije koristila sredstva
proračunske zalihe
V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01.-30.06.2014. godine Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo
jamstva za zaduživanja.
Članak 4.
Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za razdoblje od 01.01.-30.06.2014.
godine objavit će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci" i na internetskoj stranici Općine
Feričanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Marko Knežević, prof ,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:943-01/14-01-07
URBROJ: 2149/03-01-14-01
Feričanci, 18. kolovoza 2014.g.
Na temelju članka 4. Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina ( "Narodne novine" br. 80/11) 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 svojoj 09. sjednici od 18. kolovoza 2014.g. donosi slijedeću

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Feričanci na RH javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja
Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
Članak 1.
U svrhu rekonstrukcije lokalne ceste L – 44038 , Valenovac – D2 , nekretnine u vlasništvu
Općine Feričanci prenose se na RH – javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Uprave za
ceste Osječko-baranjske županije kako slijedi i to:
k.o. Feričanci k.č.br

Površina (m2)

1935/2

80

2006/2

60

2004/2

106

2019/2

57

1987/2

246

2906/5

113

1907/2

63

1971/2

42

1980/2

54

Članak 2.

U svrhu rekonstrukcije lokalne ceste L – 44037 i L 40080 , Valenovac – Gazije
nekretnine u vlasništvu Općine Feričanci prenose se na RH – javno dobro u općoj uporabi s pravom
upravljanja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije kako slijedi i to:

k.o. Gazije

k.č.br
15/2
18/2

k.o. Feričanci k.č.br.
3034/2

Površina (m2)
111
463
Površine ( m2)
287

Članak 3.
Nekretnine iz članka 1. i 2. ove Odluke prenose se u vlasništvo RH – javno dobro u općoj
uporabi s pravom upravljanja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, bez naknade.
Na temelju ugovora, Općinski sud u Našicama, Zemljišno knjižni odjel izvršit će prijenos
prava vlasništva s Općine Feričanci na RH – javno dobro u općoj uporabi ,s pravom upravljanja
Uprave za ceste Osječko-baranjske županije.
Članak 4.
Zadužuje se Općinski načelnik da u skladu s uvjetima ove Odluke zaključi Ugovor.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine
Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Marko Knežević, prof, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/14-01-04
URBROJ: 2149/03-01-14-01
Feričanci, 18. kolovoza 2014.g.
Temeljem članka 13. Stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (NN RH, br.92/10.) i članka 52.
Statuta Općine Feričanci ( Službeni glasnik Općine Feričanci 65/09.) Općinsko vijeće općine
Feričanci na 09. sjednici od 18. kolovoza 2014. godine donosi
P LA N
ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE FERIČANCI

1. TEKSTUALNI DIO PLANA
1.1. UVOD
Usklađivanje Plana zaštite od požara za područje Općine Feričanci obavljeno je sukladno članku 5.
Pravilnika o planu zaštite od požara (Narodne novine br. 51/12.), a u svezi s člankom 13. stavkom 6.
Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) kojim je propisano da Općina Feričanci
najmanje jednom godišnje usklađuje Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima i pratiti
dinamiku realizacije i financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara.
Na području Općine Feričanci djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva i to:
-DVD Feričanci,
-DVD Valenovac.
Postojećom organizacijom sva društva sa područja Općine Feričanci oslanjaju se na Državnu upravu
za zaštitu i spašavanje (DUZS), Područni ured Osijek, tako da sve dojave o požarima i drugim
događajima na telefon broj 112 najprije obavještavaju DUZS, a potom dežurni dispečer uzbunjuje
vatrogasce središnje postrojbe Općine Feričanci ( DVD Feričanci) preko sustava VATROTEL.
U slučaju dojave na telefon broj 193, dojava ide u Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu grada
Našice, a potom dežurni dispečer uzbunjuje vatrogasce središnje postrojbe Općine Feričanci (DVD
Feričanci) preko sustava VATROTEL.
Dobiveni broj od 21 vatrogasca potreban je za gašenje požara na otvorenom prostoru, a za gašenje
pretpostavljene građevine morala bi se angažirati 22 vatrogasca, što znači da bi 3 odjeljenja po 7 do
8 vatrogasaca s propisanom tehničkom opremom i sredstvima mogli učinkovito intervenirati na
gašenju pretpostavljenih požara. Dva odjeljenja koja bi prva došla na mjesto požara mogla bi
spriječiti širenje požara a svi kasnije pristigli vatogasci mogu se uključiti u akciju gašenja prema
rasporedu zapovjednika vatrogasne postrojbe na intervenciji.
Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Feričanci ima ukupno 21 operativnog dobrovoljnog
vatrogasca, od čega se može formirati vatrogasna postrojba sastavljena od 3 vatrogasna odjeljenja sa
po 6-7 vatrogasaca.
Vidljivo je da broj operativnih dobrovoljnih vatrogasaca u središnjem DVD-u Feričanci zadovoljava
uvjete Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04., 174/04., 38/.09. i 80/10.) glede

minimalnog broja od 20 operativnih vatrogasaca s liječničkim uvjerenjima, koje moraju imati
središnje vatrogasne postrojbe.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Valenovac ima 20 operativnih vatrogasaca, tako da se može
formirati vatrogasna postrojba sastavljena od 3 vatrogasna odjeljenja po 6 vatrogasaca.
DVD Valenovac nije određeno kao središnja vatrogasna postrojba, te ista udovoljavaju uvjete
Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) glede minimalnog broja
od 10 operativnih vatrogasaca.
DVD Valenovac služi kao potpora središnjem DVD-u Feričanci prilikom gašenja požara na
području Općine Feričanci.
Izvršena analiza sastava dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi daje brojno stanje u idealnim uvjetima
kada bi se u akciju gašenja požara uključili svi postojeći operativni vatrogasci, što u praksi nije
slučaj, jer uvijek ima određeni broj vatrogasaca koji se zbog odsutnosti, bolesti ili nekog drugog
razloga ne mogu odazvati na znak uzbune, pa je broj vatrogasaca u akciji manji od opisanoga.
U slučaju izbijanja požara na otvorenom prostoru ili većih požara na građevinama potrebno je
odmah uzbuniti središnju vatrogasnu postrojbu i DVD na čijem području djelovanja je nastao požar,
tako bi zajedničkim djelovanjem s postojećim brojem vatrogasaca mogle okupiti potreban broj
vatrogasaca za gašenje većih požara.
Na temelju izračuna aktivnosti vatrogasnih postrojbi kod pretpostavljenih požara može se zaključiti
da DVD Feričanci kao središnja vatrogasna postrojba, te DVD Valenovac, uz uvjet da se u
potpunosti opreme sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih
postrojbi (Narodne novine br. 43/95.) i Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (Narodne novine br. 91/02.) mogu pokrivati
cijelo područje Općine Feričanci.
Iz stručne obrade postojećeg stanja može se zaključiti, kako područje Općine Feričanci predstavlja
jedno požarno područje, koje čini požarnu zonu.
1.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI I DRUGIH ČIMBENIKA U
VATROGASNU INTERVENCIJU
Dojavu požara za područje Općine Feričanci prima se na telefon 112 ( u službu za sustav 112,
DUZS područni ured Osijek) koju odmah prosljeđuje zapovjedniku DVD-a Feričanci. Dojavu o
požaru ili drugom događaju prima dežurni vatrogasac Operativnog dežurstva Javne profesionalne
vatrogasne postrojbe Našice na telefon broj 193 koju dojavu odmah prosljeđuje
zapovjedniku DVD-a Feručanci. Uzbunjivanje ( telefonom, vatrogasnom sirenom ) preostalih
vatrogasaca iz vatrogasne postrojbe vrši dežurni vatrogasac po zapovjedi zapovjednika DVD-a .
Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara donosi
zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Našice, Županijski vatrogasni zapovjednik,
a na prijedlog zapovjednika u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom, odnosno
zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, koji je preuzeo zapovijedanje intervencijom.
Odluku o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda kad su sve
raspoložive protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno
gašenje, ili su već angažirane na drugim požarištima.

Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja
županije.

1.3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŽARA
Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge
opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je
prva započela s intervencijom.
Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva,
zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasne
postrojbe kada zapovijedanje preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i
snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenoga
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi granice područja Općine Feričanci, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
preuzima Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na
teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika, sukladno svojoj prosudbi o
učinkovitosti takvog određenja.
Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu u
gospodarstvu, osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99., 139/04.,
174/07., 38/09. i 81/10., zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe.
Ustroj i zapovijedanje vatrogasnim postrojbama na području Općine Feričanci.
Tablica 1.
Županijski vatrogasni zapovjednikBORIS BANJAN, mob. 098/ 437 972

Tablica 2.
VATROGASNA POSTROJBADUŽNOST IME I PREZIME, ADRESA STANOVANJATELEFONVatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije
I.G. Kovačića 2
Osijek
tel. 031/215-146predsjednikNikica Mužević
Vij.J.J. Strossmayera 65,
Belišćemob. 099/225-7556županijski vatrogasni zapovjednikBoris Banjan
Bogdanovačka 32,
Osijekna poslu 031/205-060

031/215-393
kod kuće 031/582-141
mob. 098/437-972zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednikaGoran Bartolić
Z. Brkića 19
Petlovacna poslu 031/701-103
kod kuće 031/747-128
mob. 098/281-310Vatrogasna zajednica
Našice
Braće Radića 26,
Našice
tel. 031/615-170predsjednikVlatko Gašić
Braće Radića 51,
Stipanovcitel. 031/ 697-072
mob. 091/260-5120zapovjednikZvonimir Ljubljanović
Našička 95,
Zoljantel. 031/617-807
mob. 098/223-650zamjenik zapovjednikaAleksandar Ljubljanović
Trg I. Kršnjavog 4,
Našicetel. 031/611-422
mob. 091/223-6630zamjenik zapovjednikaDanijel Matković
K. Tomislava 35a,
Našicetel. 031/615-014
mob. 098/223-659Dobrovoljno vatrogasno društvo
Feričanci
(središnja postrojba)
D. Pejačević 2.,
Feričanci
tel. 031/603-830predsjednikAntun Balajić

Mirogojska 29.,
Feričancitel. 031/603-078
mob. 091/340-5443zapovjednikMilan Sinković
D. Pejačević 30,
Feričanci tel. 031/603-173
mob. 091/340-5441
098/627-467dozapovjednikIvan Lustig
Sjenjak 57,
Osijekmob. 091/799-2466
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Valenovac
Braće Radić bb,
Valenovac
predsjednik Ivan Perković
Braće Radić 76,
Valenovactel. 031/603-257
mob. 091/549-8889zapovjednikIvica Nađ
Braće Radić 3b,
Valenovactel. 031/603772
mob. 099/781-2204 dozapovjednikMarin Perković
Braće Radić 82,
ValenovacTel. 031/603-771
mob. 099/746-7526

1.4. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA
Pozivanje dispečera hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o Zagreb, Prijenosnog područja
Osijek i HEP-Operator distribucijskogsustava do.o. Zagreb, DP Elektroslavonija Osijek, obavit će
se na zahtjev zapovjednika na vatrogasnoj intervenciji, na dežurstvo koje traje od 0 do 24 sata na
telefon:

Tablica 3.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno područje Osijek
Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

Odgovorna osoba: Zoran Kovač
- za događaje na trafostanicama i dalekovodima reda napona 110 kV do 400 kV

Mrežni centar Osijek
tel. 031/244-888 (centrala)
tel. 031/213-124
tel. 031/244-119
mob. 098/982-4032
tel. 031/501-139
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o Zagreb
DP Elektroslavonija Osijek,
Pogon Našice, Sokolska 1
Odgovorna osoba: Blaško Prišć
- za događaje na trafostanicama i dalekovodima reda napona 35 i 10 kV
CUP Našice
tel. 031/619-700 (centrala) tel. 031/619-700 (centrala)
tel. 031/617-002

U slučaju požara ili nekog drugog događaja na distributivnim plinovodima, odnosno u slučaju
potrebe za zatvaranjem dotoka plina uključuju se sa svojim dežurnim zaposlenicima slijedeće
pravne osobe:

Tablica 4.
PLINACRO d.o.o. Zagreb
Sektor transporta plina
Pogon Slavonija Donji Miholjac, Kolodvorska 102a
Dispečerski centar Zagrebtel. 031/631-209 (centrala)
tel. 01/630-1777HEP-PLIN d.o.o.
Pogon Našice, Sokolska 1

Odgovorna osoba: Dunja Dasović
- za događaje na distributivnim plinovodima
Dežurni plinometartel. 031/619-700 (centrala)
tel. 031/614-220
mob. 098/373-628
tel. 091/123-268

Dežurnog dispečera ili dežurnog radnika upoznati sa zahtjevima o potrebi njegovog uključivanja u
akciju, na način da izvrši iskapčanje dovoda električne energije ili prekidanje dotoka prirodnog
plina ili nafte do građevine ili lokacije na kojoj se vrši vatrogasna intervencija.

1.5. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

U slučaju potrebe za zatvaranje dovoda vode, odnosno povećanja pritiska i količine vode u
hidrantskoj mreži za gašenje požara, Našički vodovod d.o.o. Našice, Vinogradska 3 se uključuje u
akciju gašenja sa svojom dežurnom ekipom.
Tablica 5.
Našički vodovod d.o.o. Našice, Vinogradska 3
Odgovorna osoba: Tomislav Benović, voditelj vodoopskrbe
Odgovorna osoba na crpilištu: Ratimir Svoren
Dežurni na vodoopskrbi od 0-24
Operater na vodocrpilištu Tel. 031/613-176
mob. 091/613-2310

mob. 091/613-2961
mob. 091/613-2966
mob. 091/613-2299

U slučaju nastajanja šumskih požara ili požara na otvorenom prostoru u blizini šume u akciju
gašenja uključuju se Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Našice, Šumarija
Đurđenovac, Fatuus selva k.d. Zagreb, te upravitelji šuma pod obitelji Blanckenstein s interventnom
ekipom za gašenje požara i izradu prosjeka.

Tablica 6.
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb
Uprava šuma Podružnica Našice
Šumarija Đurđenovac
Upravitelj: Ivana Kovačević Čmalek
Tel. 031/601-534
031/601-535

mob. 098/348-870

Fatuus salva k.d. ZagrebUpravitelj šuma pod obitelji Blanckenstein
1.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI
GAŠENJA POŽARA
Ako u požaru ili eksploziji ili u nekom drugom akcidentnom događaju ima ozlijeđenih osoba ili se
očekuje povrede prilikom intervencije potrebno je uključiti ekipu za pružanje prve medicinske
pomoći Doma zdravlja Našice koju čini liječnik, medicinska sestra i vozač sa sanitetskim vozilom.
Tablica 7.
Hitna medicinska pomoć dežurnog dispečera: 112 ili 194

1.7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, TE ODGOVORNE OSOBE
ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

Opskrbom hranom i vodom gasitelja na terenu obaviti će se prema zahtjevu zapovjednika s terena i
u dogovoru s Općinskim načelnikom nabaviti će se u nekom od trgovačkih tvrtki s kojima surađuje
Općinska uprava. Zamjena gasitelja obavljati će se vlastitim kombi vozilima, a odmor i spavanje
gasitelja mogući su u prostorijama vatrogasne postrojbe DVD-a Feričanci te u sljedećim prostorima:
- vatrogasni dom,
- društveni dom u Feričancima,
- osnovna škola V. Nazor Feričanci Trg M. Gupca 9,

1.8 NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM PROSTROJBAMA U
GAŠENJU POŽARA
Zamjena vatrogasnih postrojbi vršiti će se dovoženjem odmornih vatrogasaca iz pričuve. Dio
vatrogasaca koji su sudjelovali u gašenju, povući će se na odmor prema procjeni zapovjednika u
akciji gašenja.
Dovoženje odmornih vatrogasaca i odvoženje vatrogasaca na odmor obaviti će se prijevoznim
sredstvima vatrogasnih postrojbi.
1.9. SLUČAJU KADA SE I KOJI ČELNICI OPĆINE FERIČANCI UPOZNAJU S
POŽAROM
Obavješćivanje i upoznavanje općinskih čelnika obaviti će se u slučajevima kada nastane požar širih
razmjera na građevini ( stambenoj, industrijskoj i dr. ) ili kada požar poprimi veće razmjere u
požarnoj sezoni.
Obavješćivanje i upoznavanje s događajem obaviti će županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov
zamjenik. Obavještavanje i upoznavanje obaviti će se slijedećem redosljedu:
Tablica 8.
Rb.FUNKCIJAIME I PREZIMEADRESA
STANOVANJATELEFON1.Načelnik Antun GlavašTel. 031/603-016
mob. 091/160-30162.Zamjenik načelnika Mirko JurčevićTel.031/603-216
mob. 091/522-8158

1.10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA OPĆINE FERIČANCI
Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik, donosi odluku i izdaje zapovijed o
uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan područja općine Feričanci, na temelju uvida u situaciju na
požarištu i na prijedlog zapovjednika koji vodi akciju gašenja.
1.11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U
GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

U akciju gašenja požara kada je potrebno uporabiti vatrogasna vozila ili opremu posebne namjene, a
po obavijesti zapovjednika vatrogasne zajednice Našice, po zapovjedi županijskog vatrogasnog
zapovjednika intervenirati će pripadnici intervencijske postrojbe DUZS-a sa svojim vozilima i
opremom posebne namjene.
1.12. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA
KOJIMA SE MOGU OČEKIVATI POŽARI VEĆIH RAZMJRA
Na temelju Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugroženosti od požara ("NN" br. 62/94 i32/97), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu
građevine i prostora, te površine otvorenog prostora i na temelju instaliranih kapaciteta za
proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broja zaposlenih na području Općine Feričanci
nema pravnih osoba koje su kategorizirane u I i II. Kategoriju ugroženosti.
1.13. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPANE TVARI
Na području Općine Feričanci mogu se očekivati radioaktivne, eksplozivne i otrovne tvari dok se
malje količine opasnih tvari nalaze u prostorijama slijedećih pravnih osoba:
Tablica 9.
Red.
br. Naziv pravne osobe ili vlasnika građevineGrađevina i lokacijaVrsta opasne tvari Količina
1.INA-industrija nafte d.d. Zagreb
SD.Trgovina na maloFeričanci
Trg M. Gupca bb
Bezinska postaja-Motorni benzin
-Diesel gorivo DG
-Plin UNP u bocama po 10 kg 20.000 l
3x20.000 l
1.085 kg 2.Osilovac d.o.o.Feričanci,
Osilovačka 34
skladište otrovnih tvari- umjetno gnojivo KAN, UREA, tekuće gnojivo
- PRP SOL
- fungicidi, herbicidi
100 t

90 t

0,5 t3. Osilovac d.o.o.
( za potrebe Feravina)Feričanci
Osilovačka 34
Postaja za opskrbu poljo. Mehanizacije gorivom
Skladište otrovnih tvari
-diesel gorivo D-2
- umjetno gnojivo KAN, tekuće gnojivo
-fungicidi, herbicidi, insekticidi
10.000 l
3,5 t
2 t 4.PZ Matija GubecFeričanci
D. Pejačević 1
Poljoprivredna ljekarna -umjetna gnojiva NPK
-herbicidi
-fungicidi
-insekticidi

5t

200 l
50 kg
50 l5. Billa d.o.o.Feričanci
Trg M. Gupca 3-boje i lakovi 6.Pravne i fizičke osobe na području općine FeričanciOpćina
Feričanci-UNP u nadzemnim spremnicima 10.000 l
2. GRAFIČKI DIO PLANA
Prilozi
- Prikaz poljoprivrednih i šumskih površina, naselja u kojima postoji vanjska hidrantska mreža,
lokacije DVD-a, prirodnih pričuva vode za gašenje požara i mjesta na kojima je moguć prikaz za
punjenje vatrogasne cisterne vodom
- Prikaz požarnog područja, lokacija DVD-a i pravaca djelovanja vatrogasnih postrojbi na području

Općine Feričanci
- Prikaz gospodarenja šumskim površinama na G. J. Krndija Gazijska
- Prikaz šumskih površina na G. J. Gazijska – južni dio
- Prikaz šumskih površina na G. J. Gazijska - sjeverni dio
- Prikaz šumskih površina na G. J. Đurđenovačke nizinske šume
- Prikaz elektroenergetskih građevina, plinovoda i lokacija postaja za opskrbu motornih vozila
gorivom na području Općine feričanci
- Prikaz cestovnih prometnica, elektroenergetskih građevina, vodotoka, lokacije DVD-a, hidratanata
i benzinske postaje u naselju Feričanci
- Prikaz cestovnih prometnica, MRS-e, plinovoda i ventila na plinovodu u naselju Feričanci
- Prikaz cestovnih prometnica i elektroenergetskih građevina u naselju Gazije
- prikaz cestovnih prometnica, elektroenergetskih građevina, plinovoda, vodotoka, lokacije DVD-a,
hidranata, vodocrpilišta i vodotornja u naselju Valenovac
−prikaz cestovnih prometnica, elektroenergetskih građevina, plinovoda, lokacije hidranata i prirodne
pričuve vode za gašenje požara u naselju Vučjak Feričanački
−

Ovaj plan zaštite od požara Općine Feričanci ima se objaviti u Službenome glasniku Općine
Feričanci.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Marko Knežević, prof. ,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/14-01-02
URBROJ: 2149/03-01-13-01
Feričanci, 18. kolovoza 2014.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 9. sjednici od 18.
kolovoza 2014. godine je donijelo slijedeći
Z A K LJ U Č A K
o Izvješću Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01.. - 30.06. 2014. godine

Općinsko vijeće prihvaća prijedlog Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje od
01.01. - 30.06. 2014. godine
Tekst Izvješća se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A:
Marko Knežević, prof,v.r.

