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SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
       Broj: 03/2016 -  02. svibnja  2016.g.

AKTI OPĆINSKO VIJEĆA:

1. Zaključak o prijedlogu Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Feričanci u 2016.g.

3. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2015.g. 

4. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2015.g.

5. Odluku o Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općin Feričanci za 
2015.g.

6. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2015.g.

7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Feričanci za 2016.g.

8. Plan Motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje viskog i vrlo 
visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje) za 2016.g.

9. Odluku o davanju suglasnosti za prijavu za dodjelu potpora i provedbu ulaganja na području 
Općine Feričanci



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/16-01/02
URBROJ: 2149/03-01-16-01
Feričanci,  28. travnja 2016

Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 67/09. i  01/13.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  21. sjednici od 28. travnja  2016. 
godine  donijelo

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Zapisnika  sa 20  sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci

Nakon uvida i glasovanja u   Zapisnik sa  20. sjednice Općinskog vijeća Općine Feričanci  
prihvaćen
 

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

          Marko Knežević



  REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA: 021-06/16-01-02
URBROJ:2149/05-01-16-01
Feričanci, 28. travnja 2016. g.

 Na temelju članka 32. Statuta Općine Feričanci  („Službeni glasnik broj 67/09., 01/13 i 04/13." ) te
članka 7.  Odluke o javnim priznanjima Općine Feričanci, Općinsko vijeće Općine Feričanci, na 21. sjednici
od 28. travnja 2016. godine, d o n i j e l o  j e

O D L U K U
o  dodjeli javnih priznanja Općine Feričanci u 2016.g.

Članak 1.

Na temelju Javnog poziva za davanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Feričanci  u
2016.g. raspisanog dana 03. ožujka 2016.g. predlažu se : 

- za Plaketu Općine Feričanci JOZO KOŠTIĆ,
na temelju prijedloga NK FEŠK FERIČANCI

- za Zahvalnicu  Općine Feričanci ZVONKO LOVAKOVIĆ,
na temelju prijedloga CRVENOG KRIŽA NAŠICE

Članak 2.
      

Javna priznanja uručuju Načelnik Općine i predsjednik Općinskog vijeća u na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Feričanci u povodu Dana Općine.

Dobitnici javnih priznanja će biti pozvani na svečanu sjednice Općinskog vijeća u povodu Dana 
Općine.

Članak 3.

Visina novčane nagrade za javna priznanja Odlukom Načelnika iznosi 500,00 Kn.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Feričanci.

Članak 4.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
V I J E Ć A :

         Marko Knežević, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/ 16-01/02
URBROJ: 2149/03-02-01-16-01
Feričanci, 28. travnja  2016.g. 

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) 
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 21 . sjednici od 28. 
travnja  2016. godine  donijelo

  O D  L  U  K  U  
    o prihvaćanju  GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 

                  o  izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu

I. OPĆI DIO 

         Članak 1.

Proračun Općine Feričanci za 2015-. godinu – III Izmjene i dopune  ( "Službeni glasnik 
Općine Feričanci" broj  01/16)  izvršen je u 2015 . godini kako slijedi:

           IZVRŠENJE  PRORAČUNA 01.01.2015. - 31.12.2015.
            Opći dio 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA              PLANIRANO    OSTVARENO     INDEX
1.1. Prihodi poslovanja 5.166.000,00 4.941.448,95 95,65%
1.2. Prihodi od prodaje     79.000,00      71.194,45 90,12%
2.1. rashodi poslovanja 4.247.500,00        3.778.165,75       88,95%
2.2. Rashod za nabavu nefinancijske imovine    997.500,00    877.987,42 88,02%
3. RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (1.-2.)               0,00     356.490,23

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
      NETO FINANCIRANJE(1.-2.)               0,00                0,00         0,00%

      RAZLIKA  višak-manjak ( 1.-2.)               0,00     356.490,23         0,00%
       

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 tijekom 2015. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe

V  IZVJEŠTAJ O DANIM  JAMSTVIMA  I  IZDACIMA PO JAMSTVIMA 

Tijekom 2015. godine Općinsko vijeće Općine Feričanci nije davalo jamstva za zaduživanja.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu 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 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/16-01/05
URBROJ: 2149/03-16-01-01
Feričanci,  28. travnja 2016.g. 

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj 157/13  ), Odluke o 
socijalnoj skrbi Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br.    i 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 21. sjednici od 28. travnja  2016.g.   donijelo

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

                              za 2015.g.

Članak 1.

 Ovim se Odlukom  utvrđuje izvršenje Programa javnih  potreba u oblasti socijalne skrbi iz 
Proračuna Općine Feričanci za 2015. godinu  u slijedećim iznosima:

2.3. pomoć za opremu novorođenog djeteta................  43.600,00 kn
2.4. pomoć za podmirenje troškova stanovanja.........             0,00 kn
2.5. jednokratne novčane pomoći .............................     58.635,00 kn
2.6. stipendije Općine Feričanci studentima.............      57.200,00 kn
2.7. prijevoz srednjoškolske djece.............................     35.887,50 kn
2.8. pomoć za pogrebne troškove ..............................             0,00 kn

 Članak 2.

Financiranje zakonskih obveza i potpora udrugama:

 Crveni križ......................................................      14.500,00 kn
 udruge proistekle iz Domovinskog rata..........        6.300,00 kn
 udruge umirovljenika i civilnih invalida.........               0,00 kn "

Članak 2. 

Ova Odluka  objaviti će  "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
       V  I  J  E  Ć  A:

   Marko Knežević, prof   
             



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA   
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/16-01/02
URBROJ: 2149/03-16-01-01
Feričanci,  28. travnja 2016.g.

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj 47/90 ,
27/93,38/09 )i 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  21. sjednici od   28. 
travnja  2016.g. godine  donijelo

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

      Članak 1.
 Ovom  se Odlukom utvrđuje izvršenje  Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Općine Feričanci za 2015. godinu  u slijedećim iznosima: 

- Udruge građana..................................................  10.400,00
- KUD "Manuel" Feričanci...................................    9.500,00
- Ostale udruge u kulturi.........................................  6.200,00
- Radio Našice.........................................................27.000,00
- Manifestacija Feričanačko vince..........................   9.542,00
- Arheološko nalazište "Sadice".............................  30.000,00 "

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti  u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
                V I J E Ć A:

              Marko Knežević, prof 
   



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/16-01/02
URBROJ: 2149/03-16-01-01
Feričanci, 28. travnja  2016.

Na temelju članka 39. Zakona o športu  ("Narodne novine"  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13 ) i 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 21. sjednici od 28. 
travnja  2016.godine  donijelo

                ODLUKA o izvršenju   P  R  O  G  R  A  M  A  javnih potreba u
 športu Općine Feričanci u 2015.g. 

          

Članak 1.

  Ovom se Odlukom utvrđuje izvršenje  Programa javnih potreba u športu  Općine Feričanci za 2015.
godinu  ovisno o kvaliteti sportova, klubova, pojedinaca, stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata , kako 
slijedi:

 Sportska zajednica    132.000,00 kn
 Tekuće donacije sportskim društvima          16.600,00 kn
 Sportske kućice          9.763,41 kn  "

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
                V I J E Ć A:

                  Marko Knežević, prof 
   

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56


  REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01-04
URBROJ:2149/05-01-16-01
Feričanci, 28. travnja 2016. g.

 Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("NN" 82/15), i članka  32.  Statuta Općine
Feričanci („Službeni glasnik broj 67/09., 01/13 i 04/13."), Općinsko vijeće Općine Feričanci na  21.
sjednici održanoj dana  28. travnja 2016.godine donijelo je

                                  PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
                         NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI ZA 2016. GODINU

1.  PLANSKI DOKUMENTI

1.1.    Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan
       zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite

Procjena  ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  okoliša,  Plan  zaštite  i
spašavanja i Plan civilne zaštite izrađeni su temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (NN 30/14 i 67/14), Pravilnika o mobilizaciji i  djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN 40/08 i 44/08) i ostalih zakonskih i podzakonskih akata i propisa, te usvojeni na
sjednici Općinskog vijeća Općine Feričanci 

Navedeni planski dokumenti  ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od katastrofa i  Plana
djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), kao i
važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.

2.  OPERATIVNE SNAGE

2.1. Stožer zaštite i spašavanja

Stupanjem na snagu pravilnika iz čl. 21. točka 4 Zakona o sustavu civilne zaštite donesti:
1. donesti odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite, imenovati načelnika i zamjenika
    načelnika i članove Stožera CZ,
2. Provesti osposobljavanje članova stožera civilne zaštite sukladno propisanom roku
    (čl. 24. točka 3 Zakona o sustavu civilne zaštite)  i Programu osposobljavanja članova   
    stožera civilne zaštite koji donosi DUZS,
3. Kontinuirano ažuriranje postojećeg Stožera zaštite i spašavanja Općine Feričanci ( adrese,
    fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima zaštite i spašavanja.

Nositelj:
Točke 1. i 3. - Općina Feričanci 
Točka 2. - Općina Feričanci u suradnji sa DUZS-PUZS Osijek



2.2. Civilna zaštita

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja planirano je:
1. Kontinuirano ažuriranje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Feričanci
- zamjena obveznicima civilne zaštite sukladno važećoj zakonskoj regulativi i vođenje evidencije o
istima,
2. Ažurirati mob-pozive,
3. Opremanje pripadnika civilne zaštite osobnom i skupnom opremom,
4.  Osposobljavanje  pripadnika  postrojbe  civilne  zaštite  opće  namjene  temeljem  Programa
osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene koji donosi DUZS.

Nositelj:
Točka1.- Općina Feričanci u suradnji s Odsjekom za poslove obrane Općine Feričanci-
                 kontinuirano,
Točka 2. i 3.- Općina Feričanci,
Točka 4.- Općina Feričanci u suradnji s PUZS Osijek – sukladno Programu osposobljavanja  
                 DUZS-PUZS Osijek

2.3.  Vatrogastvo
 Na području Općine Feričanci djeluje DVD Feričanci koji ukupno ima 120 članova, od čega su 20
osposobljenja  vatrogasca  i  DVD  Valenovac  29  od  toga  20  operativnih  dobrovoljnih  koji
zadovoljavaju zakonske odredbe.

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju vatrogasnih intervencija planirano je:
1. Kontinuirano ažuriranje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan
    zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
2. Stalna potpora u provođenju planiranih aktivnosti DVD Feričanci i DVD Valenovac
    ( opremanje osobnom i skupnom opremom, osposobljavanje i vježbe) u cilju podizanja 
    razine operativnosti,
3. Nabava vatrogasne opreme i sredstava ( oprema koja nedostaje a bila bi nužna u
    provođenju vatrogasnih intervencija),
4. Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje
    tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u 
    nesrećama, ekološkim i inim nesrećama ( članak 1. Zakona o vatrogastvu),
5. Investicijsko održavanje Vatrogasnog doma,
6. Provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi za članove postrojbe,
7. Obavljanje redovitih liječnićkih pregleda za članove postrojbe,
8. Održavanje vatrogasnih vozila, sprava i opreme,
9. Prijam novih članova u društvo, a posebno vatrogasne mladeži,

  10.Sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima,

Nositelj:
Točka 1. - 2. - Općina Feričanci
Točka 3. - 10.- DVD Feričanci, DVD Valenovac i Općina Feričanci

2.4. Gradsko društvo Crvenog križa Našice

GD Crvenog križa Našice je operativna snaga zaštite i spašavanja Općine Feričanci.
Planirane aktivnosti:
1.  Stalna potpora u provođenju planiranih aktivnosti Crvenog križa ( nabava MTS-a, osobna
     i skupna oprema, osposobljavanje, vježbe) u cilju podizanja razine operativnosti istih,



Nositelj:
Točke 1. - GD Crveni križ Našice i Općina Feričanci

2.5. HGSS- Stanica Osijek

1. HGSS- Stanica Osijek je operativna snaga zaštite i spašavanja Općine Feričanci . Tijekom
    2016. godine, u cilju podizanja operativnosti planirano je potpora u provođenju planiranih 
    aktivnosti HGSS-a Stanica Osijek (nabava MTS-a, osobne i skupne opreme volontera, 
    osposobljavanje, viježbe) u cilju podizanja razine operativnosti istih,

Nositelj:
Općina Feričanci     

3. PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ZA
    OPĆINE FERIČANCI A KOJE POSTUPAJU SUKLADNO SVOJIM 
    OPERATIVNIM PLANOVIMA

Na  području  Općine  Feričanci  djeluju  pravne  osobe  koje  su  sukladno  Procjeni  ugroženosti
stanovništva,  materijalnih i  kulturnih dobara i  okoliša  određene kao pravne osobe od posebnog
interesa  za  zaštitu  i  spašavanje  s  ljudstvom  i  materijalno  tehničkim  sredstvima  koji  se  mogu
uključiti u zaštitu i spašavanje:
1. MUP PU Osječko-baranjske PP Našice
2. DUZS Područni ured za zaštite i spašavanje Osijek
3. Hrvatske vode VGI- Donji Mioljac
4. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
5. HŠ-UŠP Našice, Šumarija Đurđenovac
6. HEP- elektroslavonija Našice
7. Veterinarska stanica Našice
8. Dom zdravlja Našice
9. Centar za socijalnu skrb Našice

Planirane aktivnosti 
1. Kontakt podatke navedenih pravnih osoba potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim
    dokumentima.
2. Održati sastanak sa predstavnicima pravnih osoba od posebnog interesa za zaštitu i
    spašavanje na temu
- prava i obveze pravnih osoba u sustavu civilne zaštite,
- upoznavanje sa regulativom iz područja civilne zaštite,

Nositelj:
Točka 1. - Općina Feričanci
Točka 2. - Općina Feričanci u suradnji s PUZS Osijek
Rok izvršenja: 2016. godina
4. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili  krize uzrokovane prirodnim
silama ili ljudskom aktivnošću ( utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluje na
 ljude u tolikoj mjeri  da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati  tijek događanja i
uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalosti i ozbiljnost katastrofa u



mnogome  se  može  smanjiti  ili  ublažiti  njihove  posljedice  ako  se  posveti  veća  pozornost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor
na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.
   Potrebno je kontinuirano vršiti:
1. upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava te web stranice 
    Općine,
2. izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i
    katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe,

Nositelj:
Točka 1. - 2. -Općina Feričanci

5.  FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

    Sustav civilne zaštite Općine Feričanci se financira dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine
Feričanci, proračuna RH, drugih izvora te iz donacija.
       Cilj je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o
civilnoj  zaštiti  izvršno  tijelo  jedinice  lokalne  samouprave  odgovorno  je  za  osnivanje,  razvoj  i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite.
                                     PRIJEDLOG POZICIJA ZA IZRADU
  FINANCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE ZADAĆA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
                                                          ZA 2016. GODINU

Redni
broj

               Opis Sredstva planirana
u Proračunu
Općine Feričanci 
za 2016. godinu

Projekcija 
sredstava za 
2017. godinu

Projekcija 
sredstava za 
2018. godinu

1. Stožer zaštite i spašavanja
postrojbe civilne zaštite 
izrada planskih dokumenata          40.000,00       40.000,00      40.000,00

2. Društvo crvenog križa Našice          15.000,00       15.000,00      15.000,00  

3. DVD  na  području  Općine
Feričanci

 
         84.800,00        84.800,00      84.800,00

4. Radio Našice          24.000,00       24.000,00      24.000,00 

      Ukupno                                                   163.800,00              163.800,00       163.800,00 

6.  SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

      Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama postići
podizanje  razine  sigurnosti  civilnog stanovništva,  imovine  eko-sustava.  U okviru  Općine  i  šire
potrebno je kontinuirano razrađivati  i  usklađivati  mjere i  aktivnosti  sudionika u sustavu civilne
zaštite,  dogovarati  zajedničko djelovanje  i  pružanje međusobne pomoći  u  skladu sa pozitivnim
propisima.  Nastaviti  suradnju  s  Područnim  uredom  za  zaštitu  i  spašavanje  s  ciljem  jačanja  i
usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆISKOG VIJEĆA
                                                                                                Marko Knežević  

  REPUBLIKA  HRVATSKA



OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA:214-01/16-01/06
URBROJ:2149/05-01-16-01
Feričanci, 28. travnja 2016. g.

Temeljem članka 8. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara ( «Narodne novine», 
broj  92/10.), točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za RH u 2016  . godini ( «Narodne novine», broj 23/14.) i članka 32. Statuta Općine Feričanci 
( «Službeni glasnik Općine Feričanci» broj 67/09. i  01/13, 04/13. ), Općinsko vijeće Općine 
Feričanci na svojoj 21. sjednici održanoj 28. travnja 2016.g. donosi

   PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA
   I GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE VISOKOG I VRLO VISOKOG

         INDEKSA OPASNOSTI ( PREDŽETVENO I ŽETVENO RAZDOBLJE )
                                       ZA 2016. GODINU

                                  I .    CILJ I ZADACI 

               Članak 1.

              Ovim se planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora,
građevina,  dijelova građevina i  površina za koje prijeti  povećana opasnost za nastanak i  širenje
požara, u danima kada je proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i širenje požara
u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada 2016. godine.

                                                  Članak 2.

            Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedene u Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Feričanci.

                                                 Članak 3.

             Kvalitetno i opsežno obavljanje pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera zaštite
od požara u vrijeme pred žetvenog i žetvenog razdoblja.



                                                     II.    ORGANIZACIJSKE MJERE

                                                           Članak 4.
 
                         Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih 
požara u razdoblju od 15. veljače od 15. svibnja kad se vrši spaljivanje suhe trave, granja i drugog 
biljnog otpada, odnosno pripremanje poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu, kao i od 15. rujna
od 15. studenog nakon berbe kukuruza  Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Našice, 
Šumarija  Đurđenovac, dužna je organizirati motriteljsko – dojavnu službu . Broj zaposlenika u 
motriteljsko-dojavnim ophodnjama mora biti takav da budu kontinuirano 
Pod paskom sve šumske površine.
                         Za područje Općine Feričanci za šumske predjele pod upravljanjem Hrvatskih šuma 
( evidencija Hrvatskih šuma ) zaduženi su 
 
                         -   Upravitelj  Ivana Kovačević Čmelak,   mob. 098/348-870
                         -   Revirnik    Josip Rendulić,                    mob. 098/443-134       
                         -   Revirnik    Ivica Kezerle,                      mob. 099/317-8273
                         -   Revirnik    Zlatko Mezak,                     mob. 099/317-8275  
                         -   Revirnik    Vlado Gradaček                  mob. 098/443-102 
          
                        Još nije uređeno upravljanje šumama na područjima u vlasništvu Fatuus salve k.d. 
Zagreb te pod obitelji Blanckenstein, te nije izvršeno razgraničenje i novo parceliranje po odjelima i
odsjecima između pojedinih upravitelja i izrađenih Planovi zaštite od požarašuma sukladno 
Pravilniku o zaštiti šuma od požara ( Narodne novine 26/03).
                        Sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara ( Narodne novine broj 
26/03.) na temelju izrađene Procjene ugroženosti od požara utvrđeno je da na području općine 
Feričanci od ukupne količine 1.935,49 ha šumskog zemljišta kojim gospodare Šumarija 
Đurđenovac, te Fatuus selva k.d. Zagreb i obitelj Blanckenstein, sljedeća količina šuma po 
stupnjevima ugroženosti od požara:
                        -       95,79 ha šuma u III. Stupnju ugroženosti od požara ( umjerena opasnost za 
nastajanje i širenje požara),
                        -       1.839,70 ha šuma u IV. stupnju ugroženosti od požara ( mala do vrlo mala 
opasnost za nastajanje i širenje požara.
                       
                                                                   Članak 5.

                          Nadzor poljoprivrednih površina zasijanih žitaricama i drugim ugroženim
kulturama u  vrijeme povećane opasnosti  od  nastajanja  požara  uz  sudjelovanje  mjesnih  odbora,
DVD-a Feričanci, lovačkih društava, ribolovnih udruga te vlasnika OPG-a organizirati motriteljsko
– dojavnu službu. Popis osoba nalazi se u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana. To je potrebno
naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u mjesecima lipnju, srpnju i kolovozu. Za OPG-ove
je  zadužen  predsjednik  Stožera  civilne  zaštite  na  području  Općine  Feričanci  –  načelnik  Antun
Glavaš, Feričanci, mob. 091/1603 016.

            Motriteljsko – dojavne ophodnje opremljene su mobilnim telefonskim uređajem
( privatni broj ) međusobno razmijenjeni, privatni dalekozori i privatna osobna vozila uz vozila
DVD-a Feričanci i mehanizaciju poljoprivrednika.

            Otvoreni  prostori  područja  Općine  Feričanci  podijeljeni  su  na  sektore  koji
obuhvaćaju šumske i poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji
su na svom sastanku odredili zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo
( 4 x 6 sati ili 3 x 8 sati ).

           U važećem Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine



Feričanci naznačene su površine ophodnje, motrenja i čuvanja.
           U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG-a

odmah se mora obavijestiti  DVD Feričanci,  Županijski  centar  112,  vlasnici  OPG-a i  Policijska
postaja Našice.

                                                 Članak 6.

          Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i prijenos 
električne energije vrše zaposlenici određenog postrojenja.

         Pregled lokacija na kojima su usklađene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, 
eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari dan je u važećoj Procjeni ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija.

Iz popisa slijedi:

2.     Ina d.d. Zagreb – nadležnost Ine u pogledu osiguranja i zaštite,
3.    «Našički vodovod» d.o.o. Našice – ima svoju zaštitarsku službu i zabranu 

    pristupa nezaposlenim osobama,
4.    Fizičke osobe također imaju obvezu osiguranja, kontrole ispravnosti i

   Početnog gašenja požara.

         U slučaju nastajanja požara ili nekog drugog događaja na trafostanicama ili 
energetskim vodovima potrebno je odmah obavijestiti DVD Feričanci, HEP Pogon Našice i 
Policijsku postaju Našice.

                                                              Članak 7.

        Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke «Cesting» d.o.o. 
Osijek, Nadcestarija Našice. U slučaju požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom 
prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se 
Nadcestarija Našice, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka druga inspekcija prema svojoj 
nadležnosti te Policijska postaja Našice.

                                                  Članak 8.

         Preko područja Općine Feričanci izgrađena je željeznička pruga  R202 Varaždin-Dalj u
ukupnoj dužini 4.924m ( 81+736 km do 86+660 km). Preko željezničke pruge ima jedan prijelaz 
cestovne prometnice. Prijelaz se nalazi u naselju Feričanci na stacionažni željezničke pruge 85+094 
km, a osigurana svjetlosnim i zvučnom signalizacijom, te polubranicima koji se automacki  spuštaju
i dižu. 

                                                  Članak 9.

        U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Feričanci kao glavni 
nositelj zaštite od požara i kao stožerno, kvalitetno i u potpunosti opremljeno društvo za 
koordinaciju svih sudionika motriteljsko- dojavnih ophodnji, sa stalnim dežurstvom u bazi tj. 
sjedištu DVD-a i pasivnim dežurstvom.

        Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15 



minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.
        Temeljem ovog Plana, DVD Feričanci je dužno napraviti vlastiti Program aktivnosti na 

zaštiti od požara u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni, ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca, koji će 
određenog dana dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u sjedištu DVD-a te u predviđeno vrijeme 
obaviti motriteljsko-dojavnu ophodnju prostora kojeg pokriva DVD. Tabelarni pregled treba 
sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i prezime, adresa stanovanja, telefon i vrijeme 
dežurstva ( dan i sat ).

        DVD Feričanci je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o minimumu 
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ( «Narodne novine», broj 43/95.), sukladno 
Zakonu o vatrogastvu ( «Narodne novine», broj 139/04. i 174/04.).

       Uzbunjivanje se vrši putem električne sirene na vatrogasnom domu u Feričancima.
       Sjedište DVD-a Feričanci o nastalim požarištima izvješćuje Županijski centar 112, 

Policijsku postaju Našice i druge službe po potrebi.

                                                     Članak 10.

        Sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Feričanci za razdoblje 
2015. – 2021. godine, na području Općine Feričanci nema službenog odlagališta otpada. Komunalni
otpad prikuplja komunalno poduzeće «Fešk» Feričanci, Vinogradska 30 i odlaže na Odlagalište 
otpada "TUK" u Orahovici.

Eventualnu pojavu «divljih deponija» ( neuređena odlagališta otpada ) na rubnim dijelovima 
Općine Feričanci uz poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat će Komunalni redari 
Općine Feričanci.

                                              
                                                  Članak 11.

             Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 10.11.2016. godine u sklopu Izvješća o
izvršenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 
2016. godini ( «Narodne novine», broj 23/14. ), pisanim putem izvijestiti Državnu upravu za zaštitu 
i spašavanje, Područni ured Osijek.

PREVENTIVNE MJERE

                                                                Članak 12.

              Zadužuje se Stožer civilne zaštite na području Općine Feričanci da organizira kraće 
predavanje ili posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih radova u svrhu:

3. upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva ( kombajna, 
vršilica, traktora i dr. ) te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata za početno gašenje 
požara, dovoljnih zaliha vode, naprtnjača za gašenje požara,

4. pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe koje upravljaju 
radnim strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i napravama za gašenje početnih 
požara,

5. ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja ostataka strnih usjeva ili slame u razdoblju od
01. svibnja do 31. listopada 2014 . godine,

6. educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i obveznim mjerama 
gašenja opušaka,

7. u slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere opreza prilikom 



istakanja goriva ( sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena, minimalna 
količina potrebnog goriva, zabrana pristupa neovlaštenim osobama i sl. ). Pogonsko gorivo 
ne smije biti izloženo suncu niti se smije dolijevati dok motor radi. Proliveno gorivo ili ulje 
treba odmah obrisati s radnog stroja, a u slučaju razlijevanja po tlu prekriti slojem pijeska,

8. na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu potrebu 
presijecanja parcele u cilju sprečavanja širenja požara,

9. velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na više manjih 
parcela. Površina jedne od tih manjih parcela treba odgovarati dnevnom učinku kombajna. 
Prosjek treba biti u širini najmanje 15 m. S tog dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a 
čitavu površinu preorati.

FINANCIRANJE

                                                                     Članak 13.

               Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su financijska sredstva u 
Proračunu Općine Feričanci, sukladno točki 49. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH u 2016. godini ( «Narodne novine», broj 23/14. ).

    

                                                        Članak 14. 

              Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana odgovoran je 
Općinski načelnik Općine Feričanci.

                                                         Članak 15.

             Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u «Službenom glasniku
Općine Feričanci».

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                Marko Knežević      
                                                                                                    



  REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA FERIČANCI

      Općinsko vijeće

KLASA: 403-01/16-01-01

URBROJ: 2149/03-16/01-01

Feričanci, 28. travnja  2016.g.

Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora za izradu projektne dokumentacije za provedbu mjera

iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.g. raspisanog od strane

 Osječko-baranjske županije te  čl. 32. Statuta Općine Feričanci ( "Sl. Glasnik Općine Feričanci" br.

67/09.,  01/13.,  i  04/13.  ),  Općinsko vijeće na 21.  sjednici  održanoj  dana  28.  travnja  2016.g.

donijelo je  

     O D L U K U 

 o  davanju suglasnosti za prijavu za dodjelu potpora 

  i provedbu ulaganja na području Općine Feričanci

Članak 1. 

Ovom Odlukom se daje suglasnost za prijavu za dodjelu potpora i provedbu ulaganja na

području  Općine  Feričanci  sukladno   Javnom  pozivu  za  dodjelu  potpora  za  izradu  projektne

dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.g.

raspisanog od strane Osječko-baranjske županije.

Članak 2.

Suglasnost  se  daje  za  podnošenje  prijave  za  potporu  u  iznosu  od 200.000,00 Kn,  koja  će  biti

utrošena  za  troškove  povezane  s  prihvatljivim  ulaganjima  u  Podmjeri  7.2.,  tip  operacije  7.2.2.

( građenje nerazvrstanih cesta ), i to:

- troškovi investicijskih i drugih studija, te drugih pripremnih dokumenata,

- troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i studija,

druge dokumentacije za čiju se izradu utvrdi potreba,

- troškovi PDV-a.

       Članak 3.

Dobivene  potpore  nisu  bespovratne,  nego  će  ih  Općina  Feričanci  vratiti  Osječko-baranjskoj

županiji, nakon što Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvrši prvu isplatu

sredstava  za sve prihvatljive troškove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marko Knežević, prof.
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