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ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI U 2017. GODINI

1.   UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti  (  preventivne,  planske,  organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih dijelova sustava civilne zaštite  i  način povezivanja institucionalnih i  funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjena rizika od katastrofa
te  zaštite i  spašavanja građana,  materijalnih i  kulturnih dobara i  okoliša na teritoriju Republike
Hrvatske  od  posljedica  prirodnih,  tehničko-tehnoloških  velikih  nesreća  i  katastrofa,otklanjanje
posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti,  razvoja i
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela  sustava  civilne  zaštite  su  opća  načela:  načelo  humanosti  i  načelo  zabrane
diskriminacije  te  načela  operativnog  djelovanja  sustava  civilne  zaštite:  načelo  supsidijarnosti,
načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog  djelokruga  koji  se  odnosi  na  planiranje,  razvoj,  učinkovito  funkcioniranje  i
financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice  lokalne  i  područne  (  regionalne  )  samouprave  dužne  su  jačati  i  nadopunjavati
spremnost  postojećih  operativnih  snaga  sustava  civilne  zaštite  na  njihovom području  sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja
kod  velikih  nesreća  i  katastrofa  organiziraju  sudjelovanje  volontera  radi  provođenja  mjera  i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Općina Feričanci ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenj Procjene rizika od velikih nesreća i Plan
djelovanja civiln zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“,



broj 82/15.) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne
novine 82/15.).

Na području Općine Feričanci ukupne snage i potencijalne sustava civilne zaštite čine:

1. Operativne snage sustava civilne zaštite,
2. Pravne osobe od interea za sustav civilne zaštite.

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Feričanci
određene su pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općin Feričanci.

Operativn snage sustava civilne zaštite Općine Feričanci su:

3. Stožer civilne zaštite Općine Feričanci,
4. Postrojbe civilne zaštite opće namjene Opčćine Feričanci,
5. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite,
6. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva (dobrovoljna vatrogasna društva),
7. Zdravstvene ustanove (ambulante),
8. Veterinarske ustanove (veterinarske stanice),
9. Ustanove i udruge humanitarne naravi (Crveni križ, Centar za socijalnu skrb, HGSS),
10. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Feričanci.

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik.

Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofa i
velikih nesreća.

U Stožeru civilne zaštite Općine Feričanci imenovan je načelnik Stožera, zamjenik načelnika
Stožera i 9 članova.

Dana 24. Listopada 2017. godine u Našicama održano je osposobljavanje Stožera civilne
zaštite.

Osposobljavanje se temeljem programa osposobljavanja, a provodi ga djelatnici Državnog
ureda za zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek.

Cilj osposobljavanja je upoznati članove Stožera s njihovim obvezama i odgovornostima u
sustavu  zaštite  i  spašavanja  te  ih  osposobiti  za  djelovanje  u  sustavu  zaštite  i  spašavanja  u
katastrofama i velikim nesrećama.

Stožer civilne zaštite održava redovito sjednice najmanje dva puta godišnje (uoči požarne
sezone i uoči zimske sezone) na kojima razmatra stanje organiziranosti sustava civilne zaštite na
području Općine Feričanci.

Kontakt  podaci  (adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano  se  ažuriraju  u
planskim dokumentima.



3.   CIVILNA ZAŠTITA

Postrojbe civilne zaštite opće namjene, kao operativne snage u sustavu civilne zaštite, osniva
se za sudjelovanje u mjerama i aktivnostim u sustavu civilne zaštite propisane Zakonom o sustavu
civilne zaštite i važećim podzakonskim propisima.

Planovi općine sastoje se od planova po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima
zaštite i spašavanja na određenom području.
Planovi  se  donose  poradi  utvrđivanja  organizacije  aktiviranja  i  djelovanja  sustava  zaštite  i
spašavanja,  preventivnih  mjera  i  postupaka,  zadaća  i  nadležnosti  ljudskih  snaga  i  potrebnih
materijalno-tehničkih  sredstava,  te  provođenje  zaštite  i  spašavanja  do  otklanjanja  posljedica
katastrofa i velikih nesreća. 

         Planovi se sastoje od:

1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.

        Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može
izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplave i prolomi hidroakumulacijskih brana,
- potres,
- opasnost od prirodnih uzoraka,
-  tehničko-tehnološke  izazvane  nesrećama  s  opasnim  tvarima  u  stacionarnim  objektima  u
gospodarstvu i u prometu,
- nuklearne i radiološke nesreće,
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

3.1.    Povjerenici civilne zaštite

U sastavu Općine Feričanci ukupno u 4 naselja, koje predstavljaju zasebne cjeline. Za svako
naselje  imenovan  je  po  jedan  povjerenik  civilne  zaštite  i  njegov  zamjenik,  tako  je  ukupno
imenovano 8 povjerenika i njihovih zamjenika povjerenika civilne zaštite.
Kontakt podaci (adresa, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u Planskim
dokumentima.

3.2.    Skloništa

Za  brigu  i  organizaciju  sklanjanja  stanovništva  u  skloništima  treba  ju  se  imenovati
povjerenici za sklanjanje.

4. VATROGASTVO

Na  području  Općine  Feričanci  nema  osnovanih  javnih  vatrogasnih  profesijonalnih
vatrogasnih postrojbi, niti profesijonalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, odnosno u društava
u gospodarstvu.

Vatrogasna  zajednica  Našice,  osim  Općine  Feričanci  pokriva  područje  Grada  Našica  i
Općine Podgorač, Koška i Donja Motičina.



Na području Općine Feričanci djeluje dva dobrovoljna vatrogasna društva.

11. DVD Feričanci,
12. DVD Valenovac,

Osnove organiziranosti  vatrogasnih  postrojbi  na  području  Općine  Feričanci  određene  su
slijedećim čimbenicima:

13. Procjenom ugroženosti,
14. Brojem vatrogasaca i tehničkom opremljenosti vatrogasne postrojbe,
15. Obučenosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe,
16. Razmještajem vatrogasnih postrojbi,
17. Organizacijskim  mjerama  za  provedbu  uzbunjivanja  i  usklađeno  djelovanje  vatrogasnih

postrojbi te organizacijom dežurstava.

Općina Feričanci ima izrađenu i usvojenu Procjenu ugroženosti od požara te na temelju nje
izrađen i usvojen Plan zaštite od požara. 

5.  ZDRAVSTVENE USTANOVE

Zdravstvene  ustanove  koje  u  interesu  zaštite  i  spašavanje  stanovništva,  materijalnih  i
kulturnih dobara Općine Feričanci mogu dobiti određene zadaće su:

18. Dom zdravlja Našice, Zdravstvena ambulanta Feričanci,
19. Ljekarne Tripolski, Feričanci

6.   VETERINARSKE USTANOV

Veterinarske ustanove koje u interesu zaštite  i  spašavanja stanovništva,  materijalnih i  kulturnih
dobara Općine Feričanci mogu dobiti određene zadaće su:

20. Veterinarska stanica Našice.

7.   USTANOVE I UDRGE HUMANITARNE NARAVI

Ustanove i  udruge humanitarne  naravi  koje u  interesu  zaštite  i  spašavanja  stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara Općine Feričanci mogu dobiti određene zadaće su:

21. Gradsko društvo Crvenog križa Našice,
22. HGSS, Stanica Osijek
23. Centar za socijalnu skrb Našice,

8.   MOGUČNOSTI VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA
PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFE

a) Poplave ( moguće opasnosti i prijetnje)

Kroz teritorij Općine Feričanci protiče potok Iskrica, potok Grnjašnica, potok Babina voda i 
potok Marjanac.

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. Hrvatske  vode,  VGO  Osijek,  kao  pravna  osoba  za
upravljanje vodama su temeljni nositelj i  organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih
radnji i mjera obrane od poplava. Sve ove mjere razrađene su u Planu obrane od poplava Županije
Osječko-baranjske.

 b) Požari otvorenog prostora ( moguće opasnosti i prijetnje)

  Sa  sve  većim  razvojem  i  industrijalizacijom,  povećanjem  kapaciteta,  proizvodnjom
zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih materijala, javljaju se brojne mogućnosti za katastrofalne požare
sa velikim štetama i teškim posljedicama .
  Na poljoprivrednim površinama zasijanim žitaricama također postoji mogućnost proširenja
požara na vrlo velike površine,  pa se preventivnom djelovanju zaštite od požara mora posvetiti
naročita pozornost, a pogotovo što se veliki dio površina nalazi neposredno uz cestovne prometnice,
pa postoji mogućnost izazivanja požara odbačenim opuškom ili drugim zapaljenim predmetom iz
cestovnog vozila.

Dio  šumskog  zemljišta  je  u  vlasništvu  Hrvatske  šume  d.o.o.,  UŠP  Našice,  Šumarija
Đurđenovac.  Dio  šumskog  zemljišta  je  u  vlasništvu  Fatuus  selva  k.d.  Zagreb  te  pod  obitelji
Blanckenstein, koji se nalaze na području koje je bilo nekad pod upravom Hrvatske šume d.o.o.
UŠP Našice, Šumarija Đurđenovac.
 S obzirom da još nije uređeno upravljanje šumama na područjima u vlasništvu Fatuus selve
k.d.  Zagreb te  pod obitelji  Blanckenstein,  te  nije  izvršeno razgraničenje i  novo parceliranje  po
odjelima  i  odsjecima  između  pojedinih  upravitelja  i  izrađeni  Planovi  zaštite  od  požara  šuma
sukladno Pravilniku o zaštiti  šuma od požara ( Narodne novine broj 26/03.), dan je pregled po
stupnjevima  opasnosti  sukladno  podacima  od  Hrvatskih  šuma  d.o.o.,  UŠP  Našice,  Šumarije
Đurđenovac. 

Uzroci nastajanja požara na evidentiranim požarima na području općine Feričanci tijekom
zadnjih 10 godina su uglavnom nehaj i nepažnja ( ložišta, odbačeni opušak, otvorena vatra, termički
aparati i uređaji i kvarovi ), te namjerno izazivanje požara.

    c) potresi ( moguće opasnosti i prijetnje )

Seizmološka služba Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu obavila je detaljna
istraživanja terena i uspoređujući spoznaje o strukturi tla te učinke potresa kroz duži period na
području cijele države izradila kartu rizika od potresa za sva područja Hrvatske.

Područje Općine Feričanci prema privremenoj seizmološkoj karti povratnog razdoblja od
500 godina nalazi se u prijelomnici zona 7 i 8 seizmičkog intenziteta , odnosno, jačine potresa
po  Mericalli-Cancani-Siebergovoj  ili  MCS  ljestvici  pa  objektima  prijeti  oštetljiv  –  razorno
oštetljiv za građevnie (štetan-jako štetan potres po EMS – 98 ljestvici).  Pri  tome se naselje
Feričanci nalaze u području 7 seizmičkog intenziteta,  a planinski dio i  većina drugih mjesta
preizlazi u 8 seizmičkog intenziteta.

Prema navedenoj  nomenklaturi  visine šteta  za zidane građevine s  armiranobetonskim
međuetažnim konstrukcijama ("monta" i slične konstrukcije) možemo očekivati manje štete, a
do 20% zgrada trebale bi značajne popravke na žbuci zidova, ali bi se relativno brzo mogle
dovesti u funkciju.

Zidane nearmirane građevine imale bi i ozbiljna oštećenja pa se može očekivati do 20%
zgrada koje će trebati  veće popravke kako bi  bile  uporabljive  (veći  popravci  krova i  nekih



nosivih zidova). Zgrade stare gradnje od nepečene opeke bile bi ozbiljno oštećene, a oko 20%
zgrada bi se srušilo.

Područje Općine Feričanci obuhvaća područja s mogućnošću pojave potresa intenziteta 7
i 8 po MCS, s tim da je naselje Feričanci ugroženo intenzitetom 7 MCS, a ostala područja sa 8
MCS.

Na području Općine Feričanci od 1964. godine izgrađen je, obnovljen i rekonstruiran
veliki broj objekata sukladno propisima za građenje u seizmičkim područjima. Veliki se broj
takvih objekata nalazi u općinskom središtu i Feričanačkom Vučjaku, jer su to najperspektivniji
dijelovi  općine,  dok je u  Valenovcu ostao najveći  broj  starijih  objekata  koji  su građeni  bez
primjene propisa o građenju u seizmičkim propisima. Naselje Gazije nema niti  jedne novije
zgrade.

Gustoća naseljenosti građevinskog područja Općine Feričanci 2003. godine iznosi 5,4
st/ha. Najveća gustoća zastupljena je u naselju Feričanci (6,3 st/ha), a najmanju ima Gazije sa
2,2  st/ha.  Takva  mala  gustoća  naseljenosti  građevinskog  područja  naselja  upućuje  na
indvidualna kućanstva s prizemnim zgradama.

Obzirom  na  sve  rečeno,  kao  i  na  mogućnost  nastanka  potresa,  sukladno  povratnim
kartama, analizirana su sva naselja na području Općine Feričanci.

    

d) suše ( moguće opasnosti i prijetnje )

U uvjetima dužeg nedostatka oborina, visoke temperature i niske vlage  zraka ubrzava se
isparavanje  vode  iz  zemljišta  i  biljaka  što  vodi  postupnom isušivanju  zemljišta,  ponajprije
površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje je korijenje biljaka.

Kako  za  pojavu  i  intenzitet  suše,  osim  narušavanja  sustava  prevladavajućih  zračnih
strujanja velikih razmjera (opće cirkulacije atmosfere),  veliki  značaj imaju lokalni čimbenici
(oborinski režim, intenzitet isparavanja zemljišta, osobine i stanje zemljišta i biljnog pokrivača,
razina  podzemnih  voda),  to  su  moguće  opasnosti  i  prijetnje  koje  se  razlikuju  za  pribrdska
područja  od  nizinskih  područja.  Intenzivna  suša  karakterizirana  je  dubokim pukotinama što
ubrzava isušivanje i dubljih slojeva pa se u sušnom periodu vlaga izgubi iz biološki aktivnog
sloja zemlje. Pojava toplinskog vala u doba suše uzrokuje pojavu ožeglina na plodovima i lisnoj
masi. Pojava ekstremne suše i toplinskog vala je pogubna za većinu kultura, a stradavaju i trajni
nasadi jer tijekom ljeta trebaju više vode za rast ploda tako da najprije stradava plod, a zatim i
cijele biljke.

Sušu prati i povećana opasnost od pojave požara na otvorenom koji mogu poprimiti i
katastrofalne razmjere, ali ovu problematiku razmatra i Procjena i Plan zaštite od požara. Pored
navedene opasnosti ozbiljna prijetnja je nestanak manjih vodotokova i površinskih voda koje
životinje  koriste  kao  pojilišta,  što  će  razultirati  migracijom životinja  i  smanjenjem njihove
populacije na svojim prirodnim staništima.

Ovo je ozbiljna prijetnja za neka lovišta.
Ponekad u sušnom periodu padne i  manja količina kiše,  ovlaži  se samo kratkotrajno

površinski sloj, što zapravo nema učinak na oporavak područja od suše jer količine nisu dostatne
za ovlaživanje dubljih  slojeva zemlje.  Broj  sušnih dana varira  i  isti  uvjetuje  duljinu sušnog
perioda.

Suša je elementarna nepogoda koja najčešće pogađa teritorij Općine Feričanci od svih
prirodnih katastrofa.

U proteklih 10 godina na području Općine Feričanci zbog posljedica sušnog razdoblja
dešavale su se višekratne posljedice te i proglašavanje elementarne nepogode zbog počinjenih
šteta na poljoprivrednim kulturama, a takve nepogode se mogu očekivati u narednom razdoblju. 



Počinjene  štete  moguće  je  smanjiti  provedbom  agrotehničkih  mjera  zaštite  i
navodnjavanja, te osiguranjem usjeva. Suša se, s obilježjima velike nesreće, pojavljuje prosječno
svake 3-4 godine u području Općine.

Štete nastale uslijed suše moguće je smanjiti provedbom agrotehničkih mjera zaštite i
navodnjavanja, te osiguranjem usjeva.

Preventivne  mjere  za  zaštitu  od  toplinskog  vala  su  rana  upozorenja,  te  prilagođeno
ponašanje stanovništva, posebice ugroženih skupina (starije osobe, bebe i mala djeca, osobe koje
uzimaju određene lijekove, osobe oboljele od kroničnih bolesti, osobito dišnih i srčanih, osobe
koje već imaju povišenu temperaturu zbog neke upale, osobe koje prekomjerno uživaju alkohol
ili  droge,  osobe koje imaju problema s kretanjem, osobe koje su fizički aktivne,  kao što su
fizički radnici i sportaši): zadržavanje u zatvorenim prostorijama i hladovini, ne izlaganje suncu,
uzimanje većih količina tekućine i dr.

e) olujno i orkansko nevrijeme  ( moguće opasnosti i prijetnje )

Orkansko  nevrijeme  se  očituje  iznimnom  snagom  vjetra  i  najčešće  uskom  širinom
djelovanja. Olujni i jaki vjetrovi pogađaju nešto šire područje, ali sa znatno slabijom snagom
vjetra. Snagu vjetra ocjenjujemo prema Beauforovoj ljestvici.

Olujni  vjetar  onaj  koji,  prema  Beauforovoj  ljestvici  za  ocjenu  jačina  vjetra,  ima  8
stupnjeva (bofora) ili brzinu od 17,2 do 20,7 m/s, odnosno, 62 do 74km/h, a orkanski vjetar,
prema istoj ljestvici, ima oznaku 12 (stupnjeva-bofora) ili brzinu od 32,7 do 36,9 m/s, odnosno
118 do 133 km/h.

Vjetar olujne i orkanske jačine očituje se u slijedećim učincima:
 u građevinarstvu (ruši krovove i slabije građevine, onemogućava radove koji se izvode

dizalicama)
 u elektroprivredi i HT prometu (kida električne i telefonske vodove, ruši njihove nosače)
 u poljoprivredi i šumarstvu (uzrokuje slijeganje žitarica, osipanje zrna iz klasa, prijelom

stabljike,  kidanje  cvjetova,  otresanje  plodova,  lom  grana  i  cijelih  stabala  voćaka  i
različitog šumskog drveća)

 u prometu (opasnost za cestovni promet)
Očito se u takvim situacijama mogu očekivati teške ozljede i ljudi i vrlo teške štete pa će,

sukladno tome, trebati poduzimati i akcije zaštite i spašavanja osoba, imovine, odnosno, kulturnih
dobara na pogođenom području.

Klimatske  promjene  mogu  u  narednom  periodu  uzrokovati  i  orkansko  nevrijeme  s
katastrofalnim posljedicama za pogođeno područje.

Posebna opasnost prijeti od pojave pijavica koja je češća na području Jadrana, ali se u zadnje
vrijeme pojavljuje i u kontinentalnom dijelu.

 U vrlo nestabilnoj atmosferi, nerijetko u izravnoj ili posrednoj vezi s prodorima hladnog
zraka i pri još nekim dodatnim lokalnim uvjetima, moguća je pojava pijavica, atmosferskih vrtloga
neobične snage koje se u obliku lijevka pružaju između oblaka i tla.

 Pijavica  brzo  nastaje  i  brzo  nestaje  i  praktično  opustoši  područje  preko  kojega  prođe.
Najveća jačina razaranja vidljiva je najčešće u području duljine 2-3km i širine do 100 metara. Inače,
razorna moč pijavice potječe od velike razlike u tlaku unutar njezinog lijevka i izvan njega i goleme
snage vjetra na periferiji lijevka. Prilikom prijelaza pijavice preko nekog područja većina pokretnih
predmeta je odnesena, iščupano drveće, životinje pa i ljudi, budu usisani i kroz lijevak dignuti na
veću visinu, a zatim odbačeni nekoliko desetaka, stotina ( pa čak i kilometara) daleko.

Međutim,  pijavice čiji  mehanizam vrtloga  još  nije  do kraja  razjašnjen iako se zna  da u
središnjem dijelu vrtloga vlada nizak tlak (150-250 milibara niži nego u okolici), a jak vjetar na
ivici lijevka ( od 300-500 km/h) pa pojavu ubrajamo među orkanske vjetrove.

Olujno se nevrijeme najčešće javlja krajem srpnja ili početkom rujna, poslije dužeg vrelog
perioda.

Sukladno pokazateljima Ureda za gospodarstvo Osiječko-baranjske županije u proteklih 10



godina nije zbog jakog vjetra nijednom proglašena elementarna nepogoda za Općinu Feričanci.

f) pijavica (moguće opasnosti i prijetnje)

U vrlo nestabilnoj atmosferi,  nerijetko u izravnoj ili  posrednoj vezi s prodorima hladnog
zraka i pri još nekim dodatnim lokalnim uvjetima, moguća je pojava pijavica, atmosferskih vrtloga
neobične snage koje se u obliku lijekvka pružaju između oblaka i tla.

Pijavica  brzo  nastaje  i  brzo  iščezava  i  praktično  opustoši  područje  preko  kojeg  prođe.
Najveća žestina razaranja uočava se najčešće u području duljine 2-3 km i širine do 100 metara.
Inače, razorna moć pijavice potječe od velike razlike u tlaku unutar njezinog lijevka i izvan njega i
goleme snage vjetra na periferiji lijevka. Prilikom prijelaza pijavice preko nekog područja većina
pokretnih predmeta, iščupano drveće, životinje, pa i ljudi, budu usisani i kroz lijevak dignuti na
veću visinu, a zatim odbačeni nekoliko desetaka, stotine metara (pa čak i kilometara) daleko.

Međutim, pijavice, čiji mehanizam vrtloga još nije do kraja rasvijetljen, iako se zna da u
središnjem dijelu vrtloga vlada nizak tlak ( 150-250 milibara niži nego u okolici ), a jak vjetar na
ivici lijevka ( od 300-500 km/h),  nisu karakteristične za područje Općine Feričanci, te stoga ni
očekivane.

g) klizišta (moguće opasnosti i prijetnje)

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 miniranje 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  zbrinjavanje  ugroženog  stanovništva  jer  prijeti  velika  nesreća,  odnosno,
katastrofa izgrađenim naseljima u smjeru klizanja tla.

h) sniježne oborine  (moguće opasnosti i prijetnje)

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).

Najveće probleme u Općini Feričanci snijeg stvara na prometnicama u usponima koje će se
teže savladavati ako su pod snježnim pokrivačem, što je moguće kod ulaza u naselje Feričanci iz



smjera Našica.
Najveće visine snježnog pokrivača tijekom zime javljaju se najčešće u veljači (8 puta u 20

godina) , a zatim slijede prosinac i siječanj. Maksimalni snježni pokrivač od 30 cm  i viši izmjeren
je dva puta u veljači (35 i 36 cm) i dva puta u siječnju (30 i 33 cm), pa su prosinac i siječanj
najugroženiji mjeseci u godini glede ugrožavanja snjegom.

Nadležne službe za održavanje prohodnosti državnih i županijskih cesta nisu se izjasnile da
trebaju pomoć operativnih snaga zaštite i spašavanja na području cijele Županije pa se smatra da će
i na području Općine Feričanci snage zimske službe nadležne cestarije biti dostatne za održavanje
državnih i županijskih cestovnih prometnica.

Općina Feričanci izradila je Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave većih
ugroženosti od snježnih nanosa na lokalnim cestama. Osnovnu zaštitu po navedenom Operativnom
programuima vlastiti pogon Općine, koji je u tu svrhu odgovarajuće opremljen i ekipiran. 

Obzirom na dobru povezanost Općine sa svojim okruženjem, posebice s gradom Našice, ne
predviđa se mogućnost  pojave teškoća u opskrbi  potrepština naselja  u  Općini,  funkciji  kritične
infrastrukture,  niti  potrebe  privremenog  evakuiranja  ugroženog  stanovništva.  Ne  predviđa  se
angažman snaga zaštite i spašavanja kod ugrožavanja pojavom snježnih oborina.

i)poledica (moguće opasnosti i prijetnje)

Atmosferska poledica nastaje dodirom pothlađenih kapljica kiše s tlom ili nekom drugom
podlogom, a rezultira ponekad i većim naslagama zamrznutog leda koji može preopteretiti grane,
što dovodi do njihovog loma. Ista pojava može oštetiti nadzemne električne mreže i dalekovode.
Najopasnije stanje je kada kišu koja se ledi zamijeni snijeg pa će ovu primarnu poledicu prekriti
snijeg.Snijeg će dopunski opteretiti raslinje, a na prometnicama se ne može uočiti poledica zbog
snijega.

Sekundarna  poledica  nastaje  potpunim  ili  djelomičnim  smrzavanjem  postojeće  vode,
bljuzgavice ili vlažnog snijega na tlu, a ovisi dijelom o meteorološkim prilikama, a dijelom o stanju
na cestama (vlažnost, pokrivenost snijegom).

Sekundarne poledice su gotovo redovite pojave tijekom zime ( ali ista nema karakteristike
elementarne  nepogode  )  i  ona  može  pričiniti  najveće  kratkotrajne  probleme  u  prometu.  U
poljoprivredi sekundarne poledice na snježnom pokrivaču mogu pri višednevnom trajanju ugroziti
ozime usjeve.

Mišljenja smo kako su moguće primarne poledice s vrlo ozbiljnim posljedicama u širem
području Županije,  dakle i  na području Općine Feričanci,  slične onoj koja je nedavno pogodila
Liku,  a  najjače  područje  Lovinca.  Nastala  bi  vrlo  velika  šteta  na  šumama  i  voćnjacima  s
polomljenim granama i srušenim drvećem zbog preopterećenja ledom. Mnoge prometnice bile bi
zakrčene polomljenim granama ili srušenim stablima. Prekomjerni led bi mogao oštetiti dalekovode
i niskonaponske mreže pa bi cijela područja ostala bez struje. Sve slabije konstrukcije mogle bi se
zbog preopterećenja sruštiti, odnosno, ozbiljno oštetiti pa bi bile opasne za uporabu.

Mjere  zaštite  u  slučaju  neposredne  opasnosti  sastoje  se  od  akcija  posipanja  prometnica
odgovarajućim kemijskim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., čemu se pridaje pozornost
kod nadležnih komunalnih i zimskih službi u Općini Feričanci.

j) tuča (moguće opasnosti i prijetnje)

Tuča,  u  usporedbi  s  drugim atmosferskim pojavama,  je  vrlo rijetka  na području Općine
Feričanci, iako je, uz sušu, najverojatnija.

Najkritičniji mjeseci za pojavu tuče su travanj, svibanj i lipanj jer se tada stječu najpovoljniji
uvjeti za nastanak tuče ( miješanje toplog i hladnog zraka).

Bez obzira što područje na kojem pada tuča najčešće ima oblik vrpce, pruge nejednake širine
1-2 km i duljine 15-22 km, ona je moguća na čitavom području Općine Feričanci.

Tuča prouzroči najveće štete na poljoprivrednim kulturama nanoseći biljkama mehanička



oštećenja lisne površine i reprodukcijskih organa (što izravno utječe na smanjenje ili izostajanje
prinosa),  te  voćarstvu,  vinogradarstvu,  šumarstvu,  kao  i  građevinskim,  prometnim  i  drugim
objektima.

Štete od tuče, čija visina ovisi o intenzitetu, trajanju i veličini zrna tuče, mogu se znatno
smanjiti, a u nekim slučajevima i posve otkloniti, dobro definiranim, organiziranim i provođenim
sustavom protugradne obrane.

9.   PLANSKI I PROVEDBENI DOKUMENTI

Kako bi u cijelosti bila pripravna za zaštitu i spašavanje u reagiranju na katastrofe, velike
nesreće i nepogode Općina Feričanci donijela je slijedeće planske i provedbene dokumente:

- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje 
Općine Feričanci,

- Plan zaštite i spašavanja,
- Plan civilne zaštite Općine Feričanci,
- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa Općine 

Feričanci,
- Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na 

poljoprivrednim i drugim površinama na području Općine Feričanci
- Plan gospodarenja otpadom,
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Općine 

Feričanci,
- Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Feričanci,
- Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite za područje Općine Feričanci,
- Operativni plan zimske službe,

           - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za   
područje Općine Feričanci,

- Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Feričanci,
- Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od  

požara za područje Općine Feričanci,
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje   

visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti ( predžetveno i žetveno razdoblje )

Kroz  Planove,  Odluke,  Programe,  Rješenja  i  Smjernice  utvrđen  je  broj  ljudskih  i
materijalnih resursa kojim Općina Feričanci raspolaže u cilju zaštite i spašavanja. Službe i pravne
osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti i predstavljaju okosnicu
sustava zaštite i spašavanja ( dom zdravlja, veterinarska stanica, DVD, Hrvatske šume, Hrvatske
ceste,  Hrvatske  vode,  Hrvatski  crveni  križ,  Centar  za  socijalnu  skrb)  ,  deteljno  su  određeni  u
donošenim dokumentima. 

10. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću  mjeru,  potrebno  je  uspostaviti  optimalni  odgovor  na  ugrožavanja  sa  stanovništva
prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere
zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Općina Feričanci osigurala je uvjete za sklanjanje ljudi,  materijalnih i  kulturnih i drugih
dobara.  S ciljem stvaranja uvjeta  za sklanjanje ljudi i  materijalnih dobara u slučaju prirodnih i



civilizacijskih  katastrofa  poduzete  su  aktivnosti  i  u  Proračunu  Općine  Feričanci  osigurana
financijska sredstva u tu svrhu.

11.   FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

            Za sustav civilne zaštite u Proračunu Općine Feričanci za 2017. godinu  ukupno  vatrogastvo
i civilna zaštita 113,800,00

12.   ZAKLJUČNE OCJENE

Stanje  spremnosti  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja  u  slučaju  nastanka  nesreća  i
katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti  ocjenjuje se kao vrlo dobro zbog mogućnosti  brzog
djelovanja na terenu, obučenosti i opremljenosti ljudstva koje sudjeluje u  zaštiti i spašavanju.

Analizirajući  utvrđene  organizirane  snage  zaštite  i  spašavanja  procjenjuje  se  da  je
neophodan daljnji  razvoj  i  unapređenje mogućnosti  djelovanja svih subjekata  civilne zaštite,  uz
osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti,  Planovima zaštite i
spašavanja, te razvojnim programima.

Klasa:810-01/17-01-13
Urbroj:2149-03/17-01-01
Feričanci 22, 12.2017.

                                                                                               PREDSJEDNIK 
                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                 Marin Benić,v.r.

     



IZVOD  IZ  PRORAČUNA  O  VISINI  OSIGURANIH  SREDSTAVA  ZA  ORGANIZACIJI  I
RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE PROJEKCIJA 2018, 2019, 2020. GODINA.

R. BR OPIS POZICIJE PLANIRANO
2018

PLANIRANO
2019

PLANIRANO
2020

1. PLANSKI DOKUMENTI

Izrada  planova  civilne
zaštite

ukupno

2. CIVILNA ZAŠTITA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Stožer civilne zaštite

Postrojbe civilne zaštite

Voditelji skloništa

Ukupno 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3. Vatrogastvo 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Javne vatrogasne postrojbe

DVD 87.000,00 87.000,00 87.000,00

Vatrogasna zajednica   4.800,00   4.800,00   4.800,00

Ukupno 103.800,00 103.800,00 103.800,00

4. Skloništa 

Tekuće održavanje

Tehnička kontrola

Investicijsko održavanje

Ukupno 

5. Udruge građana 106,000,00 106.000,00 106.000,00

Ukupno 106.000,00 106.000,00 106.000,00

6. Službe  i  pravne  osobe
kojima  je  zaštita  i
spašavanje  redovita
djelatnost

12.000,00 12.000,00 12.000,00

Ukupno 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Sveukupno 241.800,00 241.800,00 241.800,00

            Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“,  broj
82/15) i članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci“, broj 04/17),
Općinsko vijeće Općine Feričanci na 6. sjednici od 22. prosinca 2017. godine, 
d o n j e l o  j e



                        PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
                 NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI U 2018. GODINI

UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“,  broj 82/15.) 
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu
stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje te smjernice za organzaciju i razvoj sustava koji se razmatraju i usvajaju svake 
četri godine.
Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Feričanci u 2017. 
godini, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, 
kao i ravnomjeran razvoj svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasne postrojbe i 
zapovjedništva, stožer civilne zaštite, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanjei dr.) 
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Feričanci u 2018. godini 
(u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštit).

Plan razvoja sustava civilne zaštit odnosi se na sljedeće.

1.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

            Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne podrućne (regionalne) samouprave i
na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposrednje prijetnje, katastrofe i
velike nesreće.

           Za stožer civilne zaštite Općine Fereičanci potrebno je:

- Osigurati konstantno usavršavanje kroz upoznavanje članova Stožera civilne 
zaštite Općine Feričanci s novim odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite 
(“Narodne novin“, broj 82/15.), a prije svega o mjerama sustava civilne zaštite, 
ustrojavanju sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima
sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, obvezama jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obaveza, 
pripremi za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne 
zaštite.

Rok izvršenja: svibanj 2018. Godine
Nositelj: Općina Feričanci
Izvršitelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek

- Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano 
ažurirati u planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. godine
            Izvršitelj: Općina Feričanci



2.   POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI I ZAMJENICI
POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE, SKLONIŠTA, POVJERENICI ZA SKLANJANJE

Postrojbe civilne zaštite

            U povećanje spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je.

- Izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite
   
           Rok izvršenja: svibanj 2018. Godine
           Izvršitelj: Općina Feričanci

- Kontakt  podatke  (adrese,  fiksne  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

1. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
     
           Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite potrebno je:

-  Osigurati konstantno usavršavanje kroz upoznavanje povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite s novim odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite 
(“Narodne novine“ , broj 82/15.), a prije svega o: djelovanju sustava civilne 
zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, 
obvezamajedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju 
zakonskih obveza, obvezama povjerenika civilne zaštiteu izvršavanju nihovih 
zadaća.

Rok izvršenja: studeni 2018. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci u suradnji s Područnim
                Uredom za zaštitu i spašavanje Osijek

          
- Kontakt  podatke  (adrese,  fiksne  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano  ažurirati  u
planskim dokumentima.

           
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

2.3.     Skloništa

          U pogledu sklanjanja, odnosno skloništa obveza je Općine Feričancida na svom podrulju
osigura:

-   Uvjete za sklanjanje, ljudi, materijalnih idrugih dobara, prostore za javna skloništa i
održavanje postojećih javnih skloništa.

            Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci



2.4.     Povjerenici za sklanjanje

           Za povjerenike za sklanjanje potrebno je:

-   Kontakt podatke (adrese, fiksne i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano ažurirati u
planskim dokumentima.

         Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
         Izvršitelj: Općina Feričanci

- VATROGASTVO

        Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (“Narodne novine“, broj      69/16.)
obveza je dobrovoljnih vatrogasnih društava da:

- Vrše redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote 
u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanka opasnosti“, osim ako je na taj 
dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

 
        Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva
 

       Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad  određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih  vareogasnih  društava  („Narodne  novine“,  broj  91/02.)  obveza  je  dobrovoljnih
vatrogasnih društava da: 

- Da vrše redovito provjeru i eventualno popunjavanje opremom i sredstvima za
rad u slučaju nedostataka.

        Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva
 

- Vrše  redovito  pregled  vozila  i  opreme  te  otklone  eventualne  nedostatke  na
opremi i vozilima kako bi u svakom trnutku bili spremni za intervenciju.

        Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva

      Sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje) koje izražuje Općina
Feričanci obveza je dobrovoljnih vatrogasnih društava da:

- Tijekom  predžetvenog  i  žetvenog  razdoblja  osigutati  24-satno  dežurstvo
vatrogasaca.

     
        Rok izvršenja: lipanj i srpanj 2018. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva

        U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je:



- Kontinuirano provoditi edukaciju pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava
za  moguće  opasnosti  u  cestovnom  i  željezničkom  prometu,  mogućim
akcidentima, poplavama i slično.

- Redovito provoditi usavršavanje pripadnka dobrovoljnih vatrogasnih društava, a
osobito u: pružanju prve pomoći, usavršavanju za rad hidrauličnim alatima, u
prometnim intervencijama u slučaju potresa i slično.

- Redovito organizirati pokazne vježbe vezane za gašenje požara.
- U skladu  s  mogučnostima  i  zainteresiranosti  organizirati  osposobljavanje  za

vatrogasce.
- Kontakt  podatke  (adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano

ažurirati u planskim dokumentima.

        Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva

- PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA
OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Sa pravnim osobama i udrugama građana koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja
stanovništa, materijalnih i kulturnih dobara Općine Feričanci dobiti određene zadaće,potrebno je
održati sastanak na kojem će se razmotriti njihova uloga i zadaća u sustavu civilne zaštite.

Rok izvršenja: lipanj 2018. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci u suradnji s Područnim
                Uredom za zaštitu i spašavanje Osijek

- Kontakt  podatke  (adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano
ažurirati u planskim dokumentima.

- SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

U  organizaciji  sustava  civilne  zaštite  u  Općini  Feričanci,  pored  ostalih  subjekata,
telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim
čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, te je stoga potrebno:

- Nastaviti rad na unapređenju sustava veza svih sudionika sastava civilne zaštite
u skladu s normama u Europi,

- Nastaviti  rad  na  unapređenju  sustava  uzbunjivanja  stanovništva  u  slučaju
velikih nesreća i katastrofa,

- Provjeriti čujnost sirena na području Općine Feričanci,
- Posvetiti  posebnu  požnju  instaliranju  sustava  uzbunjivanja  stanovništva  na

lokacijama s opasnim tvarima.

     Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine 
     Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva, Područni ured za zaštitu 
                     I spašavanje Osijek, vlasnici objekata s opasnim tvarima



- EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

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

U tu svrhu potrebno je:

- Izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih
nesreća  i  katastrofa,  naročito  za  moguće  nesreće  i  katastrofe  izazvane
poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima.

      
      Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
      Nositelj: Općina Feričanci
      Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite

- FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Perma Zakonu o sustavu civilne zaštite(„Narodne novine“, broj 82/15.) izvršno tijelo jedinice
lokalne  samouprave  odgovorno  je  za  osnivanje,  razvoj,  financiranje,  opremanje,
osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.
Stoga Općina Feričanci u svom proračunu osigurava sredstva za: izradu planskih dokumenata iz
sustava civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i stožera civilne zaštite, vatrogasne zajednice i
dobrovoljna vatrogasna društva, HGSS, Crveni križ i dr.
Tablica financiranja sustava civilne zaštite sastavni je dio ovog Plana razvoja sustava civilne
zaštite i prikazuje financiranje sustava civilne zaštite u 2017. Godini, s planom realizacije u
2018.godini te projekcijama za 2019. I 2020.godinu.

    Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2018. Godine
    Izvršitelj: Općina Feričanci

Klasa:810-01/17-01/12
Urbroj:2149-03717-01-01
Feričanci, 22. prosinca 2017.g.

                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Marin Benić,v.r.



          Na temelju članka 28. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci", broj. 
21/01, 24/02), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 6. sjednici od 22. prosinca 2017. godine,  d o n i
j e l o   j e 

                             GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 
VLASTITOG  POGONA OPĆINE FERIČANCI ZA 2018. GODINU

                                                                        I.

           Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona ( u daljnjem tekstu: Plan) donosi Općinsko 
vijeće Općine Feričanci, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
            Plan sadrži prikaz poslova i radnih zadaća koje Vlastiti pogon planira realizirati u 
kalendarskoj godini.
            Prijedlog plana za slijedeću kalendarsku godinu, Upravitelj dostavlja Općinskom vijeću 
Općine Feričanci najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

                                                                       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 2018. 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¨.

Klasa:021-04/17-01-01
Urbroj:2149/03-17-01-1
Feričanci,  22 . prosinac 2017.

                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA : 
                                                                                       Marin Benić ,v.r.           
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