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SLUŽBENI GLASNIK 
   SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

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

Broj: 07/2019  ( 20. prosinca 2019.g.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1.  Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Feričanci za 2019. godinu
2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci 
za 2019.g.
3.  Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine 
Feričanci za 2019. godinu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2019.g.
5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture 
za 2019.g.
6. Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH za 2020.g.
7.  Odluka o Proračunu Općine Feričanci za 2020. godinu
8.  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Feričanci za 2020. godinu
9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za  2020.g.
10. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2020.g.
11.  Program javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2020. godinu
12.  Program o održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2020. 
godini koja se financiraju iz sredstava komunalne naknade
13.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za 2020. godinu
14. Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH za 2020.g.
15. Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2020.g.
16. Rješenje  o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države
17. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakupna poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu države
18. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države
19. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Feričanci



20. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Feričanci
21. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Feričanci u 2019.g.  
22. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Feričanci u 2020.g.
23. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nonosa
i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg 
poremećaja opskrbe u 2019.g. i 2020.g.
24. Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona Općine Feričanci za 2020.g.
25. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Feričanci za 2020. godinu
26. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Feričanci za 
razdoblje od 2019. do 2025.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izvješće o stanju provedbe provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 
Općine Feričanci za 2019. godinu

  



     REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/3
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 ,136/12 i 15/15)  i 
članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine Feričanci" br. 01/18 ) Općinsko 
vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici održanoj 18. prosinca 2019.g. donijelo

O  D  L  U  K  U
o I. Izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Feričanci 

za 2019. godinu

Članak 1.

 U Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
10/18) članak 1. mijenja se i glasi :

     
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja 13.064.600,00 kn       
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          20.400,00 kn     
Rashodi poslovanja       6.075.702,50 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           10.509.297,50 kn
RAZLIKA – MANJAK             - 3.500.000,00 kn

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
     NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE       

Primici od financijske imovine i zaduživanja    3.500.000,00 kn    
Izdaci za financijsku imovini i otplate zajmova                                    0,00 kn        
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE        3.500.000,00 kn 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
     VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

   1.020.699,84 kn
Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 
2019. godinu kako slijedi u tabeli koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3. 

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

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
          Marin Benić, v.r.



        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA FERIČANCI
            OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/19-01/16
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.    

Na temelju članka 06. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Odluke o socijalnoj skrbi Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine
Feričanci" br. 1/12 i 5/15)   i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine 
Feričanci" br. 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici od 18.  prosinca 
2019.godine  donijelo

ODLUKA o izmjeni i dopuni  P  R  O  G  R  A  M  A
javnih potreba u socijalnoj skrbi  u  Općini Feričanci za 2019.g.

Članak 1.

  U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2019. godinu  ( "Službeni 
glasnik Općine Feričanci" br. 10/18 )  članak 3. mijenja se  i glasi: 

"Članak 3.
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci  osiguravaju se u 

Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu  i raspoređuju se:

Aktivnosti  A100001   Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca

Sufinanciranje javnog prijevoza                               
Sufinanciranje troškova stanovanja srednjoškolaca  

35.000,00
22.000,00

Aktivnost A100002    Pomoć obiteljima – stambeno zbrinjavanje     

Pomoć obiteljima za kupnju stambenog objekta        20.000,00

Aktivnost  A100001   Stipendije i školarine 

Stipendije studentima                                          123.000,00

Aktivnost A100002 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima

Pomoć obiteljima i kućanstvima- jednokratne                                                    
Darovi obiteljima – duhovnice , božičnice                                                          
Financiranje školskih udžbenika za OŠ                                                               
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja                                                         
Pomoć – pogrebni troškovi                                                                                  
Pomoć- podmirenje troškova grijanja                                                                  
Pomoć – oprema za novorođenčad                                                                      
Financiranjne toplog obroka za djecu osnovnoškolce       
Financiranje dječjeg vrtića – korisnici socijane skrbi                          

35.000,00
40.000,00
 10.000,00
  5.000,00
5.000,00

35.000,00
30.000,00
30.000,00
4.800,00

Aktivnosti  A10001   Udruge za razvoj civilnog društva 

Potpore Udrugama za razvoj civilnog društva        
"FER+PLUS" Feričanci 
Udruga "PRIJATELJSTVO" Feričanci

25.000,00
51.000,00
44.500,00



Udruga vinogradara, vinara i voćara Feričanci
UHBDDR
HVIDR-a Feričanci – Đurđenovac
UHBDVDRA Orahovica

11.000,00
4.000,00

13.000,00
1.000,00

Aktivnosti A100002   Humanitarna djelatnost

Crveni križ                                                               24.600,00

Članak 2. 

Sve ostale odredbe ostaju ne promijenjene ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim izmjenama i 
dopunama.

Članak 3. 

Ova Odluka  objaviti će  "Službenom glasniku Općine Feričanci".

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                        
Marin Benić, v.r.                                               



       REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/19-01/3
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca  2019.g.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" 
broj 47/90,27/93,38/09) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine Feričanci" 
br.  01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici od 18. prosinca 2019 .godine  
donijelo

ODLUKU o izmjeni i dopuni P  R  O  G  R  A  M  A   javnih potreba u  kulturi 
i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2019.g.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za 2019. godinu    
( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 10/18)  članak 4. mijenja se  i glasi: 

"Članak 4.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci osiguravaju se u 
Proračunu Općine Feričanci i raspoređuju se kako slijedi:

Aktivnosti  A100001                Manifestacije u kulturi

  Feričanačko Vince                   9.000,00 

Aktivnost A100002              Djelatnosti Kulturno-umjetničkih društava i ostalih udruga

  Potpore udrugama u kulturi 
  HKD "Manuel" Feričanci       
  Radio Našice                           

3.000,00
36.000,00
26.500,00 

Tekući projekti  T100001       Arheološko nalazište "Sadice"

  Arheološko nalazište Sadice   0,00 

Članak 2.

Sve ostale odredbe ostaju ne promijenjene ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim izmjenama i 
dopunama.

Članak 3. 

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
       Marin Benić, v.r.   

            



        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA FERIČANCI
            OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/19-01/3
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

Na temelju članka 39. Zakona o športu  ("Narodne novine"  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13 ,85/15,19/16) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine 
Feričanci" br.  01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  22. sjednici od 18. prosinca  2019. 
godine  donijelo

ODLUKA o izmjeni i dopuni  P  R  O  G  R  A  M  A  
                                    javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2019.g.           

Članak 1.

  U Programu javnih potreba u športu  Općine Feričanci za 2019. godinu  ( "Službeni glasnik Općine
Feričanci" br. 10/18)  članak 4. mijenja se  i glasi: 

"Članak 4.

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značaja za Općinu Feričanci osigurana su u
Proračunu  Općine  Feričanci  za  2019.  godinu  ovisno  o  kvaliteti  sportova,  klubova,  pojedinaca,  stupnju
natjecanja i ostvarenju rezultata  raspoređena su:

Aktivnosti  A100001                          Osnovna djelatnost sportskog saveza

 Potpore Udrugama u športu                            
 NK "FEŠK"   
BK "FEŠK- Feravino"
TK "FEŠK"
DSRV "Viking"
HPD "SOKOL"

5.000,00 
141.200,00
18.000,00
17.500,00
10.000,00
7.000,00

Kapitalni projekti  K100001              Izgradnja sportskih objekata 

 Dječje igralište                                                     30.000,00
 

Članak 2.

Sve ostale odredbe ostaju ne promijenjene ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim izmjenama i 
dopunama.

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.   



    REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
        OPĆINA  FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/27
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 66.,67. i 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18) i  članka 30 Statuta Općine Feričanci („Sl. glasnik Općine Feričanci br. 01/18.), Općinsko
vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici od 18. prosinca 2019.godine donijelo

O D L U K U 
O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim  Programom  utvrđuje  se  građenje  komunalne  infrastrukture  za:  javne  prometne
površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu , groblja i mrtvačnice, javna parkirališta, javne
zelene  površine,  građevine  i  uređaji  javne namjene  i  ostalu  komunalnu  infrastruktura (u
daljnjem tekstu: Program) na području Općine Feričanci za 2019. godinu.

Ovaj Program sadrži opis  poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja  komunalne  infrastrukture,  kao  i  iskaz  financijskih  sredstava  potrebnih  za  ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina, javnih zelenih površina i javnih parkirališta financirati  će se iz
prihoda  od  komunalnog  doprinosa,  doprinosa  za  šume,  proračunskim  sredstvima,  županijskim
sredstvima i sredstvima  MRRFEU za sljedeće namjene:

1. Dječje igralište   30.000,00
Sredstva OBŽ

2. Izgradnja nogostupa Vučjak Feričanački   62.000,00
Proračun Općine

3. Izgradnja nogostupa D. Pejačević  411.000,00
 MRRFEU sredstva 300.000,00

Proračun Opčine 111.000,00
4. Projekt uređenja trga          38.000,00

Proračun Općine
                   

Ukupno:   541.000,00



Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirati  će se iz sredstava APPRRR i sredstava Proračuna
Općine za sljedeće namjene:

1. Izgradnja ceste Goveđa glava 5.907.000,00
                      APPRRR sredstva 4.000.000,00
                      Proračun Općine 1.907.000,00

Članak 4.

Građenje građevina javne namjene financirati  će se iz  komunalnog doprinosa, sredstvima
FZOEU i  APPRRR  za sljedeće namjene:

1. Izgradnja reciklažnog dvorišta         2. 800.000,00
sredstva FZOEU 2.400.000,00
Proračun Općine    400.000,00

2. Adaptacija Društveni dom - Feričanci 904.000,00
sredstva APPRRR

Ukupno:          3.704.000,00

Članak 5.

Uređenje groblja i mrtvačnice financirati  će se iz  sredstava proračuna Općine za sljedeće
namjene:

1. Izgradnja mrtvačnice  Gazije - projekt             34.000,00
Proračun Općine

Ukupno: 34.000,00

Članak 6.

Izgradnja  i  adaptacija  građevina  javne  namjene i  ostale  komunalne  infrastrukture
financirati će se iz sredstava OBŽ i proračunskih sredstava za sljedeće namjene:

1. adaptacija  vatrogasnog doma – Feričanci             20.000,00
Proračun Općine

2. adaptacija  vatrogasnog doma – Valenovac                       36.000,00
Proračun Općine

3. Adaptacija doma Gazije 10.000,00
Proračun Općne

4. Adaptacija stare škole 84.000,00
Proračun Općine 59.000,00
Sredstva OBŽ 25.000,00

5Adaptacija pješačkih staza ( Petrovac, Mirogojska
6 Vinogradska) 390.000,00

Proračun Općine
Ukupno:           540.000,00



Članak 7.

1Izgradnja javne rasvjete financirati će se iz sredstava Prpračuna Općine za:

1                  1. Projekt javne rasvjete Petrovac 53.000,00
Proračun Općine

Članak 8.

Sredstava za ostvarenje ovog Programa po izvorima su:
1. Komunalni doprinos 10.000,00
2. Doprinos za šume           110.000,00
3. Eksploatacija mineralnih sirovina 35.000,00
4. Naknade od koncesija 42.000,00
5. Sredstva APPRRR, MGPIU , FZOEU,MRRFEU        7.604.000,00
6. Sredstva OBŽ             55.000,00
7. Proračun općine        2.923.000,00

Ukupno:       10.779.000,00

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u " Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                   Marin Benić, v.r.



      REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/19-01/13
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

Na temelju članka 49.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/18, 
115/18) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 01/18.), 
Općinsko vijeće je na 22. sjednici od  18. prosinca 2019. godine donijelo

         
ODLUKU

o izmjeni i dopuni programa                 
sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,

prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog 
           poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH   

Članak 1.

U članku 2. Programa mjenja se stavak 1. " Prikupljena sredstva po programu za 2019. 
godinu u iznosu od 350.000,00 kuna" mjenja se i glasi: prikupljena sredstva ovim programom 
planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 250.000,00 kuna, i namijenjena su za:

1. program uređenja ruralnog prostora:

- Obnova poljskih puteva, nerazvrstanih cesta 210.000,00
  i uređenje kanalske mreže

2. program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede:

- sufinanciranje veterinarskih usluga  10.000,00
- sufinanciranje zbrinjavanja dom. životinja  23.000,00
- sufinancirannje analize tla    7.000,00
   

Članak 2. 

Sve ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave objave u " Službenom glasniku Općine 
Feričanci" .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                        Marin Benić, v.r.



       REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA FERIČANCI
            OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/14
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g. 

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 ,136/12 i15/15 ) i 
članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine Feričanci" br. 01/18 ) Općinsko 
vijeće Općine Feričanci je na 22.  sjednici od  18. prosinca 2019. godine donijelo

                      O  D  L  U  K  U
               o Proračunu Općine Feričanci za  2020. godinu

  Članak 1.

Proračuna Općine Feričanci za 2020. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
Prihodi poslovanja     11.502.064,69 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          127.935,31 kn
Rashodi poslovanja       5.269.944,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       5.660.056,00 kn
RAZLIKA – MANJAK          700.000,00 kn

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
     NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE   
Primici od financijske imovine i zaduživanja                     0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova          700.000,00 kn
      NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                    - 700.000,00 kn

C. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA         0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA     

         0,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 
2020. godinu kako slijedio u tabeli koja se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u  "Službenom glasniku Općine 

Feričanci".

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
           Marin Benić, v.r.



       REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA                                               
          OPĆINA FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/14
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

Na temelju članak 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine " br. 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18)  
Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici održanoj 18. prosinca 2019.g. donijelo je

O  D  L  U  K  U
      o izvršavanju Proračuna Općine Feričanci za 2020. godinu

1OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna 
Općine Feričanci za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg 
zaduživanja i jamstava Općine Feričanci, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom 
imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika Općine 
Feričanci ( u daljnjem tekstu: općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u vezi s 
izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

U Proračunu se planiraju svi prihodi i izdaci koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje 
Općina Feričanci.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i 
izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim iznosima.  

II. STRUKTURA  PRORAČUNA

Članak 4.

U postupku izvršavanja Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke.

Članak 5. 

Naredbodavatelj i odgovorna osoba za izvršenje Proračuna  u cjelini je  Općinski načelnik 
Za uporabu raspoređenih sredstava osiguranih u Proračunu u pojedinim razdjelima 

odgovorni su rukovoditelji korisnika.

Članak  6
Rashodi Proračuna koji nisu analitički razrađeni, kojima nije određen krajnji  korisnik u 

Posebnom djelu Proračuna, Programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća Općine 



Feričanci ( u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), izvršavati će se temeljem Odluke Općinskog 
načelnika.

Članak 7.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu 
Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i do visine 
utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene 
utvrđene Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 8.

Proračun se izvršava u pravilu ravnomjerno mjesečno, odnosno u skladu s njegovim 
likvidnim mogućnostima i mjesečnim financijskim planovima proračunskih korisnika.

Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je izraditi 
financijski plan po mjesecima za cijelu godinu, a u skladu sa planiranim dospijećem obveza.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu 
izvršeni do visine utvrđene Proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u slijedećoj proračunskoj 
godini do visine koja omogućava realizacija u cijelosti.                                                     

Iznimno, zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun s odljevom sredstava, Općinski 
načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci ( u daljnjem tekstu. Odjel) može izmijeniti 
dinamiku doznake sredstava korisnicima.

Članak 9.

Ukoliko se prihodi u Proračunu ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici 
tijekom godine, prednost u podmirenju izdataka imati će sredstva  za plaće zaposlenih.

 
III..  ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 

Članak  10.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA 
SREDSTAVA PRORAČUNA 

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda, primitaka, rashoda i 
izdataka Proračuna, Općinski načelnik će predložiti Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna 
Proračuna.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu s stavkom 1. ovog članka, Općinski 
načelnik  može na zahtjev proračunskog korisnika odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih
razdjela ili između razdjela, te između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, najviše 5% 
rashoda i izdataka na proračunskoj stavci  koja se umanjuje.



O izvršenoj preraspodjeli Općinski načelnik izvijestiti će Općinsko vijeće na prvoj narednoj 
sjednici.

V. PRORAČUNSKA ZALIHA 

Članak 12.

Neraspoređeni dio prihoda čini proračunsku zalihu koja se raspoređuje i koristi za 
nepredviđene i nedovoljno predviđene potrebe.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.
         

VI. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 13.

Novčanim sredstvima na žiro računu Općine Feričanci upravlja Općinski načelnik.
Novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovnih banaka, poštujući načela 

sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Novčana sredstva se mogu oročiti samo sa povratom do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 14.
            
           Ukoliko prihodi-primici budu pogrešno uplaćeni u iznosu većem od iznosa iz rješenja 
odnosno terećenja, pogrešno ili više naplaćeni iznos vratiti će se uplatiteljima ili pripadajućim 
proračunima jedinica lokalne ( regionalne) samouprave, odnosno državnom proračunu.

VII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM  
DUGOTRAJNOM IMOVINOM

Članak 15.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Feričanci upravlja Općinski načelnik.
Upravljanje imovinom iz prethodnog stavka ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, 

održavanje i davanje u zakup.

VIII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
 

Članak 16.

Općina Feričanci može se zadužiti samo za investiciju koja se financira iz Proračuna i koju 
potvrdi Općinsko vijeće, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa  Općinski načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz 
suglasnost Vlade RH i prethodnog mišljenja Ministarstva financija.

Općina Feričanci  se u 2020.g. neće zaduživati. 



IX. RASPOLAŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 17.

Eventualni preneseni manjak prihoda iz 2019.g., pokriti će se iz vlastitih prihoda poslovanja 
realiziranih tijekom 2020.g. putem I. Izmjena i dopuna Proračuna. 

X. NADZOR  PRORAČUNSKIH KORISNIKA
 

Članak 18.

Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Općinski načelnik.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                             Marin Benić, v.r. 

   



       REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA FERIČANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/19-01/30
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci,  18. prosinca 2019.g.

             Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 30. Statuta Općine Feričanci (" Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18) Općinsko 
vijeće Općine Feričanci na  22. sjednici  održanoj 18. prosinca 2018.g. donijelo je

O D L U K U
o  Projekcijama Proračuna Općine Feričanci 

za razdoblje 2021. do 2022. godine

Članak 1.

* Proračun Općine Feričanci za 2020. godinu sadrži:

- PRIHODI......................................................................................... 11.630.000,00 kn
- IZDACI............................................................................................ 11.630.000,00 kn

* Projekcija Proračuna Općine Feričanci za 2021. godinu sadrži:

- PRIHODI.......................................................................................... 7.600.000,00 kn
- IZDACI............................................................................................. 7.600.000,00 kn

*Proračun Općine Feričanci za 2022. godinu sadrži:

- PRIHODI........................................................................................... 7.100.000,00 kn
- IZDACI.............................................................................................. 7.100.000,00 kn

Članak 2.

Prihodi i izdaci po skupinama  utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda koji je sastavni dio 
ove Odluke.

Članak 3.

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

       
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                           Marin Benić, v.r.



        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA FERIČANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/19-01/17
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019. g.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj 157/13,152/14, 
99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), Odluke o socijalnoj skrbi Općine Feričanci ( "Službeni glasnik 
Općine Feričanci" br. 1/12 i 5/15)    i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  
Općine Feričanci" br.  01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici od 18. prosinca 
2019. godine donijelo

P  R  O  G  R  A  M
javnih potreba u socijalnoj skrbi  u  Općini Feričanci  za 2020.g. 

Članak 1.

  Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj 
socijalne skrbi u Općini Feričanci te utvrđena visina i raspored sredstava za financiranje javnih 
potreba  u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci za 2020. godinu.

Članak 2.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci u 2020. godini sadrži:
 pomoć za opremu novorođenog djeteta
 financiranje udjela roditelja djece slabijeg imovnog stanja u cijeni Programa Dječjeg 

vrtića 
 pomoć za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima
 jednokratne novčane pomoći
 stipendiranje studenata
 sufinanciranje prijevoza srednjoškolske djece
 pomoć za pogrebne troškove

 
Članak 3.

Financiranje  potpora udrugama za razvoj civilnog društva   provodi se putem javnog poziva 
ili samo u iznimnim slučajevima izravno, a sve sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja Programa od interesa za opće dobro koje provode Udruge 
( "Narodne novine" br. 26/15) i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba 
sredstvima iz proračuna Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 5/16) .

Članak 4.

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Feričanci  osiguravaju se 
u Proračunu Općine Feričanci za 2020. godinu  i raspoređuju se:



Aktivnosti  A100001   Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca

   Sufinanciranje javnog prijevoza                               
   Sufinanciranje troškova stanovanja srednjoškolaca  

35.000,00
22.000,00

Aktivnost A100002     Pomoć obiteljima – stambeno zbrinjavanje

  Pomoć obiteljima za kupnju stambenog objekta        30.000,00

Aktivnost  A100001    Stipendije i školarine 

  Stipendije studentima                                          123.000,00

Aktivnost A100002     Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima

  Pomoć obiteljima i kućanstvima- jednokratne                                                       
  Darovima obiteljima – duhovnice , božičnice                                                        
  Financiranje školskih udžbenika  za OŠ                                                                 
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja                                                            
  Pomoć – pogrebni troškovi                                                                                     
  Pomoć- podmirenje troškova grijanja                                                                    
  Pomoć – oprema za novorođenčad                                                                         
  Financiranjne toplog obroka za djecu osnovnoškolce       
                          

35.000,00
40.000,00
 10.000,00
  5.000,00
5.000,00

35.500,00
30.000,00
30.000,00

Aktivnosti  A10001     Udruge za razvoj civilnog društva

  Potpore Udrugama za razvoj civilnog društva        130.000,00

Aktivnosti A100002    Humanitarna djelatnost

  Crveni križ                                                               24.600,00

Članak 5.

Općina Feričanci obvezuje se pratiti provedbu programa, projekata, aktivnosti ili 
manifestacija za koje su odobrena sredstva.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite evidencije vezane za provođenje 
programa ili projekata, kao i osigurati financijska izvješća koristeći odgovarajuće računovodstvene 
sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. 

Članak 6.

Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu izvršavati  će se direktno 
na njihov žiro račun do visine utvrđenih sredstava u skladu s prilivom sredstava u Općinskom 
proračunu , a po nalogu naredbodavatelja - Općinskog načelnika. 

 
Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                        
Marin Benić, v.r.



      REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/19-01/4
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci,  18. prosinca  2019.g.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" 
broj 47/90 ,27/93,38/09) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine Feričanci"
br.  01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici od 18. prosinca 2019. godine  
donijelo

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi  Općine Feričanci za 2020.g. 

Članak 1.

Ovim Programom  utvrđuju se javne potrebe u kulturi od interesa za Općinu Feričanci u 
2020. godini, visina sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi te njihov raspored.

Članak 2.

Općina Feričanci u Programu javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Feričanci 
uvrštava:

- programe udruga građana i drugih organizacija u kulturi  od interesa za Općinu Feričanci
- projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije objekata kulture
- ostale kulturne potrebe

Članak 3.

Financiranje programa potpora udrugama u kulturi  provodi se putem javnog poziva ili samo
u iznimnim slučajevima izravno, a sve sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja Programa od interesa za opće dobro koje provode Udruge ( "Narodne 
novine" br. 26/15) i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima 
iz proračuna Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 5/16) .

Članak 4.    

Za provođenje ovog Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Feričanci za 2020.
godinu kako slijedi :

Aktivnosti  A100001              Manifestacije u kulturi

 Feričanačko Vince                  10.000,00 

Aktivnost A100002              Djelatnosti Kulturno-umjetničkih društava i ostalih udruga

 Potpore udrugama u kulturi   
 Radio Našice                          

30.000,00
25.000,00

               



Članak 5.

Općina Feričanci obvezuje se pratiti provedbu programa, projekata, aktivnosti ili 
manifestacija za koje su odobrena sredstva.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite evidencije vezane za provođenje 
programa ili projekata, kao i osigurati financijska izvješća koristeći odgovarajuće računovodstvene 
sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. 

Članak 6.

Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu izvršavati  će se direktno 
na njihov žiro račun do visine utvrđenih sredstava u skladu s prilivom sredstava u Općinskom 
proračunu , a po nalogu naredbodavatelja - Općinskog načelnika. 

 
Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                        
Marin Benić, v.r.



      REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/19-01/4
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca  2019.g.

Na temelju članka 74. Zakona o športu  ("Narodne novine"  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  Općine 
Feričanci" br. 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 22. sjednici od 18. prosinca 2019. 
godine donijelo

P  R  O  G  R  A  M
     javnih potreba u športu Općine Feričanci u 2020.g. 

           
Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti od značenja za Općinu Feričanci , a za 
koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Feričanci za 2020. godinu.

Svrha Programa je provođenje sportske i zdravstvene kulture, te stvaranja uvjeta za 
uključivanje što većeg broja djece i mladih u organizirane oblike sportskih aktivnosti, kao i 
poticanje rekreacije i ostalih aktivnosti za očuvanje zdravlja i postizanje boljih psihofizičkih 
sposobnosti mještana .

Članak 2.

Javne potrebe u športu od značaja za Općinu Feričanci su:

- aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s poticanjem i promicanjem športa, treningom, 
organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općom i 

posebnom zdravstvenom zaštitom športaša
- dijelovi programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži
- ostali programi.

Članak 3.

Financiranje  potpora Udrugama u sportu  provodi se putem javnog poziva ili samo u 
iznimnim slučajevima izravno, a sve sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja Programa od interesa za opće dobro koje provode Udruge ( "Narodne 
novine" br. 26/15) i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima 
iz proračuna Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 5/16) .

Članak 4. 

Sredstva  za  zadovoljavanje  javnih  potreba  u  športu  od  značaja  za  Općinu  Feričanci
osigurana su u Proračunu Općine Feričanci za 2020. godinu:



Aktivnosti  A100001                          Osnovna djelatnost sportskog saveza

- Potpore Udrugama u športu                               180.000,00 

Kapitalni projekti  K100001              Izgradnja sportskih objekata 

- projekt višenamjenskog igrališta u Valenovcu   50.000,00

- dječje igralište - Valenovac 150.000,00

- Sportski objekat ŠRC M.Bilandžić - tribine 150.000,00

Članak 5.

Općina Feričanci obvezuje se pratiti provedbu programa, projekata, aktivnosti ili 
manifestacija za koje su odobrena sredstva.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite evidencije vezane za provođenje 
programa ili projekata, kao i osigurati financijska izvješća koristeći odgovarajuće računovodstvene 
sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. 

Članak 6.

Doznaka sredstava korisnicima koji su navedeni u ovom Programu izvršavati  će se direktno 
na njihov žiro račun do visine utvrđenih sredstava u skladu s prilivom sredstava u Općinskom 
proračunu , a po nalogu naredbodavatelja - Općinskog načelnika. 

 

Članak 7.

Ovaj Program objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                        
Marin Benić, v.r.

   



     REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/19-01/28
Urbroj: 2149/03-19-01-01
Feričanci: 18. prosinac 2019. g.

Na temelju članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj  
68/18) i članka 30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik općine Feričanci“ broj 01/18), 
Općinsko vijeće Općine Feričanci na 22. sjednici od  18. prosinca 2019. godine 
donijelo je

  
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
         

Članak 1.

Ovim programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020.godini  iz sredstava 
komunalne naknade  ( u daljnjem tekstu: Program ) utvrđuje se ukupan iznos sredstava 
namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture, izvori tih sredstava i njihov predvidivi raspored 
na  pojedine komunalne djelatnosti.

Ovaj Program obuhvaća: nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, 
javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javnu rasvjetu, groblja i krematorije, javni
prijevoz, javno zdravstvene usluge, a mogu se koristiti za financiranje građenja i održavanja 
objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog sadržaja, te građevine sportske i kulturne namjene, s
utvrđenim iznosima sredstava i naznačenim izvorima.

Članak 2.

Utvrđuje se ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju Programa u visini od 
350.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Utvrđuje se raspored sredstava namijenjenih financiranju programa za pojedinu komunalnu 
infrastrukturu kako slijedi:
1. održavanje javne rasvjete 140.000,00 kuna
2. održavanje javnih i zelenih površina   51.500,00 kuna
3. održavanje nerazvrstanih cesta   50.000,00 kuna 
4. javno-zdravstvene usluge   18.500,00 kuna
5. održavanje poljskih puteva   70.000,00 kuna
6. održavanje kanalske mreže   20.000,00 kuna

Članak 4.

Okvir opsega radova za djelatnosti iz članka 3. Ovog Programa utvrđuje se u tablici kako 
sljedi:



1. Održavanje javne rasvjete
Red. broj                     N a m j e n a        I z n o s

1.             Utrošak električne energije 70.000,00
2.              Održavanje i popravci 70.000,00

                 U K U P N O 140.000,00

2. Održavanje javnih i zelenih površina površina
Red. broj                  N a m j e n a        I z n o s
1.      Košenje i održavanje javnih i zelenih površina 46.000,00
2.            Održavanje cvijeća i ukrasnog bilja 1.500,00
3.                   Sadnja cvijeća 4.000,00

                   U K U P N O        51.500,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta
Red. broj                  N a m j e n a         I z n o s 
1.            Održavanje nerazvrstanih cesta 50.000,00
2.            Održavanje poljskih putova 61.000,00
3.                     Zimska služba 9.000,00

                      U K U P N O         120..000,00
4. Javno-zdravstvene usluge

Red. broj                      N a m j e n a          I z n o s
1.              Deratizacija         18.500,00

5. Kanalska mreža
Red. broj                   N a m j e n a          I z n o s
1.              Održavanje kanalske mreže         20.000,00

S V E U K U P N O: 350.000,00

Članak 5.

Za slučaj izmjene ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan ovom postupku 
donošenja.

Članak 6.

Ovaj Program biti će objavljen u „ Službenom glasniku Općine Feričanci“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.



    REPUBLIKA  HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
          OPĆINA  FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/29
URBEOJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 66, 67. i 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18) i članka 30. Statuta Općine Feričanci („Sl. Glasnik Općine Feričanci br. 01/18), Općinsko
vijeće Općine Feričanci je na  22. sjednici od 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

P R O G R A M
građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje  se  gradnja  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture   za:
javne  prometne  površine,  nerazvrstane  ceste,  javnu  rasvjetu,  groblja  i  mrtvačnice,  javna
parkirališta, javne zelene površine,  građevine i  uređaji javne namjene i  ostalu komunalnu
infrastrukturu, (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Feričanci za 2020. godinu.

Ovaj Program sadrži opis  poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

1. Građenje javnih površina, javnih zelenih površina i javnih parkirališta, financirati će se iz
prihoda od komunalnog doprinosa, koncesija, doprinosa za  šume, proračuna Općine, i sredstvima
MGIPU i  MRRF EU-  za sljedeće namjene:

1. Uređenje trga - Feričanci              500.000,00
Proračun Općine 150.000,00
Sredstva MGIPU 350.000,00

2. Projekt iIzgradnj dječjeg igrališta Valenovac  200.000,00
Proračun Općine

3. Izgradnja staza – Feričanci               500.000,00
Sredstva MRRFEU 300.000,00
proračunska sredstva 200.000,00

Ukupno:            1.200.000,00



Članak 3.

3.  Građenje  javne  rasvjete  financirati  će  se  iz  tekućih  pomoći  iz  Proračuna  Općine  za
sljedeće namjene:
11. Projekt i izgradnja javne rasvjete – Petrovac 370.000,00

Proračun Općine
2. Projekt javne rasvjete - Valenovac               30.000,00
Proračun Općine

Ukupno:             400.000,00

Članak 4.

4.  Uređenje  groblja  financirat  će  se  iz  Proračuna  Općine  i  sredstava  OBŽ za  sljedeće
namjene:

1. Izgradnja ograde – groblje Feričanci              50.000,00
Proračun Općine
2. Izgradnja mrtvačnice Gazije            150.000,00
sredstva OBŽ

Ukupno:            200.000,00

Članak 5.

5. Izgradnja i adaptacija ostale komunalne infrastrukture financirati će se sredstvima OBŽ ,
Proračuna Općine i sredstvima APPRRR za sljedeće namjene:

1. Adaptacija vatrogasnog doma Feričanci          245.000,00
  Sredstva APPRRR
2. Nadogradnja vatrogasnog doma Valenovac 20.000,00
Proračun Općine
3. Nadogradnja doma Vučjak Feričanački           150.000,00
sredstva OBŽ
4. Adaptacija doma Gazije                         10.000,00
Proračun Općine
5. Adaptacija zgrade Stare škole – vinoteka 50.000,00
Sredstva OBŽ
6. Adaptacija autobusna stajališta 50.000,00
Proračun Općine

Ukupno:           525.000,00



Članak 6.
6.  Građenje građevina javne namjene financirat  će se iz  sredstava APPRRR i  Proračuna

Općine za sljedeće namjene:

1. Adaptacija društveni dom Feričanci 2.820.000,00
Sredstva APPRRR
2. Izgradnja mehaničkog pročistača    300.000,00
Proračun Općine
3. Izgradnja tribine ŠRC    150.000,00
Proračun Općine

Ukupno:             3.270.000,00

SVE UKUPNO:             5.595.000,00

Članak 7.

Sredstava za ostvarenje ovog Programa po izvorima su:

1. Komunalni doprinos 10.000,00
2. Doprinos za šume             98.000,00
3. Eksploatacija mineralnih sirovina 36.400,00
4. Naknade od koncesija 42.600,00
5. Sredstva APPRRR, MGIPU, MRRFEU        3.715.000,00
8. Sredstva OBŽ           350.000,00
8. Proračunska sredstva        1.343.000,00

Ukupno:               5.595.000,00

Članak 8. 

U slučaju izmjene ovog Programa primjenjivati će se postupak istovjetan ovom postupku 
donošenja.

Članak 9.

Ovaj Program objaviti će se u " Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                     Marin Benić, v.r.



    REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/19-01/14
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

Na temelju članka 49.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br.  20/18, 
115/18 i 98/19)  i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" 01/18), 
Općinsko vijeće je na  22.  sjednici od  18. prosinca 2019. godine donijelo

         
P R O G R A M                

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava u 2020. godini ostvarenih od 
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva.

Članak 2. 

Prikupljena sredstva ovim Programom planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna, i 
namijenjena su za:

1. program uređenja ruralnog prostora:
– izgradnja mehaničkog pročistača                   220.000,00

 2. program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i      
akvakulture:

- Subvencije OPG- ovima           30.000,00

Članak 3.

Za slučaj izmjene ovog Programa, primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova 
donošenja.

Članak 4.

Ovaj Program objaviti će se  u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                  Marin Benić, v.r.



       REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA FERIČANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/30
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama  
( "Narodne novine" br. 86 /12, 143/13, 65/17 i 14/19) i  članka 30. Statuta Općine Feričanci 
("Službeni glasnik Općine Feričanci" 01/18.), Općinsko vijeće je na  22. sjednici od 18. prosinca 
2019. godine donijelo

P  R  O  G  R  A  M
sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se iznos sredstava u 2020. godini koja se namjeravaju prikupiti 
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 2.

Prikupljena sredstva iz članka 1. ovog Programa koristiti će se za:

 - geodetsko-katastarske usluge 10.000,00
 - legalizacija zgrada   5.000,00

 - adaptacija zgrada   5.000,00
                 

Članak 3.
      

Izvješće o utrošku sredstava po ovom Programu u dati će se općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 4.

Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                            Marin Benić, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA ERIČANCI
       Općinsko vijeće

KLASA: 945-01/19-01/19
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.
                           

Na temelju  članka 65., stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine",
broj 20/18, 115/18) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci", br.
01/18) Općinsko vijeće općine Feričanci na 22. sjednici od 18. prosinca 2019.g., donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

I.

Osniva se Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) na području Općine Feričanci, koje  čini pet  članova: po jedan predstavnik
pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika općinskog vijeća na čijem se području
zemljište nalazi.

II.

U Povjerenstvo su imenovani:
1. Vlado Margeta, doc. dr. sc., Osječka 89, Čepinski Martinci, 31431 Čepin, predsjednik,
2. Zdenko Grahovac, dipl.ing.agr., Đ. Đakovića 23B, 31500 Našice, član,
3. Jahe Neziraj, ing.geod., J.J. Strossmayera 54, 31500 Našice, član,
4. Marin Benić, D. Pejačević 185, 31512 Feričanci, član,
5. Ivan Matulić, dipl.iur., V. Nazora 17, 31500 Našice, član.

III.

Članovi  Povjerenstva  iz  točke  II.  ovog  Rješenja  kao  ni  članovi  njihovih  obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju, koji su u
nadležnosti rada tog Povjerenstva.

IV.

Povjerenstvo  provodi  postupke  javnih  natječaja  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  u
vlasništvu države, daje prijedloge općinskom vijeću za donošenje odluka o izboru najpovoljnije
ponude te obavlja ostale zadatke sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

V.

Stručne  i  administrativno-tehničke  poslove  za  Povjerenstvo  obavljat  će  stručne  službe
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci. 



VI.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Benić, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA FERIČANCI
       Općinsko vijeće

KLASA: 945-01/19-01/20
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.
                           

Na temelju članka 31., stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine",
broj 20/18, 115/18) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci", br.
01/18) Općinsko vijeće općine Feričanci na 22. sjednici od 18. prosinca 2019.g., donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup

na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države

I.

Osniva  se  Povjerenstvo  za  zakup  na  poljoprivrednom  zemljištu  u  vlasništvu  države  (u
daljnjem  tekstu:  Povjerenstvo)  na  području  Općine  Feričanci,  koje  čini  pet  članova:  po  jedan
predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika općinskog vijeća na čijem
se području zemljište nalazi.

II.

U Povjerenstvo su imenovani:

1. Vlado Margeta, doc. dr. sc., Osječka 89, Čepinski Martinci, 31431 Čepin, predsjednik,
2. Zdenko Grahovac, dipl.ing.agr., Đ. Đakovića 23B, 31500 Našice, član,
3. Jahe Neziraj, ing.geod., J.J. Strossmayera 54, 31500 Našice, član,
4. Marin Benić, D. Pejačević 185, 31512 Feričanci, član,
5. Ivan Matulić, dipl.iur., V. Nazora 17, 31500 Našice, član.

III.

Članovi  Povjerenstva  iz  točke  II.  ovog  Rješenja,  kao  ni  članovi  njihovih  obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava, ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju, koji su u
nadležnosti rada tog Povjerenstva.

IV.

Povjerenstvo  provodi  postupke  javnih  natječaja  za  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u
vlasništvu države, daje prijedloge općinskom vijeću za donošenje odluka o izboru najpovoljnije
ponude te obavlja ostale zadatke sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

V.

Stručne  i  administrativno-tehničke  poslove  za  Povjerenstvo  obavljat  će  stručne  službe
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci.



VI.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                 Marin Benić, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA FERIČANCI
     Općinsko vijeće

KLASA: 945-01/19-01/21
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.
                           

Na temelju članka 39., stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br.
20/18,  115/18)  i  članka  30.  Statuta  Općine  Feričanci  ("Službeni  glasnik  Općine  Feričanci",  br.
01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci na 22. sjednici od 18. prosinca 2019., donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

I.

Osniva se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
(u  daljnjem tekstu:  Povjerenstvo)  na  području  Općine  Feričanci,  koje  čine  tri  člana:  po  jedan
predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke.

II.

U Povjerenstvo su imenovani:

1Ivan Matulić, dipl.iur., V. Nazora 17, 31500 Našice, predsjednik,
2Zdenko Grahovac, dipl.ing.agr.,  Đ. Đakovića 23B, 31500 Našice, član,
3Jahe Neziraj, ing.geod., J.J. Strossmayera 54, 31500 Našice, član,

III.

Povjerenstvo  uvodi  u  posjed  zakupnike  i  kupce  poljoprivrednog  zemljišta  na  temelju
sklopljenih  ugovora  o  svim oblicima  raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem,  prima  u  posjed
zemljišta  po  isteklim  i  raskinutim  ugovorima  o  zakupu,  surađuje  s  nadležnim  državnim
odvjetništvom u slučajevima kada uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija
izaći  iz  posjeda  ili  odbija  predati  posjed  te  obavlja  ostale  zadatke  sukladno  Zakonu  o
poljoprivrednom zemljištu.

IV.

Stručne  i  administrativno-tehničke  poslove  za  Povjerenstvo  obavljat  će  stručne  službe
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Feričanci".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
          Marin Benić, v.r.
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Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  („Narodne Novine“ broj 20/18 i
115/18),  Odluke  o  donošenju  Programa  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu
Republike Hrvatske  na području Općine Feričanci (KLASA: 023-05/19-01-01, 
URBROJ: 2149/03-19-01-02, od 23. kolovoza 2019.g.), Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede od
05. rujna 2019., KLASA: 945-01/18-01/01/500, URBROJ: 525-07/0188-19-6),  članka 30. Statuta
Općine  Feričanci  („Službeni  glasnik  Općine  Feričanci“  broj  01/18)  Općinsko  vijeće  Općine
Feričanci  na 22. sjednici od 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Feričanci 

I.
Raspisuje  se  javni  natječaj  za  prodaju  poljoprivrednog zemljišta  u  vlasništvu  Republike

Hrvatske  na  području  Općine  Feričanci   koje  je  Programom  raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci predviđeno za prodaju uz
prethodno dobiveno mišljenje Osječko-baranjske županije, te suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Popis poljoprivrednog zemljišta koje je predmet javnog natječaja nalazi se u Prilogu I. ove
Odluke.

II.
Početna vrijednost poljoprivrednog zemljišta koje je predmet javnog natječaja za prodaju

utvrđuje se na temelju podataka iz modula eNekretnine informacijskog sustava prostornog uređenja
o prosječnoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

III.
Stručne i administrativne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za prodaju

obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 30 dana računajući od prvog idućeg dana nakon

objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Feričanci kao i na službenoj web stranici Općine
Feričanci.

Pisane ponude dostavljaju se na adresu Općina Feričanci, Trg M. Gupca 3, 31512 Feričanci,
s naznakom koja će biti objavljena u javnom natječaju.

IV.
Odluku  o  izboru  najpovoljnijih  ponuda  donosi  Općinsko  vijeće  Općine  Feričanci  na

prijedlog  Povjerenstva  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  pri  čemu  Općina  Feričanci  istu
dostavlja  na  prethodno  mišljenje  Osječko-baranjskoj  županiji  te  na  suglasnost  Ministarstvu
poljoprivrede.

Povjerenstvo  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  dužno  je  izvršiti  analizu  ponuda
dostavljenih na javnom natječaju za prodaju u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

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

Feričanci.“
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                Marin Benić, v.r.
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Na temelju odredbe članka 31. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i
115/18), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine
Feričanci  na  koji  je  Ministarstvo  poljoprivrede  dalo  suglasnost  (KLASA:  023-05/19-01-01,
URBROJ: 2149/03-19-01-02, od 23. kolovoza 2019.g.), Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede od
05.  rujna  2019.,  KLASA:  945-01/18-01/01/500,  URBROJ:  525-07/0188-19-6)  i  čl.  30.  Statuta
Općine  Feričanci  („Službeni  glasnik“  Općine  Feričanci  br.  01/18),  Općinsko  vijeće  Općine
Feričanci na svojoj 22. sjednici održanoj 18. prosinca 2019.  godine, donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Feričanci

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Feričanci koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
RH na području OPĆINE FERIČANCI predviđeno za zakup.

Popis poljoprivrednog zemljišta koje je predmet javnog natječaja nalazi se u Prilogu I. ove Odluke.
II.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke daje se u zakup na
rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi na području
Općine Feričanci  iznosi 140 hektara.

III.
Stručne i administrativne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavljat
će Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 30 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave
javnog  natječaja  na  oglasnoj  ploči  Općine  Feričanci,  kao  i  na  službenoj  web  stranici  Općine
Feričanci.
Pismene ponude dostavljaju se na adresu Općina Feričanci, Trg M. Gupca 3, 31512 Feričanci, s
naznakom koja će biti objavljena u javnom natječaju.
Odluku o  izboru  najpovoljnijih  ponuda donosi  Općinsko vijeće Općine  Feričanci   na  prijedlog
Povjerenstva  za  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  pri  čemu  Općina  Feričanci  istu  dostavlja  na
prethodno  mišljenje  Osječko-baranjskoj  županiji,  te  na  suglasnost  Ministarstvu  poljoprivrede
Republike Hrvatske.
Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta dužno je izvršiti analizu dostavljenih ponuda na
javnom natječaju za zakup u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu  ponuda.

IV.

Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja i  objaviti  će se u Službenom
glasniku Općine Feričanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Benić, v.r. 
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ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI U 2019. 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:

lOperativne snage sustava civilne zaštite,
lPravne 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:

lStožer civilne zaštite Općine Feričanci,
lPostrojbe civilne zaštite opće namjene Opčćine Feričanci,
lPovjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite,
lZapovjedništva i postrojbe vatrogastva (dobrovoljna vatrogasna društva),
lZdravstvene ustanove (ambulante),
lVeterinarske ustanove (veterinarske stanice),
lUstanove i udruge humanitarne naravi (Crveni križ, Centar za socijalnu skrb, HGSS),
lPravne 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 11 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.

lDVD Feričanci,
lDVD Valenovac,

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

lProcjenom rizika ugroženosti,
lBrojem vatrogasaca i tehničkom opremljenosti vatrogasne postrojbe,
lObučenosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe,
lRazmještajem vatrogasnih postrojbi,
lOrganizacijskim 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. 

Sukladno  Procjeni,  u  vatrogasnim  postrojbama  ustrojene  su  operativne  postrojbe  sa
određenim brojem operativnih vatrogasaca.

5.  ZDRAVSTVENE USTANOVE

Zdravstvene ustanove koje u interesu zaštite i spašavanje  Općine Feričanci mogu dobiti
određene zadaće su:

lDom zdravlja Našice, Zdravstvena ambulanta Feričanci,
lLjekarne Tripolski, Feričanci

6.   VETERINARSKE USTANOV

Veterinarske ustanove koje u interesu zaštite i spašavanja  Općine Feričanci mogu dobiti određene
zadaće su:

lVeterinarska stanica Našice.

7.   USTANOVE I UDRGE HUMANITARNE NARAVI

Ustanove i udruge humanitarne naravi koje u interesu zaštite Općine Feričanci mogu dobiti
određene zadaće su:

lGradsko društvo Crvenog križa Našice,
lHGSS, Stanica Osijek
lCentar za socijalnu skrb Našice,
  



                           8. OSTALI
 
  
           Ostale pravne osobe koje u interesu zaštite i spašavanja Općine Feričanci mogu dobti
određene zadaće su:

                         -    HEP d.o.o. Zagreb, Elektroslavonija Osijek, pogon Našice,
                         -    HEP-Plin d.o.o. Osijek,
                         -    Hrvatske vode Osijek, VGI"Vuka" Osijek

             -    Hrvatske vode Osijek, VGI"Karašica -Vučica" Donji Miholjac,
             -    Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava Šuma Podružnica Našice,
             -    Cesting d.o.o. Osijek, Nadcestarija Našice.

               9. MOGUĆE VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA
                   PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA 

a) Poplave 

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 

  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 

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  

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:
lu građevinarstvu (ruši krovove i slabije građevine, onemogućava radove koji se izvode dizalicama)
lu elektroprivredi i HT prometu (kida električne i telefonske vodove, ruši njihove nosače)
lu 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)



lu 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 

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 

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  

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

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 

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.

10.   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:

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Feričanci,
- 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. 

11. 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.

12.   FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

            Za sustav civilne zaštite u Proračunu Općine Feričanci za 2019. godinu  ukupno  vatrogastvo
i civilna zaštita 254.610,00 kn.

13.   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.

                                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                Marin Benić, v.r.



    REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA FERIČANCI
       OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/19-01/9
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

            Na temelju  članka 17.stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite("narodne novine", broj
82/15)  i  članka  30.  Statuta  Općine  Feričanci("Službeni  glasnik  Općine  Feričanci",
broj01/18),Općinsko vijeće na 22. sjednici od 18. prosinca 2019. godine, d o n j e l o  j e

                                     PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
                               NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI U 2020. GODINI

1UVOD

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 2019. 
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 2020. godini (u
daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštit).

Plan razvoja sustava civilne zaštit odnosi se na sljedeće.

1STOŽER 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:

lOsigurati 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 2020. Godine
Nositelj: Općina Feričanci
Izvršitelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek



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

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. godine
            Izvršitelj: Općina Feričanci

1POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI I ZAMJENICI
POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE, SKLONIŠTA, POVJERENICI ZA SKLANJANJE

1.1Postrojbe civilne zaštite

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

lIzvršiti smotru postrojbe civilne zaštite
   
           Rok izvršenja: svibanj 2020. Godine
           Izvršitelj: Općina Feričanci

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

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

1.1Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
     
           Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite potrebno je:

l 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 2020. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci u suradnji s Područnim
                Uredom za civilnu zaštitu Osijek

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

           
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

2.3.     Skloništa

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



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

            Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci

2.4.     Povjerenici za sklanjanje

           Za povjerenike za sklanjanje potrebno je:

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

         Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine
         Izvršitelj: Općina Feričanci

1VATROGASTVO

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

lVrše 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 2020. 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: 

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

        Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva
 
lVrše 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 2020. 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:

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



        Rok izvršenja: lipanj i srpanj 2020. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva

        U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je:

lKontinuirano  provoditi  edukaciju  pripadnika  dobrovoljnih  vatrogasnih  društava  za  moguće
opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.
lRedovito  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.
lRedovito organizirati pokazne vježbe vezane za gašenje požara.
lU skladu s mogučnostima i zainteresiranosti organizirati osposobljavanje za vatrogasce.
lKontakt  podatke (adrese,  fiksni  i  mobilni  telefonski  brojevi)  kontinuirano ažurirati  u  planskim
dokumentima.

        Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine
        Izvršitelj: dobrovoljna varogasna društva

1PRAVNE 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 2020. Godine
Izvršitelj: Općina Feričanci u suradnji s Područnim
                Uredom za civilnu zaštitu Osijek

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

1SUSTAV 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:

lNastaviti  rad  na  unapređenju  sustava  veza  svih  sudionika  sastava  civilne  zaštite  u  skladu  s
normama u Europi,
lNastaviti  rad  na  unapređenju  sustava  uzbunjivanja  stanovništva  u  slučaju  velikih  nesreća  i
katastrofa,
lProvjeriti čujnost sirena na području Općine Feričanci,
lPosvetiti posebnu požnju instaliranju sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s opasnim
tvarima.

     Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine 



     Izvršitelj: dobrovoljna vatrogasna društva, Područni ured za civilnu 
                      zaštitu Osijek, vlasnici objekata s opasnim tvarima

1EDUKACIJA 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:

lIzrada 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 2020. Godine
      Nositelj: Općina Feričanci
      Izvršitelj: Stožer civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite

1FINANCIRANJE 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 2019. Godini, te projekcijama za 2020,
2021 2022.godinu.

    Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020. Godine
    Izvršitelj: Općina Feričanci
                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                           Marin Benić, v.r.



    REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA FERIČANCI
          OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/19-01/10
URBROJ:2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

                Na temelju članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci", broj
01/18 ) Općinsko vijeće Općine Feričanci na 22. sjednici od  18. prosinca 2019. godine, 
d o n i j e l o  j e

       OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE        
UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH      
     OKOLNOSTI    KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA 
ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA  OPSKREBE ZA 2019./2020. GODINU

1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE  PODRUČJA Općine Feričanci

        Općina Feričanci prostire se na površini od 45,90 km2, što čini 1,1% Osječko-baranjske 
županije. Graniči s općinama Đurđenovac i Donja Motičina u Osječko-baranjskoj županiji, te 
Gradom Orahovica i općinom Zdenci u Virovitičko.podravskoj županiji. Nalazi se području koje 
karakterizira ravničarski teren na sjevernom dijelu, u srednjem dijelu brežuljkasti, a na južnom 
dijelu brdoviti .

1.1. Područje odgovornosti Općine Feričanci

       Danas područje općine Feričanci čini 4 naselja (Feričanci, Gazije, Valenovac i Vučjak 
Feričanački), a sjedište lokalne samouprave nalazi se u naselju Feričanci.
      Klima je umjereno kontinentalna, gdje su promjene česte i intenzivne. Prosječna temperatura 
zraka prema izvršenim mjerenjima na meteopostaji iznosi 10,5 stupnja celzijusa. Srednja mjesečna 
temperatura varira od -1 do 21stupanja  celzijusa, a najhladnijim razdobljem u siječnju , kad 
temperatura ponekad padne i ispod -25stupnja celzijusa.

Tablica 1. Broj stanovnika Općina Feričanci

R. br. Naselje Broj stanovnika

1. Feričanci   1626

2. Gazije       53

3. Valenovac     185

4. Vučjak Feričanački     270

Ukupno 2.134

Izvor podataka: Popis stanovništva

Gustoća naseljenosti na području Općine Feričanci je 46,5st/km



1.2. Prometno tehnološka infrastruktura

      Sjevernim dijelom Općine Feričanci prolazi željeznička pruga prvog reda R202 Varaždin-
Koprivnica- Virovitica- Osijek, nosivisti 225 kn/osov. To je neelektrificirana pruga koja je 
kategorizirana kao pruga za regionalni promet. 
     Na području Općine Feričanci nalaze se sljedeće kategorizirane prometnice:
- Državna cesta, D2
- Županijska cesta, Ž 4058, Ž 4065, Ž 4075
- Lokalna cesta,  L 40080, L 44037, L 44038 i L 44090.
         Osim državnim, županijskih i lokalnih cesta, na području Općine Feričanci ima još i 
nerazvrstanih cesta.

2.   MOGUĆE VRSTE  I INTENZITET DJELOVANJA PRIRODNIH
      NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI

      Moguće vrste prirodnih nesreća na području Općine Feričanci su: poplave, požari otvorenog 
tipa, potresi, suše, olujno i orkansko nevrijeme, pijavice, klizišta, snježne oborine, poledica i tuče.

2.1. Snježne oborine

       Iznimno visok snježni pokrivač u normalnim okolnostima izravna je posljedica intenzivnih i 
dugotrajnih snježnih oborina. Iako su snježne oborine u našim krajevima redovita pojava u 
hladnijim dijelu godine, one u najvećem broju slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog male 
visine snježnog pokrivača i njegovog kratkog zadržavanja na tlu. Osim toga, obilne snježne oborine 
mogu prouzročiti velike štete na krovnim konstrukcijama različitith građevina, u elektroprivredi i 
poštansko-telegrafskom prometu, te šumskom gospodarstvu. Prema dosadašnjim iskustvima nije 
bilo slučajeva da su snježne oborine izazvale posebne poremećaje  u svakodnevnom životu i radu 
stanovništva. Najkritičniji mjeseci u godini su prosinaci siječanj. U cilju sprečavanja štetnih 
posljedica, koje mogu prouzročiti obilne snježne oborine, iako one (prema iskustvima za proteklo 
desetljeće) nisu karakteristične za područje Općine Feričanci, provode se preventivne mjere zaštite 
na građevinskim objektima pravilnim projektiranem njihovih krovnih konstrukcija te organizacijom
nadležnih službi za zimsko održavanje cesta (državne, županijske, lokalne).

2.2. Poledica

       Opasne meteorološke pojave povezane s ledom su kiša /rosulja koje se lede, poledica i poledica
na tlu. Kiša/rosulja koja se ledi su kapljice kiše/rosulje čija je temperatura ispod 0c, a ipak su se 
zadržale u tekućem stanju prilikom padanja kroz zrak. Zaleđuju se u dodiru s tlom ili s predmetima 
na Zemljinoj površini stvarajući gladak i proziran sloj leda na horizontalnim, a u slučaju vjetra i 
vertikalnim površinama. Poledica može nastati i neposredno nakon dodira ne pothlađenih kapljica 
rosulje ili kiše s površinom čija je temperatura znatno ispod 0c. Poledica može nastati samo na tlu 
ali i na predmetima na visini, npr. Biljkama, drveću, građevinama, stupovima i vodovima električne 
mreže. Mjere zaštite u slučaju neposredne opasnosti sastoje se od akcija posipanja prometnica 
odgovarajućim kemijsjim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., čemu se pridaje pozornost kod
nadležnih komunalnih i zimskih službi u Općini Feričanci.

3.   PROCJENA UGROŽENOSTI

      U okviru Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka
prirodnih i civilizacijskih katastrofe sukladno Pravilniku o metodologiji izrade Procjene 
ugroženosti. Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" , broj 82/15.), Zakona o 



zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", broj 73/97.) i Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak i 123/17.) izrađen je 
ovaj Operativni program za zimsko razdoblje 2019-2020. godine.

3.1. Ugroženost kritične infrastrukture te moguće posljedice za stanovništvo

       U okviru Procjene ugroženosti predviđene su vrste opasnosti koje mogu zahvatiti Općinu 
Feričanci. Bazirajući se na količinu snježnih oborina i poledicu mogu se predvidjeti direktne i 
indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte. To bi dovelo do otežane opskrbe 
stanovništva hranom, vodom energijom te prekidom telekomunikacija i otežanom zdravstvenom 
zaštitom.
3.2. Sprečavanje prekida prometom

       Na području Općine Feričanci postoje državne ceste, ceste županijskog značaja, lokalne ceste i 
nerazvrstane ceste.sprečavanje prekida prometa je moguće blagovremenim posipanjem prometnica 
odgovarajućim kemijskim sredstvima (solju, pijeskom, odnosno sipinom) u slučaju poledica te 
čišćenjem snijega . Za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta su odgovorne Hrvatske 
ceste odnosno Cesting d.o.o. Nadcestarija Našice, a za nerazvrstane ceste "vlastiti pogon Općine 
Feričanci.

3.3. Uklanjanje posljedica i sanacije u slučaju nastanka prekida prometa

       Dosadašnja iskustva govore da većih zastoja u prometu nije bilo. Pored toga Operativnim 
Planom zimske službe za 2019/2020. godinu  utvrđeno je da se prohodnost mora osigurati u roku 5 
sati od trenutka prestanka padalina. U slučaju nastanka, osim gore navedenih pravnih osoba koja su 
uključena na održavanje prometnica, moguće je ukljućiti i komunalno poduzeće "Fešk" Feričanci.

3.4. Privremeno zbrinjavanje osoba

      Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja ili u cestovnim 
motornim vozilima moguće je trenutno zbrinuti jedino u prostorima Osnovne škole V. Nazor u 
Feričancima, budući da je tamo moguće organizirati i smještaj i spravljenje toplih obroka. Osim 
prostorija Osnovne škole u Feričancima, smještaj se može osigurati i u prostorima Društvenih 
domova. Opskrbu za potrebe građana (hrana, piće) moguće je osigurati putem Gradskog društva 
Crvenog križa Našice, a opskrbu lijekovima kao i zdravstvenu zaštituputem zdravstvene ustanove 
Dom zdravlja Feričanci te privatne ljekarne Tripolski u Feričancima.

3.5. Procjena vlastitih mogućnosti

      Na području Općine Feričanci postoji određen broj pravnih osoba i institucija koje mogu do 
određene veličine katastrofe uspješno spriječiti, ali i sanirati moguće zastoje u prometu i opskrbi, a 
vezano za elementarne nepogode u zimskom razdoblju. Osim toga, pravne osobe sa područja grada 
Našica stoje na raspolaganju u slučaju potrebe.

                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                           Marin Benić, v.r.



    REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA FERIČANCI
        OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/3
URBROJ:2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.  

             Na temelju članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 
01/18 ), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 22. sjednici od 18. prosinca 2019.g.,  
d o n i j e l o   j e 

                          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VLASTITOG 
                            POGONA OPĆINE FERIČANCI ZA 2020. 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 2020. 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¨.

                                                                                       PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                        Marin Benić, v.r.



    R E P U B L I K A  H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA FERIČANCI
  Trg Matije Gupca 3, 31512 Feričanci 
               OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 943-01/19-01/23
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 22. prosinca 2019.g.

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«,
broj  52/18)  Općinsko vijeće Općine Feričanci na  sjednici  22.  održanoj  dana 18. prosinca 2019.
godine, donosi

ODLUKU 
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE FERIČANCI ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Feričanci
za  2020.  godinu kojeg je  Općina  Feričanci  u  obvezi  donijeti  u  skladu  s  odredbama  Zakona o
upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te prema preporukama navedenim
u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području Osječko-baranjske županije.

II.

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:
· kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Feričanci, 

· provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,

· detaljna  analiza  stanja  upravljanja  pojedinim  oblicima  imovine  u  vlasništvu  Općine
Feričanci,

· godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Feričanci.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga
pitanja s tim u vezi, propisano je  Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Feričanci za 2020. godinu donosi
Općinsko vijeće Općine Feričanci za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu.

IV.

Općina Feričanci dužna je do 30. rujna 2021. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje
Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Feričanci za 2020.
godinu.



V.

Ova Odluka stupa na  snagu osmoga dana od  dana  objave  u Službenom glasniku Općine
Feričanci, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Feričanci i dostupna je javnosti u skladu
sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Benić, v.r.



R E P U B L I K A  H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA FERIČANCI
Trg Matije Gupca 3, 31512 Feričanci

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 943-01/19-01/24
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine»,  broj  33/01,  60/01  -  vjerodostojno  tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17-pročišćeni tekst) i članaka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom
imovinom  (»Narodne  novine«,  broj  52/18)  Općinsko  vijeće  Općine  Feričanci  na  22.  sjednici
održanoj 18.12. 2019. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

U VLASNIŠTVU OPĆINE FERIČANCI
ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2025. GODINE

I.

Usvaja se  Strategija  upravljanja  imovinom u vlasništvu  Općine Feričanci  za razdoblje  od
2019. do 2025. (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa  člancima 15. i  18. Zakona o upravljanju
državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam godina u
kojoj  su  određeni  dugoročni  ciljevi  i  smjernice  upravljanja  imovinom,  uzimajući  u  obzir
gospodarske i  razvojne interese Općine Feričanci  i  Republike Hrvatske. Strategija  je izrađena i
prema preporukama provedene revizije  za Općinu Feričanci  navedenim u Izvješću o obavljenoj
reviziji  –  upravljanje  i  raspolaganje  nekretninama  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)
samouprave na području Osječko-baranjske županije.

II.

Strategija se objavljuje u Službenom glasniku Općine Feričanci a i na službenim Internetskim
stranicama  Općine  Feričanci  u  skladu  sa  čl.  10.  st.  1.  toč.  4.  Zakona  o  pravu  na  pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

III.

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

    Predsjednik Općinskog vijeća

    Marin Benić, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        OPĆINA FERIČANCI
       OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/19-01/9
URBROJ:2149/03-19-01-02
Feričanci, 18. prosinca 2019.g.

            Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj  92/10.), 
i članka 30 .Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci", broj 01/18),Općinski 
načelnik Općine Feričanci podnosi                     

                                                                     IZVJEŠĆE
           O STANJU PROVEDBVE  PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE 
                     OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE FERIČANCI ZA 2019. GODINU

1.        STANJE ZAŠTITE OD POŽARA

1.1.    Uvodne napomene

          Jedinice lokalne i područne samouprave organiziraju zaštitu od požara na svom području kao 
javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara 
("NN" 92/10, čl. 19.), općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse. 
Odgovorne osobe za provođenje zaštite od požara na svom području jesu gradonačelnici, odnosno 
općinski načelnici. Obveza je jedinica lokalne samouprave da jednom godišnje razmatraju izvješće 
o stanju zaštite od požara i usklade svoje Procjene ugroženosti i Planove zaštite od požara.  

1.2.   Posebnosti Općine Feričanci

        Općina Feričanci prostire se na površini od 45,90 km2, što čini 1,1% Osječko-baranjske 
županije. Graniči s općinama Đurđenovac i Donja Motičina u Osječko-baranjskoj županiji, te 
Gradom Orahovica i općinom Zdenci u Virovitičko.podravskoj županiji. Nalazi se području koje 
karakterizira ravničarski teren na sjevernom dijelu, u srednjem dijelu brežuljkasti, a na južnom 
dijelu brdoviti .

1.3.   Operativno-preventivna djelovanja

        Operativno preventivna djelovanja podrazumjevaju sve one aktivnosti koje dobrovoljna 
društva (DVD) i profesionalne postrojbe (JVP) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu i 
Zakona o zaštiti od požara, Procjeni Planu zaštite od požara jedinic lokalne samouprave, Zakona o 
udrugama, Zakona o ustanovama te ostalih pod zakonskih akata, s ciljem da bi svoju operativno 
preventivnu spremnost zadržali na nivou koji se propisuje.
       U 2019.godini Dobrovoljno vatrogasno društvo Feričanci na području Općine imalo je 3. 
vatrogasne intervencije.
      U žetvenoj sezoni članovi DVD-a radili su po planu i programu.

1.4.   Kadrovsko stanje dobrovoljnog vatrogasnog društva



         Dvd Feričanci ima ukupno 21 operativnog dobrovoljnog vatrogasca . Vidljivi je da broj 
operativnih vatrogasaca u središnjem Dvd-u Feričanci zadovoljava uvjete Zakona o vatrogastvu 
glede minimalnog broja od 20 operativnih vatrogasaca s liječničkim uvjerenjima, koje moraju imati 
središnje vatrogasne postrojbe.
        Dvd Valenovac ima 20 operativnih vatrogasaca, tako da se može formirati vatrogasna postrojba
sastavljena od tri vatrogasana odjeljenja po 6 vatrogasaca. Dvd Valenovac nije određen kao 
središnja vatrogasna postrojba, te ista udovoljava uvjetima Zakona o vatrogastvu.

1.5.   Nabavka vozila i opreme

        Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 
vatrogasnih društava propisuje se oprema i vozila za javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna 
vatrogasna društva 

1.6.   Financiranje zaštite od požara

         Općina Feričanci za vatrogastvo u 2019.godini planira izdvojiti 173.010,00 kn. 

2.    STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA  
       ZAŠTITE OD POŽARA

      Općina Feričanci nakon donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na svojem 
području, upoznala je izvršitelje zadataka sa njihovim obvezama u realizaciji Provedbenog plana u 
2019.godini.
      Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Feričanci u 2019. godini 
uspješno je proveden, pa je tako:

- DVD Feričanci i Valenovac osigurali potrban broj operativnih vatrogasaca,
- DVD Feričanci i Valenovac tijekom razdoblja povećane opasnosti od požara (ljetni period) 
  osigurao je stalno vatrogasno dežurstvo,
- Općina ima donijeti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- Općina je uskladila i donijela Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora,
- DVD Feričanci u Valenovac je osigurao dovoljan broj osobne zaštitne opreme za vatrogasce,
- Općina je poduzimala potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne 
   u svrhu nesmetane intervencije,
- Općina je redovito održavala prohodnim prilazne putove do prirodnih pričuva vode koje se mogu  
   koristiti.

Ovo izvješće objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Feričanci".

                                                                                                       Općinski načelnik 
                                                                                                      Marko Knežević, prof       
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