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* SLUŽBENI GLASNIK 
 SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

****************************************   
           Broj: 02/2019  ( 02. travnja 2019.g.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Feričanci za 2018.g.
2. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Feričanci za
    2018.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Feričanci za 2018.g.
4. Izvješće o ostvarenim i utrošenim sredstvima od zakupa, zakupa za ribnjake,prodaje izravnom
    pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva te poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu    
    RH za 2018. godinu
5. Izvješće o utrošenim sredstvima ostvarenim od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
    građevina za 2018. godinu
6. Zaključak o polugodišnjem Izvješću Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31.
    prosinca 2018.g. 
7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje
    odbačenog otpada na području Općine Feričanci 
8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Feričanci za 2019.g.
9. Zaključak o Izvješću o radu Vlastitog pogona za 2018.g.
10. Suglasnost za provedbu ulaganja za projekt "Sanacija i uređenje prostorija DVD-a Feričanci
11. Zaključak o Izvješću o radu davatelja usluga prikupljanja komunalnog otpada za 2018.g.
12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Feričanci u 2018.g.  
  



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-02/19-01/05
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci,  29. ožujka 2019.g.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj 
157/13,152/14,99/15,52716,16/17,130/17  ), Odluke o socijalnoj skrbi Općine Feričanci ( "Službeni 
glasnik Općine Feričanci" br.  5/15 i 2/17)  i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik  
Općine Feričanci" br. 1/18 )Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 17. sjednici od 29. ožujka 2019. 
godine   donijelo

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

                              za 2018.g.

Članak 1.

 Ovim se Odlukom  utvrđuje izvršenje Programa javnih  potreba u oblasti socijalne skrbi iz 
Proračuna Općine Feričanci za 2018. godinu  u slijedećim iznosima:

                
Red.Red.
br. br. 

                                                Socijalna skrbSocijalna skrb Plan 2018.Plan 2018. RealiziranoRealizirano Indeks %Indeks %

01. Sufinanciranje javnog prijevoza srednjošk. 30.000,00 28.814,40 96,05%

02. Sufinanciranje troškova stanovanja srednjošk. 30.000,00 26.400,00 88,00%

03. Stipendije studentima 95.400,00 93.600,00 98,11%

04. Pomoć obiteljima – jednokratne pomoći 65.000,00 65.450,00 100,69%

05. Darovi obiteljima (duhovnica, uskrsnica...) 28.000,00 29.200,00 104,29%

06. Podmirenje troškova stanovanja 5.000,00 0,00 0,00%

07. Pomoć obiteljima- pogrebni troškovi 5.000,00 0,00 0,00%

08. Pomoć za podmirenje troškova grijanja 40.850,00 40.850,00 100,00%

09. Pomoć za opremu novorođenče 35.000,00 33.800,00 96,57%

10. Financiranje toplog obroka osnovnoškolcima 25.000,00 27.170,00 108,68%



 Članak 2.

Red.
broj

Financiranjne zakonskih obveza i potpora 
udrugama

 Plan 2018. Realizirano Indeks %

01. Crveni križ 12.000,00 12.000,00 100,00%

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Feričanci", a objavit će se  i na internetskoj stranici Općine Feričanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
       V  I  J  E  Ć  A:

          Marin Benić  
             



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA   
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/19-01/02
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 29. ožujka 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. 1/18 )
Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 17. sjednici od 29. ožujka 2019. godine    donijelo

           ODLUKU o Izvršenju  P  R  O  G  R  A  M  A   javnih potreba u  kulturi i tehničkoj 
kulturi   Općine Feričanci za 2018.g.

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

Općine Feričanci za 2018. godinu  u slijedećim iznosima: 

Red.
broj

Kultura i tehnička 
kultura

Planirano Realizirano Indeks %

01 Ferič. vince i likovna 
kolonija

25.394,37 25.262,87 99,48%

02. KUD Manuel 
Feričanci

32.400,00 32.400,00 100,00%

03 Radio Našice 25.000,00 25.000,00 100,00%

04. Festival vina 5.000,00 4.868,50 97,37%

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Feričanci", a objavit će se  i na internetskoj stranici Općine Feričanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
                V I J E Ć A:

                      Marin Benić



   REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/19-01/01
URBROJ: 2149/03-19-01-01
Feričanci, 29. ožujka 2019.g.

Na temelju članka 76.st.8. 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. 1/18  )Općinsko vijeće Općine Feričanci je na 17. sjednici od 29. ožujka 2019.g.   
donijelo

                ODLUKU o izvršenju   P  R  O  G  R  A  M  A  javnih potreba u
 športu Općine Feričanci u 2018.g. 

          
             Članak 1.

  Ovom se Odlukom utvrđuje izvršenje  Programa javnih potreba u športu  Općine Feričanci za 2018.
godinu  ovisno o kvaliteti sportova, klubova, pojedinaca, stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata , kako 
slijedi:

Red.
broj

                               Sport Planirano Realizirano Indeks %

01. Potpore udrugama u sportu     2.250,00    5.300,00 235,56%

02. FEŠK Nogometni klub 133.750,00 133.749,20 100,00%

03. FEŠK-FERAVINO Bočarski 
klub

18.000,00 18.000,00 100,00%

04. FEŠK Teniski klub 14.000,00 16.000,00 114,29%

05. DSRV VIKING 10.000,00 10.000,00 100,00%

06. HPD Sokol  7.000,00   7.000,00 100,00%

Izgradnja sportskih objekata

01. Dječja igrališta 22.500,00         0,00 0,00%

02. Sportski objekat ŠRC 
M.Bilandžić

209.000,00 208.710,59 99,86%

                Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Feričanci", a objavit će se  i na internetskoj stranici Općine Feričanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
                V I J E Ć A:

                    Marin Benić
   

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


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:320-01/19-01- 07
URBROJ: 2149/03-19-01-02
Feričanci, 29. ožujka, 2019.g.

Na temelju članka 49. stavak 5.Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18), i članka 
30. Statuta Općine Feričanci (Službreni glasnik br. 1/18.), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 17. sjednici 
od 29. ožujka 2019. godine donijelo je:

           O D L U K U
       
               o izvršenju Programa od zakupa, zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez
javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Prikupljena sredstva  ovog programu za 2018. godinu ostvarena  su u iznosu od 344.979,51 
kuna a utrošena su za:

1.Program uređenja ruralnog područja:

           Sanacija poljskih putova           R 069                         13.206,25 kun
Rekonstrukcija NC – Goveđa glava R 771-2          325.621,80 kuna

2.Program sufinanciranja za unapređenje poljoprivrede:

            Veterinarske usluge R 080   6.151,80 kuna

            Ukupno utrošeno:               344.979,51 kuna

Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine Feričanci na usvajanje i stupa na snagu 8 
dana od objave u "Službenom glasniku Općine Feričanci."

Predsjednik Općinskog
  Vijeća:
       Marin  Benić

  

 



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/19-01- 09
URBROJ: 2149/03-19-01-02
Feričanci, 29. ožujka, 2019.g.

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama (NN br. 
86/12, 143/13 , 65/17 i 14/19..) i članka 30 Statuta Općine Feričanci, Općinsko vijeće Općine 
Feričanci je na 17. sjednici od 29. ožujka 2019. godine donijelo je:

  
        O D L U K U

     o izvršenju Programa od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada za 2018.

 Sredstava ostvarena od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prikupljena  
su u iznosu od 13.251,86 kune, i utrošena su za sljedeće namjene: 

- Legalizaciju objekata u vlasništvu Općine   1.407,40 kuna ( R041-1  )

- Geodetsko-katastarske usluge              8.900,00 kuna  ( R040  )

- Ovjera katastarskih kopija              2.944,46 kuna ( R 045 – dio )

    Ukupno                   13.251,86 kuna

Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine Feričanci na usvajanje i stupa na snagu 8 
dana od objave u "Službenom glasniku općine Feričanci".

   Predsjednik Općinskog
Vijeća:

        Marin Benić



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:022-04/19-01/01
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci,  29. ožujka 2019.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  17. sjednici od 29. ožujka 2019. godine  
donijelo

                  Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 

31.12. 2018.g. 

Polugodišnjeg izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 
31.12. 2018.g. se prihvaća jednoglasno.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:
Marin Benić,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/19-01-07
Urbroj: 2149-03/19-01-01
Feričanci, 29. ožujka 2019.g.

                  Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine", broj 94/13,73/17 i 14/19) i članka 30. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine 
Feričanci", broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Feričanci na 17. Sjednici 

                                               
                                                            O D L U K U 

                o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
                     za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Feričanci

                                                              Članak 1. 

              Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere 
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Feričanci.

                                         
                                                               Članak 2. 

              Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito:

-   otpad odbačen u okoliš,
-   krupni (glomazni) otpad odbačen na javnim površinama,
-   opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama ili u okoliš.

      
                                                               Članak 3.
             Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog 
otpada su:

-   provedba nadzora javnih površina i lokacija odbačenog otpada putem kom. Redara;
-   postavljane znakova o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama odbačenog otpada;
-   evidentiranje lokacije odbačenog otpada;
-   uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenog otpada;
-   informiranje građana o kontaktu  i mogućim načinima prijavljivanja nepropisno odbačenog
    otpada putem elektroničkih i lokalnih medija te o pravilnom postupanju i načinu zbrinjavanja
    različitih vrsta otpada;
-  podizanje javne svijesti o načinu zbrinjavanja otpada održavanjem javnih tribina, igraonica
   edukativno informativnih radionica, distribucijom letaka i drugim načinima upoznavanja građana
    o načinu zbrinjavanja otpada i pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
    i biorazgradivog otpada;



-   omogućavanje provedbi periodičnih akcija uklanjanja odbačenog otpada;
-   provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine Feričanci radi utvrđivanja postojanja
    odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodnom razdoblju evidentirano 
    postojanje odbačenog otpada.

                                                               Članak 4.

   U Općini Feričanci će se postojeći sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici općine www.opcinafericanci.hr, 
elektronskom poštom, telefonom i putem pošte dograditi on-line obrascem i evidencijom lokacija 
nepropisno odbačenog otpada sukladno zakonskim propisima.
   Obrazac prijave može se preuzeti i u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine 
Feričanci, a o nepropisno odbačenom otpadu može se Općinu Feričanci obavijestiti i u slobodnoj 
formi.

 
                                                               Članak 5.

   Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada sadrži najmanje sljedeće evidencije o:

-lokacijama i količinama odbačenog otpada;
-troškovima uklanjanja odbačenog otpada;
-počiniteljima nepropisnog odbacivanja otpada;
-obračunatoj i naplaćenoj naknadi troškova uklanjanja otpada;
-lokacije na kojima se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada;
-lokacijama na kojima je evidentirano postojanje odbačenog otpada u predhodne
            dvije godine;
       -    provedbi mjera iz ove Odluke.
     
                                                              Članak 6. 

   Radi provedbe mjera za uklanjanje odpada odbačenog u okoliš komunalni redar rješenjem 
naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat odnosno osobi koja, 
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom) na kojem se nepropisno 
odbačeni otpad nalazi, uklanjanje nepropisno odbačeni otpada.
   Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procjenjena kolićina 
otpada, obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za 
gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca od dana zaprimanja 
rješenja.
   Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovog članka, komunalni redar utvrđuje 
ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem
iz stavka 1. Ovog članka nije izvršena, Općina Feričanci dužna je osigurati uklanjenje nepropisno  
odbačenog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
   Općina Feričanci ima pravo na naknadu troškova uklanjanja nepropisno odloženog otpada od 
vlasnika odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja sukladno 
posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio, po 
načelu,"onečišćivač plaća".



    Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumlje da je opasni ili drugi otpad odbačen na 
nekretnini čiji vlasnik odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat odnosno osoba koja 
sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi 
utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog 
suda i asistenciju službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na 
nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.
   Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom odjelu 
Osječko-baranjske županije, putem Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu Općine 
Feričanci.

                                                                         Članak 7.

   Ako je otpad odbačen na javnu površinu kojom upravlja Općina Feričanci, ukloniti će ga "Rad" 
d.o.o. Đurđenovac odmah po saznanju o njemu, a u sklopu svojih redovnih aktivnosti pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s 
javnom uslugom, bez predhodnog pribavljanja i čekanja na donošenje rješenja komunalnog redara o
tome, te će o tome dostaviti podatke Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine 
Feričanci za potrebe sustava evidentiranja i postupanje komunalnog redara.

                                                                       Članak 8.

   Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke, do 31. 
ožujka tekuće godine za predhodnu kalendarsku godinu.

                                                                       Članak 9.

   Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje nisu uređene ovom Odlukom, 
primijeniti će se zakon neposredno.

                                                                      Članak 10.

   Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci 
svake proračunske godine.

                                                                      Članak 11.

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

                                                                                             PREDSJEDNIK 
                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                               Marin Benić   

   



            
 REPUBLIKA  HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA
       OPĆINA  FERIČANCI
       OPĆINSKO  VIJEĆE
KLASA:214-01/19-01-02
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci, 29. ožujka 2019. godine      

              

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.), Procjene
ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Općinu Feričanci od 27. ožujka 2014. g. i članka
30. Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“, broj 01/18), Općinsko vijeće
Općine Feričanci  na  17. sjednici od   29.ožujka  2019. godine, 
donijelo  je

lPROVEDBENI PLAN
lUNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

l ZA PODRUČJE OPĆINE FERIČANCI ZA 2019. GODINU

I.

Općinsko vijeće Općine Feričanci donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Feričanci za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) u cilju
unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Feričanci.

II.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Feričanci potrebno je u
2019.  godini  provesti  slijedeće  organizacijske,  tehničke,  urbanističke,  mjere  zaštite  odlagališta
otpada i administrativne mjere:

1ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1Vatrogasna postrojba

Na  području  Općine  Feričanci  nema  profesionalnih  vatrogasnih  postrojbi,  već djeluje
nekoliko Dobrovoljnih vatrogasnih društava koje s DVD-ima i JVP-om s područja Grada
Našica čine područnu Vatrogasnu zajednicu Našice te temeljem Statuta Vatrogasne zajednice
Grada Našica operativno pokrivaju područje Općine Feričanci. To su: DVD Feričanci kao
središnje dobrovoljno vatrogasno društvo, DVD Valenovac.

Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 47/06.,
110/11 i  69/16)  zadužuje se  dobrovoljna vatrogasna društva da vrše redovito  ispitivanje
ispravnosti  sustava  za  uzbunjivanje  provodi  svake  prve  subote  u  mjesecu  u  12  sati
korištenjem  znaka  „prestanak  opasnosti“,  osim  ako  je  na  taj  dan  blagdan  u  Republici
Hrvatskoj.



Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“, broj 91/02.) zadužuju se dobrovoljna
vatrogasna društva na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i sredstvima za rad u
slučaju nedostataka.

Tijekom  predžetvenog  i  žetvenog  razdoblja  osigurati  24-satno  dežurstvo  vatrogasaca
sukladno Planu motrenja,  čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje
visokog i  vrlo visokog indeksa opasnosti  (predžetveno i  žetveno razdoblje) koje izrađuje
Općina Feričanci.

Izvršitelj zadatka: DVD Feričanci i DVD Valenovac
 

1.1Normativni ustroj zaštite od požara

a)Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati dimnjačarsku službu na svom području

Općina Feričanci donijela je Odluku o organizaciji i  načinu obavljanja dimnjačarskih
poslova („Službeni glasnik Općine Feričanci“ 01/17).

Sukladno Zakonu o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17.), koncesionar jednom
godišnje  podnosi  Izvješće Općinskom vijeću na usvajanje.  Sastavni  dio Izvješća je i
popis vlasnika/korisnika nekretnina koji ne dozvoljavaju pristup dimnjačarskoj službi.
Prema navedenom popisu Općina Feričanci dužna je obavijestiti iste i upozoriti ih na
počinjeni prekršaj.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci i koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova

a)Uskladiti Procjene ugroženosti i Planove zaštite od požara

Općina Feričanci je 2014  . godine usvojila Procjenu ugroženosti od požara  za Općinu
Feričanci  i  Plan  zaštite  od požara i  za  Općinu Feričanci.  Općina Feričanci  je  dužna
jednom  u  5  godina  uskladiti  Procjenu  s  novonastalim  uvjetima  i  jednom  godišnje
uskladiti Plan. 

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

2. TEHNIČKE  MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a)Opremanje vatrogasnih postrojbi

DVD Feričanci ima 103  članova, od kojih su 21 operativnih i imaju položeni stručni
ispit. Unutar 15 minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.

Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu Vatrogasnim domom i spremištem – garažom
za  3  vozilo.  Na  Vatrogasnom  tornju  nalazi  se  električna  sirena  za  uzbunjivanje



stanovništva, koja svojom čujnosti pokriva naselje Feričanci.

Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na opremi
i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.

DVD Valenovac ima 29  članova, od kojih su 20 operativnih i imaju položeni stručni
ispit. Unutar 15 minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.

Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu Vatrogasnim domom i spremištem – garažom
za 1 vozilo.  U prostorijama Vatrogasnog doma nalazi  se  ručna vatrogasna sirena za
uzbunjivanje stanovništva, koja svojom čujnosti pokriva naselje Valenovac.      

Potrebno je izvršiti pregled opreme te otkloniti eventualne nedostatke na opremi kako bi
u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.

Izvršitelj zadatka: DVD Feričanci, DVD Valenovac, 

1.1Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i
mobilnim uređajima pozivom na  112,  dok se  operativni  dio  vatrogasne  intervencije
obavlja  putem  elektronskog  sustava  koji  trenutno  poziva  8  aktivnih  članova
dobrovoljnih  vatrogasnih  društava  pozivom  na  mobilni  uređaj,  te  uključivanjem
električne sirene (provjera rada svake prve subote u mjesecu).

Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Osijek obavlja
poslove  vezane  za  koordinaciju  složenijih  intervencija,  prema  SOP-u  (standardni
operativni postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika
OBŽ.

Zapovjednik  ili  dežurstvo  vatrogasne  postrojbe  o  vatrogasnoj  intervenciji  na  svom
području izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, policiju i Općinskog načelnika.         

Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava redovito održavaju sastanke, vježbe, kao i
pokazne  vježbe  za  javnost,  natjecanja,  te  su  organizirani  po  požarnim  zonama  i
pravcima djelovanja. Članovi su podijeljeni na podgrupe s mogućnošću uspostave radio
veze sa središtem. Tijekom požarne sezone obavljaju cjelodnevno dežurstvo (4x6sati).
U svakoj je grupi vozač vatrogasnog vozila. 

Izvršitelj zadatka: DVD Feričanci, DVD Valenovac,

1URBANISTIČKE MJERE

1.1Prostorno-planska dokumentacija

Općina  Feričanci  ima  izrađen  Prostorni  plan  uređenja  Općine  Feričanci  (PPUO
Feričanci).
U narednom razdoblju planira se pokrenuti izrada Izmjene i dopune PPUO Feričanci



radi  usklađivanja  sa  novim  zakonskim  propisima  i  Prostornim  planom  uređenja
Osječko-baranjske županije.
Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci i stručni izrađivač

 Izmjena i dopuna PPUO Feričanci

1.1Prohodnost prometnica i javnih površina

Na području Općine Feričanci sve su prometne i javne površine uvijek prohodne u svrhu
nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za korištenjem
predmetnih  površina  u  neku drugu svrhu (izvođenje  radova i  sl.)  dužna je  zatražiti
suglasnost Općine i  voditi  računa o sigurnosti  prometa (cestovnog i  pješačkog).  Sve
eventualne prepreke otkloniti u najkraćem roku. Do svih javnih građevina (dječji vrtić,
osnovna  škola,  ambulanta,  pošta  i  dr.)  osiguran  je  cestovni  prilaz,  a  kroz  naselja
Feričanci i Vučjak Feričanački izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim
hidrantima, u naselju Valenovac lokalni vodovod.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

1.1Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak

Ispitivanje  hidrantske  mreže  mora  se  provjeravati  u  vremenu  i  na  način  propisan
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje
požara („Narodne novine“, broj 67/96. i 41/03.).

Izvršitelj zadatka: Našički vodovod d.o.o. Našice i Općina Feričanci

1.1Hidrantska mreža za gašenje požara

Na području Općine Feričanci izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim
hidrantima  u  naseljima  Feričanci  i  Vučjak  Feričanački,  sukladno  Pravilniku  za
hidrantsku mrežu („Narodne novine“, broj 8/06.), odgovarajućeg promjera za priključak
vatrogasnih  cijevi  i  na  međusobnom  razmaku  sukladno  hidrauličkom  proračunu  i
Pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno dostupan. 

Izvršitelj zadatka: Našički vodovod d.o.o. Našice i Općina Feričanci

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara

Općinu Feričanci presijecaju tri potoka u Gazijama Babina voda , u Feričancima Iskrica
i Grnjašnica te ribnjaci Osilovac i Švajcerija .

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci, DVD Feričanci i DVD Valenovac,
 

4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Feričanci odlagalište komunalnog otpada je zatvoreno, komunalno
poduzeće   ,,  Rad  d.o.o.  ''  iz  Đurđenovca  sakuplja  i  odvozi  komunalni  otpad  na
odlagalište ,,TUK'' u Orahovicu.



5. ORGANIZACIJSKE I  ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
OTVORENOM PROSTORU

a)Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH koji donosi Vlada RH, Općina Feričanci ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan
zaštite  od  požara  i  tehnoloških  eksplozija,  a  svake  godine  izrađuje  Plan  motrenja,  čuvanja  i
ophodnje otvorenog prostora i  građevina za razdoblje visokog i  vrlo visokog indeksa opasnosti
(predžetveno i žetveno razdoblje), Plan operativne provedbe programa aktivnosti za tekuću godinu,
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Općini Feričanci i Plan dežurstava
dužnosnika Općine Feričanci u predžetvenom i žetvenom razdoblju.                  

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

a)Dobrovoljna vatrogasna društva redovito organiziraju pokazne vježbe vezane za gašenje    
  požara. U skladu s mogućnostima i zainteresiranosti organizirati osposobljavanje za  
  vatrogasca.
U  predžetvenoj  i  žetvenoj  sezoni  u  preventivne  radnje  uključeni  su:  dobrovoljna
vatrogasna  društva,  Stožer  civilne  zaštite  Općine  Feričanci,  sve  pravne  osobe  na
području Općine, OPG-ovi, Udruge građana te pojedinci.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci, DVD Feričanci i DVD Valenovac
 

a)Općina Feričanci svake godine obavještava i upozorava stanovništvo o opasnostima od požara
putem oglasne ploče.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

a)Općina Feričanci u predžetvenoj sezoni organizira tematsku sjednicu Stožera zaštite i spašavanja
Općine Feričanci, na kojoj članovi Stožera usvajaju Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite
od požara u Općini Feričanci i Financijski plan za požarnu sezonu.

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

a)Na području Općine Feričanci domaćinstva su uglavnom priključena na vodovodnu mrežu, tamo
gdje  ona  postoji  (Feričanci,  Vučjak  Feričanački  i  Valenovac  lokalni  vodovod).  U funkciji  je  i
dovoljan broj ispravnih bunara provjerene kvalitete. 

Potrebno  je  redovito  vršiti  ispitivanje  bunarske  vode  na  nitrate.  Bunari  se  nalaze  u
dvorištima, stalno pristupačni. 

Izvršitelj zadatka: Općina Feričanci

a)U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe  čije su građevine ili  uređaji
locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za
potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani
     u neposrednoj blizini požara



III.

Upravni  odjel  za  općinsku  samoupravu i  upravu Općine  Feričanci  upoznati  će  s
odredbama  ovog  Provedbenog  plana  sve  pravne  osobe  koje  su  ovim  Planom  predviđeni  kao
izvršitelji pojedinih zadataka.

IV.

Sredstva za provedbu obveza Općine Feričanci koje proizlaze iz ovog Provedbenog
plana, osigurati će se do visine utvrđene Proračunom Općine Feričanci za 2019. godinu.

                                                                              V.
                        Općinsko vijeće Općine Feričanci jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju
provedbe Provedbenog plana.            

VI.

Izvješće  o  stanju  provedbe  Provedbenog plana  dostavlja  se  Osječko  -  baranjskoj
županiji, Službi za zajedničke  poslove.

                                                      VII.                        

Ovaj  Provedbeni  stupa  na  snagu  osmog dana  od  objave  u  „Službenom glasniku
Općine Feričanci”.

                                                                                                  PREDSJEDNIK 
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                    Marin Benić



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:023-01/19-01/01
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci,  29. ožujka 2019.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  17. sjednici od 29. ožujka 2019. godine  
donijelo

        Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Feričanci 

       za 2018. godinu 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine 
Feričancio koje je podnio v.d. Upravitelj pogona  Josip Jurčević. 

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

              Marin Benić 



  REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA FERIČANCI

         OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 360-02/19-01/01

URBROJ: 2149-03/19-01-01

Feričanci, 29. ožujka 2019.g.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija
unutar  CLLD  strategije«,  podmjere  19.3.  »Priprema  i  provedba  aktivnosti  suradnje  LAG-a«  i
podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru
inicijative  LEADER (CLLD –  lokalni  razvoj  pod  vodstvom zajednice)« iz  Programa  ruralnog
razvoja  Republike  Hrvatske  za  razdoblje  2014.  –  2020.  (»Narodne novine«,  br.  96/17  i  53/18,
Razvojne strategije Općine Feričanci („Službeni glasnik“ broj 05/15) te članka 32. Statuta Općine
Feričanci  („Službeni  glasnik  Općine  Feričanci“  broj  01/18)  Općinsko  vijeće  na  17.  Sjednici
održanoj dana 29. ožujka 2019.g. donosi

O D L U K U

o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Adaptacija prostora DVD-a Feričanci“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili  proširenje  lokalnih  temeljnih  usluga  za  ruralno  stanovništvo,  uključujući  slobodno vrijeme i
kulturne  aktivnosti  te  povezanu  infrastrukturu“,  tip  operacije  7.4.1.  „Ulaganja  u  pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (sukladan tipu operacije 7.4.1. iz PRR RH)
referentne oznake LN.7.4.01. objavljenog od strane LAG-a Karašica, te ostvarivanja bespovratne
potpore, Općinsko vijeće Općine Feričanci ovom Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja
„Sanacija i uređenje prostora DVD-a Feričanci“.

Članak 2.

Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Općina Feričanci, Trg
Matije Gupca 3, Feričanci, OIB: 84530440509.

Članak 3.

Zahvat iz stavka 1. ovog članka provodit će se temeljem izrađenog troškovnika od strane
ovlaštenog projektanta Nikole  Dragaša- 

Članak 4.

Za  ulaganja  iz  članka  1.  ove  Odluke  koristit  će  se  sredstva  Europske  unije  u  sklopu
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. godine.

Predfinanciranje građevinskih radova provest će se iz sredstava Proračuna Općine Feričanci
sukladno dinamici realizacije projektnih aktivnosti.  



Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke je obrazac Opis projekta „Adaptacija prostora DVD-a Feričanci“. 

Članak 6.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Marin Benić

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/19-01/12
URBROJ: 2149/03-01-19-01
Feričanci,  29. ožujka 2019.g.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Feričanci  (“Službeni glasnik Općine Feričanci”
broj 01/18.) Općinsko vijeće Općine Feričanci je na  17. sjednici od 29. ožujka 2019. godine  
donijelo

                  Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
   o prijedlogu Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2018. 

godinu 

Jednoglasno se prihvaća Izvješće o radu davatelja usluga prikupljanja komunalnog otpada za
2018. godinu koje je podnio direktor RAD d.o.o. Đurđenovac, g. Oliver Abičić, dipl.oec.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
V  I  J  E  Ć  A:

          Marin Benić 



 Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  
( "Narodne novine", broj 94/13.,73/17. i 14/19.), Općinski Načelnik Općine Feričanci podnosi

IZVJEŠĆE  O PROVEDBI  PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA  PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI ZA 2018. GODINU

                                               Sadržaj

1. Uvod

2. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i sanacija
    neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša

3. Zaključak  

 



1. Uvod

              Plan gospodarenja otpadom u Općini Feričanci za razdoblje 2018.-2023.(u daljnjem tekstu:
Plan gospodarenja otpadom) planski je dokument gospodarenja otpadom u Općini Feričanci, koji je
donesen u skladu sa Zakonom o otpadu za razdoblje od 5 (pet) godina.
              Plan gospodarenja otpadom morao je biti usklađen sa Strategijom i Planom gospodarenja
otpadom  Republike  Hrvatske  te  sa  Strategijom  zaštite  okoliša  Republike  Hrvatske  i  Planom
gospodarenja otpadom Osječko - baranjske županije.
         Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske zacrtan je  cilj  u  gospodarenju
otpadom u skladu s politikom gospodarenja otpadom u EU. Uspostavljen je okvir unutar kojega će
Republika Hrvatska morati smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je proizveden
održivo gospodariti.
                 Plan gospodarenja otpadom Općine Feričanci sadržava:

1. mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada,
2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

               Sukladno članku 11. stavak 4. Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj178/04., 158/05.,
111/06., i 60/08.), Općinski načelnik Općine Feričanci bio je obvezan jednom godišnje, a najkasnije
do 30 travnja tekuće godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Feričanci izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera, za
prethodnu kalendarsku godinu.

                Od 2013. godine Zakon o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04., 158/05., 111/06., i
60/08.),  više  nije  na  snazi,  jer  je  stupio  na  snagu  Zakon  o  održivom  gospodarenju  otpadom
("Narodne novine", broj  94/13. i  73/17, 14/19.),  koji  je  člankom 20. stavak 1. propisao obvezu
jedinica  lokalne  samouprave  da  do  31.  ožujka  tekuće  godine  dostave  jedinicama  područne
(regionalne) samouprave Izvješće o provedbi Plana za prethodnu kalendarsku godinu.

                   Izvješće o provedbi Plana se objavljuje u službenom glasilu.                
 

2. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i sanacija neuređenih odlagališta i
otpadom onečišćenog okoliša

    
             Zbrinjavanje otpada na području Općine Feričanci provodi se na uređenim  odlagalištima. 
Trenutno se na području Općine Feričanci miješani komunalnim otpad prikuplja jedanput tjedno, a 
glomazni dva puta godišnje. Komunalni otpad prikupljao je Komunalno poduzeće " Fešk" 
Feričanci, Vinogradska 30 i  odlaže na odlagalište "Tuk" u Orahovici. Godišnja količina miješanog 
komunalnog otpada koja je skupljena na području Općine Feričanci i deponirana na gore 
navedenom odlagalištu 2018. godini iznosi komunalni otpad 223,850,00 kg a glomazni otpad 
870,00 kg. Prikupljanje miješanog komunalnog otpada vrši se jednim specijalnim vozilom koji po 
tehničkim karakteristikama odgovara zakonskim odredbama. Komunalni otpad se skuplja u 120 l 
kante za smeće te se odlaže na zemljanu površinu. Na istu površinu se deponira i glomazni otpad. 
Sakupljanje se obavlja u svim naseljima. Do 31. listopada 2018.g. Koncesiju je imao "Fešk" 
Feričanci, a od 01. studenog 2018.g. "Rad d.o.o. Đurđenovac". 

U 2018. godini ( studeni i prosinac) ukupnoje skupljeno i odloženo na odlagalištu 44,95 tona



miješanog komunalnog otpada na odlagalištu TUK Orahovica
.
Na zelenim otocima prikuplja Eko flor plus Mokrice 180/c, Oroslavlje. Prikupljeno je ukupno: 
12.465,00 kg otpada.
            15 01 04 ambalaža od metala:      120,00kg
            15 01 07 staklena ambalaža:     7.955,00kg 
    20 01 01 papir i karton:                500,00kg
            20 01 11 tekstil:                           700,00kg
            20 01 39 plastika:                      3.190,00kg       

         Na području Općine Feričanci počela je izgradnja  reciklažnog dvorišta, a sve sukladno članku
35. stavak 2. Zakona o  održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13.73/17. i 
14/19.).
        Komunalni otpad koji je nastao na području Općine Feričanci odlagao se od 1985. godine pa
do  sredine  2012.  godine  na  lokaciji  "Strm  Breg".  Odlaganje  otpada  na  lokaciji  "Strm  Breg"
provodilo se nekontrolirano, odnosno na odlagalištu se nisu provodile mjere kojima se smanjuje
njegov  štetni utjecaj na okolinu; procjedne vode su nekontrolirano odlazile u podzemlje, nije se
dnevno prekrivao otpad, nije se otplinjavao otpad itd. Nadalje, nije postojao sustav za odvodnju
oborinskih voda, nije postojao sustav za gašenje požara, nisu se pratili utjecaji odlagališta na okoliš.
                  Zbog svega gore navedenoga Općina Feričanci je bila odlučna u saniranju ovakvog
stanja odlagališta, tako da je u tom smislu, a s konačnim ciljem sanacije i zatvaranja odlagališta
neopasnog  otpada  "Strm Breg",  pokrenut  postupak  izrade  projektne  dokumentacije  i  ishođenje
potrebnih rješenja. Građevinska dozvola za radove ishođena je u rujnu 2015. g. A istovremeno je
predana aplikacija za sufinanciranje radova od strane EU fondova. Tako daje je u 2016. godini
odlagalište u potpunosti sanirano i zatvoreno.

      
   3 .  ZAKLJUČAK                                                                                                                            

       
             S obzirom na činjenicu da je Plan gospodarenja otpadom bio na snazi 8 godina, nije bilo 
realno za očekivati rješavanje svih nagomilanih problema u gospodarenju otpadom. Ulaganjem u 
nove objekte i opremu te uvođenjem prikupljanja otpadnog papira i plastike, potrebno je nabaviti 
plave kante za papir i žutih vreća za plastiku. Što bi dovelo do znatnog smanjenja količine 
miješanog komunalnog otpada .

                                                                                         Općinski načelnik:
                                                                                         Marko Knežević,prof
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