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 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i 

programa udruga  iz Proračuna Općine Feričanci  u 2021. godini 

2. Plan prijma u službu u općinsku upravu Općine Feričanci  za 2021. godinu 

3. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

područje Općine Feričanci u 2021. godini 

 

  



REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FERIČANCI 

Općinski načelnik 

KLASA: 402-01/21-01/01 

URBROJ: 2149/03-21-01-02 

Feričanci, 25. siječnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i 

Proračuna Općine Feričanci za 2021. godinu (“Službeni glasnik Općine Feričanci br. 08/20), 

Općinski načelnik donosi dana 25. siječnja 2021. godine 

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga  

iz Proračuna Općine Feričanci u 2021. godini 

 

I. 

Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, 

području i nazivu javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, 

očekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje, 

planirano vrijeme objave i završetka javnog poziva/natječaja te okvirni datum sklapanja 

ugovora.  

 

Općina Feričanci će raspisati javne pozive i natječaje u 2021. godini kako slijedi: 

 

 

 

 

 

 

 



  

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga  

iz Proračuna Općine Feričanci u 2021. godini 

R. broj Naziv tijela  Naziv natječaja  

Ukupna 

vrijednost 

natječaja 

(kn) 

Okvirni 

broj 

planiranih 

ugovora 

Financijska 

podrška se 

ostvaruje 

na rok od 

Okvirni 

datum 

raspisivanja 

natječaja 

Okvirni 

datum 

završetka 

natječaja 

Okvirni datum 

za ugovaranje 

1. 

OPĆINA 
FERIČANCI 

Javni natječaj za 
financiranje 

programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje sporta 

190.000,00 5 12 mj SIJEČANJ 
2021.g. 

VELJAČA 
2021.g 

15 dana od dana 

donošenja odluke 
o financiranju 

2. 

OPĆINA 
FERIČANCI 

Javni natječaj za 
financiranje 

programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje 
kulture 

35.000,00 1 12 mj SIJEČANJ 
2021.g. 

VELJAČA 
2021.g. 

15 dana od dana 
donošenja odluke 

o financiranju 

3. 

OPĆINA 
FERIČANCI 

Javni natječaj za 
financiranje 

programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje 
civilnog društva (i 
ostalih javnih 
potreba)  

145.000,00 6 12 mj SIJEČANJ 
2021.g. 

VELJAČA 
2021.g.  

15 dana od dana 
donošenja odluke 

o financiranju 

II. 

Općina Feričanci zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva/natječaja u 2021.g. 

tijekom kalendarske godine. 

III. 

Ovaj godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa 

udruga iz Proračuna Općine Feričanci u 2021. godini objavit će se na službenim stranicama 

Općine Feričanci: www.opcina-fericanci.hr i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

IV. 

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Feričanci.  

Općinski načelnik 

Marko Knežević, prof., v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA FERIČANCI 

     OPĆINSKI NAČELNIK 

      Trg Matije Gupca 3 

          31512  Feričanci 

KLASA: 131-04/21-01/01 

URBROJ: 2149/03-21-01-02 

Feričanci, 18. siječnja 2021.g 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 46.  Statuta 

Općine Feričanci („Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj 1/18 i 02/20) Općinski načelnik Općine 

Feričanci donosi 

 

P L A N 

PRIJMA U SLUŽBU U  OPĆINSKU UPRAVU OPĆINE FERIČANCI 
ZA 2021. GODINU 

 

 
Članak 1. 

 

Ovim Planom prijma u službu u općinsku upravu Općine Feričanci  za 2021. godinu (u daljnjem tekstu 

Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika 
na neodređeno vrijeme za 2021. godinu. 
 

Članak 2. 
 

Broj ustrojenih radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, utvrđen 

je sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općine Feričanci ( Službeni glasnik Općine Feričanci br. 

07/20), te je stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iskazano u tablici u privitku koja čini sastavni 
dio ovog Plana. 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Feričanci“ i na mrežnim stranicama Općine   

Feričanci. 
 

 
      
 

          Općinski načelnik 
     Marko Knežević, prof. 

 

 

 
 

 

 
 

 



PLAN PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINSKU UPRAVU OPĆINE FERIČANCI ZA 2021. GODINU 
 
 

 

Redni 
Broj 

Naziv radnog mjesta Broj 
sistematiziranih 

radnih 
mjesta 

Stvarno 

stanje 
popunjenosti 

na 
neodređeno 

vrijeme 

Broj 
planiranih 
slobodnih 

radnih 
mjesta za 
popunu u 

2021. godini 
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela i Upravitelj Vlastitog pogona 
1 1 0 

2. Viši stručni suradnik za proračun i  

financije 
1 1 0 

3. Referent za administrativne poslove 1 1 0 
4. Referent – komunalni redar 1 1 0 
5. Namještenik komunalnog pogona 1 1 0 
6. Domar-komunalni izvidnik 1 0 1 

SVEUKUPNO 6 5 1 

 

  



      REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA FERIČANCI 

     OPĆINSKI NAČELNIK 

      Trg Matije Gupca 3 

          31512  Feričanci 

KLASA: 214-01/21-01/01 

URBROJ: 2149/03-21-01-02 

Feričanci, 10. veljače 2021.g. 

 

        Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (¨ Narodne novine br. 92/10) i 

članka 46. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br. 01/18 i 02/20), 

Općinski načelnik Općine Feričanci d o n o s i 

 

 

                                                       P R O G R A M 

              

                      aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

                      od interesa za područje Općine Feričanci u 2021. godini 

 

 

I. UVOD 

  

                Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (¨ Narodne novine¨, broj 4/21), kojega je 

donijela Vlada Republike Hrvatske, proizlaze određene obveze za jedinice lokalne i područne  

( regionalne ) samouprave. 

                 Sagledavajući obveze iz Programa, kao i prosudbe ugroženosti od požara našeg 

područja, ovim Programom  daje se osnovni naglasak na preventivne i represivne mjere 

zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju. 

 

II. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U PREDŽETVENOM 

RAZDOBLJU 

                   

 

a) Mjere i zadaci  : 

 

 

1.      tehniku i mehanizaciju s kojom će se sudjelovati u žetvenim radovima                     

         dovesti u stanje ispravnosti,        

 

            2.      osobe koje će sudjelovati u žetvenim radovima obučiti za preventivno i    

                     represivno djelovanje glede zaštite od požara, 

 

            3.      izvršiti planove rasporeda ljudstva i ustrojiti motrilačko -dojavne službe               

                     od svojih djelatnika za vrijeme žetve i vršidbe ( pravnih subjekata iz   

                     oblasti poljodjelstva), 

 

            4.     izraditi planove ustroja dežurstava vatrogasaca od članova svojih   

                    vatrogasnih postrojbi, kao i dovesti u mobilno i tehnički ispravno stanje 



                    raspoloživu vatrogasnu opremu pri dobrovoljnim vatrogasnim društvima, 

 

5.     u naseljima gdje postoje vučne vatrogasne cisterne osigurati vozilo za vuču, 

 

            6.     u svim naseljima osigurati traktore s plugovima za eventualno zaoravanje gorućih   

                    površina žitarica u svim naseljima, 

   

            7.    izvršiti informativno – propagandno djelovanje putem Radio Našice d.o.o. Našice                                                         

                   u cilju zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju. 

 

          b)     Nositelji zadaci : 

             

- pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije, 

- dobrovoljna vatrogasna društva, u suradnji s Općinom Feričanci, 

- Vatrogasna zajednica Našice. 

 

 

c)  Rokovi : 

 

- za sve mjere do 20. lipnja 2021. godine. 

 

         III. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U ŽETVENOM RAZDOBLJU                                     

 

        a)  Mjere i zadaci :   

 

        Posebnu pozornost u razdoblju od početka do završetka žetve potrebno je provesti: 

 

1. dežurstva pri vatrogasnim društvima, 

2. motrilačko – dojavnoj službi organizirati po vatrogasnim društvima , 

pravnim subjektima iz oblasti poljodjelstva i Općina Feričanci, 

3. ostvariti kordinaciju ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od 

požara svih subjekata, 

4. dnevno operativno djelovanje motrilačko – dojavne službe planirati i 

(izraditi) na temelju svakodnevne procjene. 

 

        b)   Nositelji i zadaci : 

    

1. dobrovoljna vatrogasna društva, 

2. pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva, 

3. Općina Feričanci. 

 

1. DOBROVLJNA VATROGASNA DRUŠTVA I VZ NAŠICE 

 

 

a) VATROGASNA ZAJEDNICA NAŠICE 

 

                    -     Vlatko Gašić                              tel.613- 724 posao 

                                                                                    617- 809 kuća 

 

                    -   JVP Našice                                   tel. 098676709- mobilni 



                                                                                    613- 724 i 193 

 

b) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO FERIČANCI 

 

                   -    Antun Balajić - predsjednik                mobitel:  091 340 5443 

 

                   -    Marin Jukić – zapovjednik                 mobitel:  091 792 1267 

 

 

 

c) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VALENOVAC      

 

                    -    Ivan Perković – predsjednik              mobitel :  091 549 8889 

                    -    Ivica Nađ                                           mobitel  : 099 260 3772 

 

2. PRAVNI SUBJEKTI U OBLASTI POLJODJELSTVA 

 

a) OSILOVAC D.O.O.  FERIČANCI 

 

                  

                   -     Pero Stojčević, Feričanci          mobitel :  099 603 0195 

 

b) Rokovi : 

 

- od početka do završetka žetve. 

 

Pored navedenih mjera, radnji i obaveza u preventivnom djelovanju u zaštiti od 

požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju potrebno je upozoriti i na pojačano 

preventivno djelovanje ostalih subjekata i svih žitelja u zaštiti objekata, dobara i 

površina ( šume ). 

        

      IV.    ZAKLJUČAK 

 

               Mjere i aktivnosti iz ovog Programa Vatrogasna zajednica Našice, Dobrovoljna 

vatrogasna društva provest će u okviru odobrenih sredstava iz Proračuna Općine Feričanci za 

rad u 2021. godini, a pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva i šumarstva vlastitim sredstvima. 

 

                    V.    Ovaj Program biti će objavljen u ¨ Službenom glasniku Općine Feričanci¨. 

 

 

 

 

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                    Marko Knežević,prof, v.r. 

 


