
 

 

1 

 

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

   SLUŽBENI GLASNIK 

  SLUŽBENO GLASILO OPĆINE FERIČANCI    

 **************************************** 
Broj:  04/2021  ( 08. lipnja 2021.g.) 

 

 

 

 

 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

1.  Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

2. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Feričanci 

3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Feričanci 

4. Odluka o izboru dva podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Feričanci 

 

 

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje visokog i 

vrlo visokog indeksa opasnosti za 2021.g. 

2. Plan operativnog programa aktivnosti za 2021.g.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA     

  OPĆINA ERIČANCI 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 KLASA: 021-01/21-01/09 

URBROJ: 2149/03-21-01-01 

Feričanci, 08. lipnja 2021.g. 

 

  Na temelju članka 41. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" 

br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 1. Konstituirajućoj sjednici od 08. lipnja 

2021. godine donosi 

 O D L U K U 

o izboru Mandatnog povjerenstva 

 

 

      Članak 1. 

 

  U Mandatno povjerenstvo biraju se: 

1. Ivana Belobradić za predsjednicu 

2. Stipo Stipić  za člana 

3. Ivan Perković  za člana 

 

   Članak 2. 

 

 Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava 

članova Općinskog vijeća. 

 

 

  Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 

Općine Feričanci" 

    

   PREDSJEDAVAJUĆI 

   Ivan Matulić, dipl. iur., v.r. 

  Pročelnik Jed. Upr. odjela Općine Feričanci 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA     

  OPĆINA ERIČANCI 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 KLASA: 021-01/21-01/10 

URBROJ: 2149/03-21-01-01 

Feričanci, 08. lipnja 2021.g. 

 

  Na temelju članka 39. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" 

br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 1. Konstituirajućoj sjednici od 08. lipnja 

2021. godine donosi 

 

O D L U K U 

    o izboru  Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

Članak 1. 

 U Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Feričanci izabiru se: 

1. Ivica Tomić za predsjednika 

2. Josip Knezović za člana 

3.  Ivan Kapraljević za člana 

Članak 2. 

 Povjerenstvo za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća i izbor članova ostalih radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Feričanci. 

 

Članak 3. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 

Općine Feričanci". 

 

    

   PREDSJEDAVAJUĆI 

   Marin Benić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA     

  OPĆINA ERIČANCI 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 KLASA: 021-01/21-01/11 

URBROJ: 2149/03-21-01-01 

Feričanci, 08. lipnja 2021.g. 

 

  Na temelju članka 29. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" 

br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 1. Konstituirajućoj sjednici od 08. lipnja 

2021. godine donosi 

 

 

     O D L U K U 

  o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Feričanci 

 

 

Članak 1. 

 

 Marin Benić izabran je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Feričanci. 

  

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku 

Općine Feričanci" 

   

 

  

   PREDSJEDAVAJUĆI 

   Marin Benić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA     

  OPĆINA ERIČANCI 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 KLASA: 021-01/21-01/12 

URBROJ: 2149/03-21-01-01 

Feričanci, 08. lipnja 2021.g. 

 

 

  Na temelju članka 29. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci" 

br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Feričanci na 1. Konstituirajućoj sjednici od 08. lipnja 

2021. godine donosi 

 

     O D L U K U 

  o izboru dva podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Feričanci 

 

Članak 1. 

 

 Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Feričanci izabiru se: 

 

1. Ivan Perković, prvi potpredsjednik 

2. Ivana Belobradić, drugi potpredsjednik 

  

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku 

Općine Feričanci" 

 

 

 

    

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Marin Benić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FERIČANCI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Trg Matije Gupca 3 

31512 Feričanci 

KLASA: 810-01/21-01/05 

URBROJ: 2149/03-21-01-02 

Feričanci, 21. svibnja 2021.g. 

 

Temeljem članka 8. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara  (NN 92/10),   

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštiti od požara od interesa za RH u 2021. 

godini ( «Narodne novine», broj 04/21) i članka 43. Statuta Općine Feričanci ( «Službeni 

glasnik Općine Feričanci» 02/21), Općinski Načelnik Općine Feričanci d o n o s i 

 

 

 

       PLAN 

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA 

   I GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE VISOKOG I VRLO VISOKOG 

         INDEKSA OPASNOSTI ( PREDŽETVENO I ŽETVENO RAZDOBLJE ) 

                                       ZA 2021. GODINU 

 

 

 

                                  I .    CILJ I ZADACI 
 

               Članak 1. 

 

              Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 

prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak 

i širenje požara, u danima kada je proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i 

širenje požara u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada 2021. godine. 

 

 

                                                  Članak 2. 

 

            Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i 

navedene u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Feričanci. 

 

 

                                                 Članak 3. 

 

             Kvalitetno i opsežno obavljanje pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera 

zaštite od požara u vrijeme predžetvenog i žetvenog razdoblja. 

 

                                                     II.    ORGANIZACIJSKE MJERE 
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                                                           Članak 4. 

  

                         Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih 

požara u razdoblju od 15. veljače od 15. svibnja kad se vrši spaljivanje suhe trave, granja i 

drugog biljnog otpada, odnosno pripremanje poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu, kao 

i od 15. rujna od 15. studenog nakon berbe kukuruza  Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava 

šuma Našice, Šumarija  Đurđenovac, dužna je organizirati motriteljsko – dojavnu službu . 

Broj zaposlenika u motriteljsko-dojavnim ophodnjama mora biti takav da budu kontinuirano 

Pod paskom sve šumske površine. 

                         Za područje Općine Feričanci za šumske predjele pod upravljanjem Hrvatskih 

šuma ( evidencija Hrvatskih šuma ) zaduženi su 

  

                         -   Upravitelj  Ivana Kovačević Čmelak,   mob. 098/348-870 

                         -   Revirnik    Josip Rendulić,                    mob. 098/443-134       

                         -   Revirnik    Zlatko Mezak,                     mob. 099/317-8275   

                         -   Revirnik    Vlado Gradaček                  mob. 098/443-102 

           

                        Još nije uređeno upravljanje šumama na područjima u vlasništvu Fatuus salve 

k.d. Zagreb te pod obitelji Blanckenstein, te nije izvršeno razgraničenje i novo parceliranje po 

odjelima i odsjecima između pojedinih upravitelja i izrađenih Planovi zaštite od požarašuma 

sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara ( Narodne novine 26/03). 

                        Sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara ( Narodne novine 

broj 26/03.) na temelju izrađene Procjene ugroženosti od požara utvrđeno je da na području 

općine Feričanci od ukupne količine 1.935,49 ha šumskog zemljišta kojim gospodare 

Šumarija Đurđenovac, te Fatuus selva k.d. Zagreb i obitelj Blanckenstein, sljedeća količina 

šuma po stupnjevima ugroženosti od požara: 

                        -       95,79 ha šuma u III. Stupnju ugroženosti od požara ( umjerena opasnost 

za nastajanje i širenje požara), 

                        -       1.839,70 ha šuma u IV. stupnju ugroženosti od požara ( mala do vrlo mala 

opasnost za nastajanje i širenje požara. 

                        

                          

                                                            Članak 5. 

 

                          Nadzor poljoprivrednih površina zasijanih žitaricama i drugim ugroženim 

kulturama u vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara uz sudjelovanje mjesnih odbora, 

DVD-a Feričanci, lovačkih društava, ribolovnih udruga te vlasnika OPG-a organizirati 

motriteljsko – dojavnu službu. Popis osoba nalazi se u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana. 

To je potrebno naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u mjesecima lipnju, srpnju i 

kolovozu. Za OPG-ove je zadužen predsjednik Stožera civilne zaštite na području Općine 

Feričanci – načelnik Marko Knežević, Feričanci, mob. 091/260 4315. 

            Motriteljsko – dojavne ophodnje opremljene su mobilnim telefonskim uređajem          

( privatni broj ) međusobno razmijenjeni, privatni dalekozori i privatna osobna vozila uz vozila 

DVD-a Feričanci i mehanizaciju poljoprivrednika. 

            Otvoreni prostori područja Općine Feričanci podijeljeni su na sektore koji 

obuhvaćaju šumske i poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba 

koji su na svom sastanku odredili zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno 

dežurstvo    ( 4 x 6 sati ili 3 x 8 sati ). 

           U važećem Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine 
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Feričanci naznačene su površine ophodnje, motrenja i čuvanja. 

           U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG-a 

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

postaja Našice. 

 

                                                 Članak 6. 

 

          Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i 

prijenos električne energije vrše zaposlenici određenog postrojenja. 

         Pregled lokacija na kojima su usklađene veće količine zapaljivih tekućina i 

plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari dan je u važećoj Procjeni ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija. 

Iz popisa slijedi: 

 

–     Ina d.d. Zagreb – nadležnost Ine u pogledu osiguranja i zaštite, 

1.    «Našički vodovod» d.o.o. Našice – ima svoju zaštitarsku službu i zabranu 

    pristupa nezaposlenim osobama, 

2.    Fizičke osobe također imaju obvezu osiguranja, kontrole ispravnosti i 

   Početnog gašenja požara. 

 

          U slučaju nastajanja požara ili nekog drugog događaja na trafostanicama ili 

energetskim vodovima potrebno je odmah obavijestiti DVD Feričanci, HEP Pogon Našice i 

Policijsku postaju Našice. 

 

                                                              Članak 7. 

 

        Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke «Cesting» 

d.o.o. Osijek, Nadcestarija Našice. U slučaju požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta 

prilikom prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari, 

obavješćuje se Nadcestarija Našice, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka druga 

inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja Našice. 

 

                                                  Članak 8. 

 

         Preko područja Općine Feričanci izgrađena je željeznička pruga  R202 Varaždin-

Dalj u ukupnoj dužini 4.924m ( 81+736 km do 86+660 km). Preko željezničke pruge ima 

jedan prijelaz cestovne prometnice. Prijelaz se nalazi u naselju Feričanci na stacionažni 

željezničke pruge 85+094 km, a osigurana svjetlosnim i zvučnom signalizacijom, te 

polubranicima koji se automacki  spuštaju i dižu. 

 

                                                   Članak 9. 

 

        U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Feričanci kao 

glavni nositelj zaštite od požara i kao stožerno, kvalitetno i u potpunosti opremljeno društvo 

za koordinaciju svih sudionika motriteljsko- dojavnih ophodnji, sa stalnim dežurstvom u bazi 

tj. sjedištu DVD-a i pasivnim dežurstvom. 

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

minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište. 

        Temeljem ovog Plana, DVD Feričanci je dužno napraviti vlastiti Program 

aktivnosti na zaštiti od požara u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni, ustrojiti evidenciju dežurnih 
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vatrogasaca, koji će određenog dana dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u sjedištu DVD-a 

te u predviđeno vrijeme obaviti motriteljsko-dojavnu ophodnju prostora kojeg pokriva DVD. 

Tabelarni pregled treba sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i prezime, adresa 

stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva ( dan i sat ). 

        DVD Feričanci je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ( «Narodne novine», broj 

43/95.), sukladno Zakonu o vatrogastvu ( «Narodne novine», broj 139/04. i 174/04.). 

       Uzbunjivanje se vrši putem električne sirene na vatrogasnom domu u 

Feričancima. 

       Sjedište DVD-a Feričanci o nastalim požarištima izvješćuje Županijski centar 112, 

Policijsku postaju Našice i druge službe po potrebi. 

 

                                                   Članak 10. 

 

        Sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Feričanci za 

razdoblje 2018. – 2023. godine, na području Općine Feričanci nema službenog odlagališta 

otpada. Komunalni otpad prikuplja komunalno poduzeće «Rad d.o.o.» Đurđenovac,  i odlaže 

na Odlagalište otpada "TUK" u Orahovici. 

Eventualnu pojavu «divljih deponija» ( neuređena odlagališta otpada ) na rubnim 

dijelovima Općine Feričanci uz poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat će 

Komunalni redari Općine Feričanci. 

 

                                                  Članak 11. 

 

             Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 10.11.2021. godine u sklopu 

Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za RH u 2021. godini ( «Narodne novine», broj 04/21. ), pisanim putem izvijestiti 

Područni ured civilne zaštite Osijek. 

 

 

 

III. PREVENTIVNE MJERE 
 

 

                                                                Članak 12. 

 

 

              Zadužuje se Stožer civilne zaštite na području Općine Feričanci da organizira 

kraće predavanje ili posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih radova u svrhu: 

 

1. upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva 

( kombajna, vršilica, traktora i dr. ) te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata 

za početno gašenje požara, dovoljnih zaliha vode, naprtnjača za gašenje požara, 

1. pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe 

koje upravljaju radnim strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i 

napravama za gašenje početnih požara, 

2. ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja ostataka strnih usjeva ili slame 

u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada 2020. godine, 

3. educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i 

obveznim mjerama gašenja opušaka, 
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4. u slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere 

opreza prilikom istakanja goriva ( sigurnosni razmak, zabrana korištenja 

otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog goriva, zabrana pristupa 

neovlaštenim osobama i sl. ). Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu 

niti se smije dolijevati dok motor radi. Proliveno gorivo ili ulje treba odmah 

obrisati s radnog stroja, a u slučaju razlijevanja po tlu prekriti slojem pijeska, 

5. na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu 

potrebu presijecanja parcele u cilju sprečavanja širenja požara, 

6. velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na 

više manjih parcela. Površina jedne od tih manjih parcela treba odgovarati 

dnevnom učinku kombajna. Prosjek treba biti u širini najmanje 15 m. S tog 

dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati. 

 

 

 

IV. FINANCIRANJE 
 

 

                                                                   Članak 13. 

 

               Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su financijska sredstva 

u Proračunu Općine Feričanci, sukladno točki 49. Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini ( «Narodne novine», broj 04/2021. ). 

 

     

 

                                                        Članak 14. 

 

 

 

              Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana 

odgovoran je Općinski načelnik Općine Feričanci. 

 

 

                                                         Članak 15. 

 

             Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u «Službenom 

glasniku Općine Feričanci». 

 

 

 

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                    Marko Knežević,prof, v.r. 
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           REPUBLIKA HRVATSKA 

   OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA FERIČANCI 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

                Trg Matije Gupca 3 

                     31512 Feričanci 

         KLASA: 810-01/21-01/06 

         URBROJ: 2149/03-21-01-02 

         Feričanci, 31. svibnja 2021.g. 

 

  Temeljem točke 3. programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za RH u 2021.godini("Narodne novine", broj 4/21.) i članka 43. Statuta Općine 

Feričanci ("Službeni glasnik Općine Feričanci" br.  02 /21), Općinski načelnik Općine 

Feričanci   d o n o s i 

 

 

                                                                 PLAN 

 

                   OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI   

                                                     ZA 2021. GODINU 

 

A) PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 

     IZRAĐENI DOKUMENTI 

 

– Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Feričanci -izradio "Zavod za 

unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek od 04. veljače 2014.  godine, dobiveno je pozitivno 

mišljenje Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Inspektora unutarnjih poslova 

Policijske uprave Osječko-baranjske, usvojeno je na 07. sjednici Općinskig vijeća Općine 

Feričanci od 27. ožujka 2014. godine a odluka o usvajanju je objavljenja u "Službenom 

glasniku Općine Feričanci", broj 01/14 

 

– Plan zaštite od požara za područje Općine Feričanci-izradio "Zavod za unapređivanje 

sigurnosti" d.d. Osijek, od 04. ožujka 2014. godine dobiveno je pozitivno mišljenje 

Inspektora unutarnjih poslova Policijske uprave Osječko-baranjske, usvojeno na 07. 

sjednici Općinskog viječa Općine Feričanci od 27. ožujka 2014. godine, a Odluka o 

usvajanju objavita je u "Službenom glasniku Općine Feričanci", broj 1/14 

 

– Plan gospodarenja otpadom Općine Feričanci za razdoblje 2018-2023. godina-izradio 

Maxicon Zagreb, usvojeno na 09. sjednici Općinskog vijeća Općine Feričanci i 

objaviti u "Službenom glasnik Općine Feričanci", broj 4/18 

 

– Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Feričanci-izradio Upravni odjel za 

općinsku samoupravu i upravu, usvojeno 32. sjednici općinskog vijeća Općine 

Feričanci od 19. veljače 2021. godine i objavljeno u "Službenom glasniku Općine 

Feričanci" broj 03/21 



 

 

12 

– Procjena rizika od velikih nesreća Revizija I.za područje Općine Feričanci- usvojena 

na 32. sjednici Općinskog viječa Općine Feričanci od 19. ožujka 2021.godine i 

objavljeno u "Službenom glasniku Općine Feričanci", broj 03/21 

– Plan djelovanja civilne zaštite Općine Feričanc- izradio Upravni odjel za općinsku 

samoupravu i upravu, usvojen Odlukom općinskog načelnika od 25. siječnja 2020. 

godine, a Odluka o usvajanju je objavljena u "Službenom glasniku Općine Feričanci", 

broj 03/20 

 

 

DOKUMENTE KOJE TREBA IZRADITI TIJEKOM 2021. GODINE: 

 

1. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i 

neovlaštenog pristupa i boravišta na otvorenim prostorima  i građevinama za razdoblje 

visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od požara. 

 

     B)  OPERATIVNA PROVEDBA -TERENSKI DIO 

  

1. IZVRŠITI KOREKCIJU POSTOJEĆEG ZAPOVJEDNIŠTVA I 

POSTROJBI 

 

 

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Feričanci korigirati postojeće 

zapovjedništvo i postrojbe te ih uskladiti s Uredbom o sastavu i strukturi postrojbi civilne 

zaštite ("Narodne novine ", broj 27/17). 

     

                 Općinsko vijeće Općine Feričanci je na svojoj 27. sjednici od 29. svibnja 2020. g. 

                 Donijelo Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 

                 Feričanci, a Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Općine Feričanci", 

                 broj, 03/20 

 

                Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Feričanci čini: 

     

– upravljačka skupina - 2 člana, 

– 1. operativna skupina - 9 pripadnika, 

– 2. operativna skupina – 9 pripadnika, 

 

                Svaka operativna skupina ima svog voditelja. 

   

                Materijalna popuna postrojbe opće namjene oslanja se na resurse građana čijim 

članovima se popunjavaju te na resurse Općine Feričanci. 

 

                Zborna mjesta okupljanja: 

 

                -Zgrada Općine Feričanci,   

 

2. ŠUMSKE POVRŠINE 

   

                 Na području Općine Feričanci ima 2.101.00 ha šumskih površina, podjeljenih u 

predjele prema Klasifikaciji Hrvatskih šuma. 

                 Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti 
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protupožarnih putova i prosjeka u šumama – izvadak iz Procijene ugroženosti od požara i 

tehnoloških ekspiozija. (Prilog1.). 

                Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa 

stupnjevima ugroženosti - izvadak iz Procijene ugroženosti od požara i tehnoloških 

ekspiozija. (Prilog 2.). 

 

 

3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE 

 

            Na području Općine Feričanci ima 2.008,80 ha obradivih poljoprivrednih površina, o 

kojima skrbe pravne osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine 

Feričanci te se trebaju pridržavati propisanih agrotehničkih mjera. 

            Otvoreni prostor Općine Feričanci podijeljeni su na sektore koji obuhvaćju šumske i 

poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određen broj osoba koji su na svom 

sastanku odredili zapovjednika i podjelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4x6 sati 

ili 3x8 sati). 

  

    4.    Upoznavanje pučanstva s opasnosti od nastanka požara i posljedica koje 

           požari izazivaju, informiranje stanovništva o zakonskoj regulativi pri 

           spaljivanju biljnog i drugog otpada.   

 

               Izvršitelj: DVD-i i Općinski načelnik Općine Feričanci 

               Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Feričanci 

               Rok: 01. 06. 2021.godine 

 

5. Sačiniti plan dežurstava dužnosnika Općine Feričanci za razdoblje 

1.05.do30.09.2021. godine, zaduženih za komunikaciju između organa 

nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba. 

 

               Izvršitelj: DVD-i i Općinski načelnik Općine Feričanci-izradio 

               Rok:01. 05. 2021. godine 

 

 

C) STUPANJE NA SNAGU I OBJAVA 

                      

                          Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom 

glasniku Općine Feričanci". 

 

 

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                      Marko Knežević,prof, v.r. 

 


