Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15) i članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“ broj
6/13), a u skladu s Planom razvoja sustava civilne zaštite Općine Ferdinandovac za period od 2016. do 2018.
godine (KLASA: 810-01/16-01/01, URBROJ: 2137/15-16-1 od 20. lipnja 2016. godine) i Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća za području Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/14-01/43, URBROJ: 2137/15-14-1 od 15. rujna
2014. godine), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda
Koprivnica (KLASA: 810-05/16-01/01, URBROJ: 543-07-01-16-32 od 26. srpnja 2016. godine), Općinsko vijeće
Općine Ferdinandovac na 22. sjednici održanoj 14. rujna 2016. donijelo je

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
na području Općine Ferdinandovac
Članak 1.
Odlukom o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu
zaštitu na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se operativne snage
kao i pravne osoba od interesa za civilnu zaštitu koje će sudjelovati u akcijama civilne zaštite na području
Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac (u
daljnjem tekstu: Općina) su:
1. Stožer civilne zaštite Općine Ferdinandovac,
2. Tim civilne zaštite opće namjene Općine Ferdinandovac,
3. Vatrogasna zajednica Općine Ferdinandovac,
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ferdinandovac,
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodić,
6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lepa greda,
7. Crveni križ – gradska organizacija Đurđevac.
Članak 3.
Operativne snage sudionici su civilne zaštite a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera
i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove civilne zaštite koji će biti osposobljeni za
izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na
cjelokupnome području Općine.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti
radi otklanjanja ili mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite
djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik Općine Ferdinandovac (u daljnjem
tekstu: općinski načelnik) uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama civilne
zaštite Općine Ferdinandovac.
Članak 4.
Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine, koje
će dobiti određenu zadaću su:
1. Lovačka udruga FAZAN Ferdinandovac,
2. Športsko ribolovni klub ŠTUKA Ferdinandovac,
3. KLESARSTVO KOLAR, Ferdinandovac, Ulica Augusta Šenoe 1,
4. ISKOPI FUČEK ZADRUGA, Ferdinandovac, Ulica Stari Drum 7/A,
5. Komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac.
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Članak 5.
Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.
Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz članka 2. i pravnim osobama iz
članka 4. ove Odluke dostavljaju se izvodi Plana zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/1401/44-45, URBROJ: 2137/15-14-1 od 15. rujna 2014. godine) i Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za području Općine
Ferdinandovac (KLASA: 021-05/14-01/43, URBROJ: 2137/15-14-1 od 15. rujna 2014. godine).
Članak 6.
Prava i obveze koje proizlaze iz članka 5.uredit će se sukladno odredbama:
1. Članka 36. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
2. Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 86/06),
3. Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana („Narodne novine“ broj
91/06).
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 81003/15-01/46, URBROJ: 2137/15-15-1 od 27. svibnja 2015. godine).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA: 810-01/16-01/01
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 14. rujna 2016.
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