Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15), članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 6/13) te prijedloga Općinskog načelnika (KLASA: 022-05/16-03/71, URBROJ: 2137/1516-1 od 19. prosinca 2016. godine), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 24. sjednici održanoj
19. prosinca 2016. godine donijelo je
ANALIZU STANJA
Sustava civilne zaštite na području
Općine Ferdinandovac u 2016. godini
I.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama te otklanjanja 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 smanjenja rizika od katastrofa te
zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih,
tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja
proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Do 31. srpnja 2015. godine sustav civilne zaštite bio je uređen Zakonom o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), a 1. kolovoza 2015. godine na snagu je
stupio Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) kao temeljni zakonski okvir za
sustav i djelovanje civilne zaštite. S obzirom na zakonske promjene tijekom 2015. godine, u primjeni
su ostali neki provedbeni dokumenti donijeti temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju.
Odluka o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih
i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac (u daljnjem
tekstu ''Procjena ugroženosti'') donesena je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac,
održanoj 19. svibnja 2010. godine (KLASA: 021-05/10-01/19, URBROJ: 2137/15-10-1).
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 10. sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine donijelo je
Odluku o usklađenoj Procjeni ugroženosti (KLASA: 021-05/14-01/43, URBROJ: 2137/15-14-1).
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj 20. prosinca 2012. donijelo je
Plan zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/12-01/67, URBROJ: 2137/15-12-1).
Izmjene i dopune Plana zašite i spašavanja '(Elaborat od mjeseca studenog 2013.) donesene su na
4. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-03/13-01/01, URBROJ: 2137/15-13-1,
od 2. prosinca 2013. godine).
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Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj 15. rujna 2014. donijelo je ODLUKU o usklađenom Planu
zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/14-01/44, URBROJ: 2137/15-14-1).
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih
nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz
članka 49. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15).
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04,
79/07, 38/09. i 127/10) te ostaju na snazi do donošenja procjena i planova iz prethodnog stavka.

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC
Prije donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), sustav zaštite i
spašavanja kao i sustav civilne zaštite bio je organiziran sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10).
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ broj 30/14 i 67/14), Procjena ugroženosti te Plan zaštite i spašavanja kao i Plan civilne zaštite
izrađeni su od strane NW-wind d.o.o. Varaždin, Varaždin, Ulica Vinka Žganca 7. i pravnog slijednika te
tvrtke Planovi i procjene j. d. o. o.'' Varaždin.
PROCJENA UGROŽENOSTI
Suglasnost na prijedlog Procjene ugroženosti dana je 19. ožujka 2010. od strane ravnatelja DUZS
(KLASA: 810-03/09-01/106, URBROJ: 543-01-06-02-10-4), a po prethodnom pozitivnom mišljenju
Područne uprave za zaštitu i spašavanje Koprivnica (u daljnjem tekstu: PUZS Koprivnica) od 1. ožujka
2010. (KLASA: 810-03/10-04/01, URBROJ: 543-07-01-10-13).
Općinsko vijeće na 8. sjednici održanoj 19. svibnja 2010. donijelo je Odluku o donošenju
Procjene ugroženosti, (KLASA: 021-05/10-01/19, URBROJ: 2137/15-10-1).
Procjena ugroženosti (Elaborat – dokument oznaka KK 007, od travnja 2010. godine) je
usklađivan te je izrađen novi (Elaborat – dokument oznaka KK 007 od lipnja 2014. godine).
Prijedlog usklađenja procjene ugroženosti (Elaborat- dokument oznaka KK 007 od lipnja 2014.
godine) dostavljen je na suglasnost DUZS u Koprivnicu, koja je izdala Suglasnost (KLASA: 810-0371404/01, URBROJ: 543-07-01-14-05 od 2. srpnja 2014. godine) uz određene primjedbe koje treba u
dostavljenom dokumentu popraviti i doraditi, a iste ne mijenjaju suštinu Procjene ugroženosti, te je
izdana suglasnost uz navedeno usklađenje.
Dorađeni i popravljeni (ugrađene primjedbe koje su navedene u suglasnosti DUZS Koprivnica)
prijedlog usklađenja procjene ugroženosti sa izdanom Suglasnosti od DUZS Koprivnica upućen je na
donošenje Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac.
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 10 sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine
donijelo je Odluku o usklađenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Ferdinandovac (KLASA: 021-05/14-01/43, URBROJ: 2137/15-14-1 od 15. rujna 2014. godine).
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PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE FERDINANDOVAC
PLAN CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE FERDINANDOVAC
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 26. sjednici
održanoj 20. prosinca 2012. donijelo je Plan zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac (KLASA: 02105/12-01/67, URBROJ: 2137/15-12-1).
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj 20. prosinca 2012.
donijelo je i Plan civilne zaštite Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/12-01/68, URBROJ: 2137/1512-1), a isti je dostavljen DUZS/PUZS Koprivnica, od strane JUO Općine, 30. siječnja 2013. (KLASA:
023-05/13-01/08-1, URBROJ: 2137/15-13-1).
Izmjene i dopune Plana zašite i spašavanja (Elaborat od mjeseca studenog 2013.) donesene
su na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-03/13-01-01, URBROJ: 2137/1513-1 od 2. prosinca 2013. godine).
Izmjene i dopune Civilne zašite (Elaborat od mjeseca studenog 2013.) donesene su na 4.
sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-01/13-01-02, URBROJ: 2137/15-13-1 od
2. prosinca 2013).
Odluku o usklađenom Planu zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/1401/44, URBROJ: 2137/15-14-1), donijelo je Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj 15. rujna
2014.godine.
Odluku o usklađenom Planu civilne zaštite Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/14-01/45,
URBROJ: 2137/15-14-1), donijelo je Općinsko vijeće, također, na 10. sjednici održanoj 15. rujna 2014.
godine.
Izrađena je i Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine
Ferdinandovac, koju je donijelo Općinsko vijeće 20. lipnja 2012. (KLASA: 214-01/12-01/31, URBROJ:
2137/15-12-1). Za Procjenu je izdano pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske
uprave Koprivničko-križevačke (MUP PU KCKŽ) (URBROJ: 511-06-04/5-333-14/2-12 od 11. lipnja
2012).
Temeljem gore navedene Procjene ugroženosti izrađen je Plan zaštite od požara, koji je
donesen na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (KLASA: 214-01/12-01/31, URBROJ:
2137/15-12-1. od 20 lipnja 2012. godine) i Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Općine
Ferdinandovac donesene na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (KLASA: 214-01/1501/01, URBROJ: 2137/15-15-1. od 29. prosinca 2015. godine).
III. STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), izvršno
tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika,
zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav
civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
Općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je dana 23. kolovoza 2016. godine Odluku o
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-05/16-01/41, URBROJ:
2137/15-16-1).
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), Pravilnika o
sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite i Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac (KLASA:
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810-05/16-01/41, URBROJ: 2137/15-16-1), u Stožer civilne zaštite Općine Ferdinandovac imenovano
je osam (7) osoba.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu
priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove
informiranja javnosti te predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Administrativno-tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Ferdinandovac.
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE FERDINANDOVAC
Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Općine
Ferdinandovac određen je Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Ferdinandovac (KLASA: 021-05/14-01/43, URBROJ: 2137/15-14-1 od 15. rujna 2014. godine) koja je
potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite kojih su nositelji operativne snage sustava civilne zaštite, a koje se u okviru redovne
djelatnosti bave civilnom zaštitom te za provođenje mjera civilne zaštite.
Općina Ferdinandovac donijela je Odluku o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite opće
namjene Općine Ferdinandovac sa 23 pripadnika na sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. ožujka
2011. godine (KLASA: 021-05/11-01/12, URBROJ: 2137/15-11-1).
Općinski načelnik uputio je dana 10. ožujka 2011. zahtjev i prijedlog u DUZS/PUZS Koprivnica,
za raspoređivanje 23 pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Ferdinandovac, koji je
isti proslijedio na odobrenje i rješavanje u MORH - Područni odjel za poslove obrane Zagreb, Područni
odsjek za poslove obrane Koprivnica.
Općinski načelnik Općine Ferdinandovac je 2. listopada 2012. donio Odluku o imenovanju
zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Ferdinandovac
(KLASA: 810-05/12-01/76, URBROJ: 2137/15-12-1).
Od MORH-a, Uprave za ljudske resurse, Službe za vojnu obvezu, Odjela za poslove obrane
Zagreb i Odsjeka za poslove obrane Koprivnica, 21. ožujka 2011. i 4. travnja 2011. zaprimljeno je
pozitivno Rješenje o rasporedu traženih 23 vojna obveznika na ratni raspored u postrojbu civilne
zaštite opće namjene Općine Ferdinandovac (KLASA: OGR-810-01/11-01/1, URBROJ: 512M2-55-11-18
- 23).
U dogovoru i koordinaciji sa djelatnicima DUZS/PUZS Koprivnica, Općinski načelnik 8. lipnja
2011. godine, donosi Nalog za pozivanje v/o raspoređenih u postrojbu civilne zaštite opće namjene,
radi popune i smotre, a koja je zakazana za 20. lipnja 2011. u 13:00 sati, na lokaciji Vatrogasne
vijećnice u Ferdinandovcu, Trg slobode 28 (dvorišna zgrada). (KLASA: 810-01/11-01/53, URBROJ:
2137/15-11-1.).
Popuna i smotra v/o pripadnika civilne zaštite, izvršena je 20. lipnja 2011. u 13:00 sati. Uz
djelatnike DUZS/PUZS Koprivnica, na smotri su sudjelovali članovi Stožera zaštite i spašavanje Općine
Ferdinandovac, povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite. Na smotru se je odazvalo samo 19
pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene. Oni su popunili tiskanice-upitnike „osobni podaci“
te predali službene Vojne iskaznice za upis ratnog rasporeda a koji će se izvršiti putem djelatnika
DUZS/PUZS Koprivnica i MORH-a, Područnog odsjeka za poslove obrane Koprivnica. Pripadnici
postrojbe i članovi stožera primili su i zadužili službeni reflektirajući prsluk i kapu sa natpisom i logom
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Općine Ferdinandovac i civilne zaštite, a upoznati su i sa svojim pravima i obvezama temeljem Zakona
o zaštiti i spašavanju i Zakona o obrani.
Dopisom iz DUZS/PUZS Koprivnica, Odjela za preventivu i planiranje (KLASA: OGR-810-07/1302/01, URBROJ: 543-07-01-13-6), od 4. siječnja 2013., zatraženo je ažuriranje statusa v/o-pripadnika
postrojbe CZ opće namjene Općine Ferdinandovac, gdje je zatraženo ažuriranje Vojnih iskaznica i
tiskanice „Osobni podaci“ za 4 v/o koji se nisu odazvali na smotru i popunu 20. lipnja 2011. godine.
Dopisom iz JUO Općine Ferdinandovac od 17. siječnja 2013. (KLASA: 023-05/13-01/08,
URBROJ: 2137/15-13-1), u DUZS/PUZS Koprivnica, dostavljeni su ažurirani podaci o statusu v/o
raspoređenih u postrojbu CZ opće namjene Općine Ferdinandovac i to 4 Vojne iskaznice za upis
ratnog rasporeda u MORH, Područnom odsjeku za poslove obrane Koprivnica, te 4 obrasca „Osobni
podaci“ za iste pripadnike.
Dopisom iz DUZS/OUZS Koprivnica, Odjela za preventivu i planiranje (KLASA: OGR-810-07/1302/01, URBROJ: 543-07-01-13-36) od 22. siječnja 2013. u JUO Općine, dostavljene su 4 Vojne
iskaznice sa upisanim RR za v/o-pripadnike postrojbe CZ opće namjene i preslike tiskanice „Osobni
podaci“ za 4 v/o koja se nisu odazvali na smotru i popunu 20. lipnja 2011. godine.
Dopisom iz DUZS/PU Koprivnica, KLASA: OGR-810-07/14-02/01, URBROJ: 543-07-01-14-43 od
28. travnja 2014. zatraženo je brisanje rasporeda za 2. v/o-pripadnika postrojbe CZ opće namjene
Općine Ferdinandovac, koji su navršili 55. godina života, i prijedlog za imenovanje za 2. nova v/o
pripadnika postrojbe CZ, (dopis MORH-a od 24. travnja 2014.) gdje je zatraženo od odgovorne osobe
Općine Ferdinandovac – Općinskog načelnika da ovjeri dostavljene tiskanice CZ 1.
Ovjerene i potpisane tiskanice dostavljene su u DUZS/PU Koprivnica.
Dopisom iz DUZS/PU Koprivnica (KLASA: OGR-810-07/14-02/01, URBROJ: 543-07-01-14-108
od 9. lipnja 2014.) dostavljena je preslika Rješenja MORH-a od 8. svibnja 2014. kojim raspoređuju 2
nova v/o u postrojbu CZ opće namjene Općine Ferdinandovac, i zatraženo je od Općine da se novim
v/o uruči službeni mobilizacijski poziv, da dostave Vojne Iskaznice i popune obrazac ''osobni podaci''
te vojne iskaznice i obrasce Općina dostavi u DUZS/PU Koprivnica.
Dopisom iz JUO Općine Ferdinandovac od 30. lipnja 2014. (KLASA: 810-01/14-01/28-2,
URBROJ: 2137/15-14-1), u DUZS/PU Koprivnica, dostavljeni su ispunjeni podaci o statusu 2 nova v/o
raspoređenih u postrojbu CZ opće namjene Općine Ferdinandovac i to 2 Vojne iskaznice za upis
ratnog rasporeda u MORH, te 2 popunjena obrasca „Osobni podaci“ za iste pripadnike, i dostavnica o
uručenju mobilizacijskog poziva.
Dopisom iz DUZS/PU Koprivnica (KLASA: OGR-810-07/14-02/01, URBROJ: 543-07-01-14-125
od 08. srpnja 2014.) u JUO Općine, dostavljene su 2 Vojne iskaznice sa upisanim RR za v/o-pripadnike
postrojbe CZ opće namjene i preslike tiskanice „Osobni podaci“ za 2 v/o koja su popunili postrojbu
CZ, a isti dokumenti su predani v/o uz potpis primitka.
Dopisom iz DUZS/PU Koprivnica (KLASA: OGR-810-07/15-02/15, URBROJ: 543-07-01-15-9 od
7. listopada 2015.) zatraženo je brisanje rasporeda za 1. v/o-pripadnika postrojbe CZ opće namjene
Općine Ferdinandovac, koji je umro, i prijedlog za imenovanje 1. novog v/o pripadnika postrojbe CZ,
(dopis MORH-a od 15. rujna 2015.) gdje je zatraženo od odgovorne osobe Općine Ferdinandovac –
Općinskog načelnika da ovjeri dostavljene tiskanice CZ 1.
Ovjerene i potpisane tiskanice dostavljene su u DUZS/PU Koprivnica.
Dopisom iz DUZS/PU Koprivnica (KLASA: OGR-810-07/15-02/15, URBROJ: 543-07-01-15-12 od
2. studenoga 2015.) dostavljena je preslika Rješenja MORH-a od 26. listopada 2015. kojim se
raspoređuje 1 novi v/o u postrojbu CZ opće namjene Općine Ferdinandovac, (predloženi v/o prijavio
je promjenu adrese, pa je i on brisan, te je predložena njegova zamjena koji je i raspoređen u
postrojbu CZ opće namjene Općine Ferdinandovac). Također je zatraženo od Općine Ferdinandovac
da se novom v/o uruči službeni mobilizacijski poziv, da popuni obrazac ''osobni podaci'', te vojnu
iskaznicu i popunjeni obrazac dostavi u DUZS/PU Koprivnica.
Dopisom iz JUO Općine Ferdinandovac od 3. prosinca 2015. (KLASA: 810-03/15-01/46,
URBROJ: 2137/15-15-1), u DUZS/PU Koprivnica, dostavljeni su ispunjeni podaci o statusu 1 novog v/o
raspoređenog u postrojbu CZ opće namjene Općine Ferdinandovac i to 1 Vojnu iskaznicu za upis

5

ratnog rasporeda u MORH, te 1 popunjeni obrazac „Osobni podaci“ za istog pripadnika, i dostavnica o
uručenju mobilizacijskog poziva.
Dopisom iz DUZS/PU Koprivnica (KLASA: OGR-810-07/15-02/15, URBROJ: 543-07-01-15-21 od
7. prosinca 2015.) u JUO Općine, dostavljena je 1 Vojna iskaznice sa upisanim RR za v/o-pripadnika
postrojbe CZ opće namjene i preslike tiskanice „Osobni podaci“ za tog v/o koji je popunio postrojbu
CZ, a isti dokumenti su predani v/o uz potpis primitka.
Tijekom 2016. godine zbog promjene prebivališta predloženo je brisanje ratnog rasporeda za
vojne obveznike raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene i brisanih iz evidencije MORHa-Područnog odsjeka za poslove obrane Koprivnica te su s toga u postrojbu CZ opće namjene Općine
Ferdinandovac, a raspoređeni su novi vojni obveznici putem DUZS/PUZS Koprivnica, Odjela za
preventivno-planske poslove.
Povjerenike civilne zaštite imenovao je općinski načelnik, Odlukom o imenovanju povjerenika
i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Ferdinandovac, na prijedlog PUZS Koprivnica, koji je
zadužen za njihovo raspoređivanje, dana 2. listopada 2012. tom Odlukom imenovano je 2
povjerenika i zamjenika povjerenika za područje naselja Ferdinandovac.
Dopisom iz DUZS/PUZS Koprivnica od 5. listopada 2012. (KLASA: 810-05/12-09/01, URBROJ:
543-07-12-42), u Općinu Ferdinandovac su dostavljene „Službene iskaznice pripadnika civilne zaštite
RH“ za 2 imenovana Povjerenika i Zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Ferdinandovac.
Iste su službeno uručene i predane imenovanim povjerenicima, a to je potvrđeno dopisom iz
JUO Općine 9. listopada 2012. (KLASA: 810-03/12-01/37, URBROJ: 2137/15-12-1) Tablicom sa
potvrdom primitka istih.
Vezano uz provedbu obveza koje se odnose na određivanje operativnih snaga civilne zaštite i
pravnih osoba od interesa za CZ na području Općine Ferdinandovac, temeljem Procjene ugroženosti,
proizlazi da je općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio prijedlog Odluke o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području
Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-05/16-01/41, URBROJ: 2137/15-16-1 od 12. srpnja 2016. godine)
sukladno članku 17. stavku 1. alineji 3. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Predmetna Odluka dostavljena je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu
u Koprivnici na izdavanje suglasnosti. Na temelju dobivene suglasnosti (KLASA: 810-05/16-01/01,
URBROJ: 543-07-01-16-32 od 26. srpnja 2016.) Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 22. sjednici
održanoj dana 14. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga civilne
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac (KLASA
: 810-01/16-01/01, URBROJ: 2137/15-16-1 od 14. rujna 2016.).
IV. INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE FERDINANDOVAC
Tijekom 2016. godine u Općini Ferdinandovac izvršen je redoviti inspekcijski nadzor sustava
zaštite i spašavanja od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područne jedinice Koprivnica iz
Samostalne službe za inspekcijske poslove. Inspekcijski nadzor izvršen je 15. lipnja 2016. godine o
čemu je sastavljen službeni zapisnik (KLASA: 822-02/16-02/05; URBROJ: 543-01-09-01/6-16-2).
Nadzorom su naređene upravne mjere te je Općini Ferdinandovac Rješenjem inspektora civilne
zaštite (KLASA: 822-02/16-02/05; URBROJ: 543-01-09-01/6-16-2 od 16. lipnja 2016. godine) dan rok
od tri mjeseca da donese Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i
rok od mjesec dana da osnuje stožer civilne zaštite, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite
(''Narodne novine'' broj 82/15).
Upravne mjere koje su naložene Rješenjem su otklonjene i donesene.
Općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je dana 23. kolovoza 2016. godine Odluku o
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-05/16-01/41, URBROJ:
2137/15-16-1, a Odluka je dostavljena uz dopis DUZS područnoj jedinici Koprivnica i službi za
inspekcijske poslove.
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Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 22. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. godine
donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-01/16-01/01, URBROJ:
2137/15-16-1 od 14. rujna 2016.), a Odluka je dostavljena uz dopis DUZS područnoj jedinici
Koprivnica i službi za inspekcijske poslove.

V. PREVENTIVA I PLANOVI CZ OPĆINE FERDINANDOVAC
Provedba zaštite i spašavanja u katastrofi i većoj nesreći utvrđena je u Planu zaštite i
spašavanja Općine Ferdinandovac koji se primjenjuje u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće. Uz
Plan zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac mogu se primjenjivati Procjena ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Ferdinandovac i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Općine Ferdinandovac, te drugi doneseni dokumenti.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu civilne zaštite i podizanju razine opće
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine Ferdinandovac, stručne službe, JUO Općine
Ferdinandovac i sve udruge koje djeluju na području Općine Ferdinandovac, trebale bi provoditi
informiranje, edukaciju i upoznavanje mještana, mladeži i djece s izvanrednim situacijama i
postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih
snaga civilne zaštite, ukoliko do takvih potreba dođe.
Mještane Općine Ferdinandovac također je potrebno upoznati s uvođenjem jedinstvenog
broja za hitne pozive 112 te njegovom značaju, ali i s drugim važećim pozivnim brojevima za
interventne službe, a vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati s
obvezom postavljanja novih znakova za uzbunjivanje na vidljivom mjestu.
U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja te zaštiti od požara važnu ulogu moralo bi
imati inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva zaštite i spašavanja i zaštite
od požara u prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu s
utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu Koprivničko-križevačke županije i Općine
Ferdinandovac) i održavanju sustava za uzbunjivanje građana.
SKLONIŠTA
Općina Ferdinandovac, nema na svom području izgrađena skloništa osnovne zaštite, ali se
sklanjanje ljudi i materijalnih dobara može vršiti u podrumske prostorije, lovačke, vatrogasne
domove i prostore osnovne škole u Ferdinandovcu.
VATROGASTVO
Općinsko poglavarstvo Općine Ferdinandovac, donijelo je Odluku o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac na 3. sjednici održanoj 13. lipnja 2006. godine (KLASA: 214-01/0601/01, URBROJ: 2137/15-06-1), temeljem koje je općinski načelnik zaključio Sporazum o osnivanju
JVP Đurđevac za obavljanje vatrogasne djelatnosti i za cjelokupno područje Općine Ferdinandovac
(KLASA: 214-01/06-01/01, URBROJ: 2137/15-06-1 od 18. srpnja 2006. godine).
Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine Ferdinandovac u koju su uključene
sljedeće vatrogasne postrojbe:
- Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Ferdinandovac sa 20 operativnih vatrogasaca,
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodić, sa najmanje 10 operativnih vatrogasaca,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Lepa Greda, sa najmanje 10 operativnih vatrogasaca,
ustrojene na način da obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a
mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera.
Tim stručnjaka izradio je elaborat Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Općine Ferdinandovac u lipnju 2012. godine, za koji je ishođeno pozitivno Mišljenje MUP-a Policijske
Uprave Koprivničko-križevačke broj: 511-06-04/5-333-14/2-12.II od 11. lipnja 2012. godine.
Temeljem dobivenog pozitivnog Mišljenja na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Ferdinandovac, izrađen je Plan zaštite od požara Općine Ferdinandovac kojeg je
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac, donijelo na 23. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine
(KLASA: 214-01/12-01/31, URBROJ: 2137/15-12-1).
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac donijelo je i izmjene Plana te izvršilo usklađenje istog
s novonastalim uvjetima na 18. sjednici održanoj 29. prosinca 2015. godine Izmjene Plana zaštite od
požara Općine Ferdinandovac (KLASA: 214-01/15-01/01, URBROJ: 2137/15-15-1).
Inspektor za vatrogastvo iz DUZS, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područna
jedinica Koprivnica, dana 7. srpnja 2016. godine izvršio je inspekcijski nadzor u Općini Ferdinandovac,
Vatrogasnoj zajednici Općine Ferdinandovac i Središnjem DVD Ferdinandovac. Nadzor je pokrenut po
službenoj dužnosti temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata. Zapisnikom
Inspektora za vatrogastvo (KLASA: 823-02/16-01/09, URBROJ: 543-01-09-02/6-16-3, od 7. srpnja
2016.) utvrđeno je da jedinica lokalne samouprave, Općina Ferdinandovac, ispunjava propisane
odredbe Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata te temeljem obavljenog nadzora nisu utvrđeni
propusti u primjeni Zakona.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Dana 3. prosinca 2010. osnovana je Udruga za zaštitu, pomoć i spašavanje na vodama
Koprivničko-križevačke županije, sa sjedištem u Ferdinandovcu.
Ciljevi osnivanja Udruge su zaštita, pomoć i spašavanje osoba i imovine, kao i održavanje
ekologije i zaštita rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području Koprivničko-križevačke
županije. U 2016. godini novo osnovani Stožer civilne zaštite Općine Ferdinandovac je u izravnim
kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje, te je sukladno podnesenim i
prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i
kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdio aktivnosti koje se
financiraju iz Proračuna Općine Ferdinandovac u 2016. godini.
Značajnije udruge građana važne za sustav zaštite i spašavanje Općine Ferdinandovac su:
Lovačka udruga „FAZAN“ Ferdinandovac i Športsko ribolovni klub „ŠTUKA“ Ferdinandovac.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Služba hitne medicinske pomoći
Na području Općine Ferdinandovac, u okviru Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
djeluje služba za hitnu pomoć s pripravnosti od 24 sata. Smještena je u prostorima Doma zdravlja u
Đurđevcu, a provodi se putem dežurstva liječnika opće/obiteljske medicine, zaposlenika Doma
zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te privatnih zdravstvenih djelatnika koji pružaju zdravstvenu
zaštitu osiguranicima na području Županije. Sustavom GSM veza povezane su sve ekipe, a fiksnom
telefonijom uspostavlja se veza sa centrima 112 i međusobno (Đurđevac, Koprivnica i Križevci). U
ovom trenutku Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ne raspolaže s potencijalima za slučaj
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većih nesreća i katastrofa te je stoga potrebno planirati opremanje ekipa HMP opremom i vozilima
kako bi mogli intervenirati i u situacijama većih nesreća i katastrofa.
Sa postojećim potencijalima može se intervenirati u slučaju stradanja vezano uz prometne
nesreće te havarije manjih razmjera.
Socijalna služba – Centar za socijalnu skrb
Područje Općine Ferdinandovac pokriva Centar za socijalnu skrb Đurđevac u kojem su
zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, u skladu s
važećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. U slučaju nekih izvanrednih situacija ova služba
u koordinaciji s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim kategorijama stanovništva kojima će
takva pomoć i skrb biti potrebna.
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, kao vodeća humanitarna organizacija područja
Grada Đurđevca, brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima te
organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Neke od
zadaća Crvenog križa Đurđevac su i osposobljavanje članova i građana za njihovu samozaštitnu
funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i
opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih
sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj
doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja, jer je postojeća oprema zastarjela
i dotrajala.
Veterinarska stanica Đurđevac
Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac te
sa svojom ambulantom u Ferdinandovcu, pokriva područje Općine Ferdinandovac. Provodi mjere
zaštite zdravlja životinja te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti radi osiguranja uzgoja i
proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita ljudi od
zoonoze i veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza veterinarske službe. U
situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno Ministarstvo RH.
Poljoprivredno savjetodavna služba
Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje je potrebno razvijati Poljoprivredno savjetodavnu
službu koja ima sjedište u Đurđevcu, a pokriva područje Općine Ferdinandovac, kako bi se
poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih
posljedica mogućih biljnih bolesti većih razmjera.
Komunalno poduzeće ''Komunalije'' d.o.o. Đurđevac
(''Komunalne usluge Đurđevac'' d. o. o. i ''Komunalije - plin '' d. o. o. Đurđevac )
„Komunalije“ d.o.o. Đurđevac je komunalno poduzeće čiji osnivač i većinski vlasnik je Grad
Đurđevac te susjedne općine, među kojima i Općina Ferdinandovac. Djelatnost ovog poduzeća je
vodoopskrba i odvodnja. Trgovačko društvo ''Komunalne usluge Đurđevac'' d. o. o., nastalo 2014.
godine, odvajanjem pojedinih poslova iz djelatnosti „Komunalija“d.o.o., obavlja poslove uređenja
okoliša odnosno javnih površina, održavanja i uređenja groblja, odvoz komunalnog i tehnološki
neopasnog otpada. Također je osnovano i trgovačko društvo ''Komunalije-plin'' d. o. o. koje je
distributer plina na Đurđevačkom području. Sva tri spomenuta društva svojim ljudskim potencijalima
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i postojećom mehanizacijom mogu aktivno sudjelovati i intervenirati u slučaju izvanrednih situacija i
nesreća.
Ostale pravne osobe
Na području Općine Ferdinandovac registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se
bave građevinskom, prijevozničkom, ugostiteljskom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od
interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s
drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom
mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljati će Stožer civilne zaštite Općine Ferdinandovac.
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu i suvlasništvu Općine Ferdinandovac, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja
civilne zaštite. Planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrđeni su načini dogradnje i jačanja
dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja pravnih osoba koje djeluju na području Općine Ferdinandovac, a to su:
Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, ''Sloga podravska trgovina“d.o.o. u Ferdinandovcu,
Trg slobode 27, ''Dergez'' d. o. o. Podravske Sesvete, Trg bana Jelačića 11, pogon i prodavaonica u
Ferdinandovcu Dravska 65a, Klesarstvo ''Kolar'' Ferdinandovac, A. Šenoe 1, ''Autoprijevoznik Ivan
Buković'' Ferdinandovac, P. Preradovića 6b, '' Iskopi Fuček Zadruga'' Ferdinandovac, Stari drum 7a,
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zdravstvena ambulanta u Ferdinandovcu, Trg slobode
30, Ljekarna Ferdinandovac, Dravska 69, Ordinacija dentalne medicine Mario Bušić Ferdinandovac,
Trg slobode 29, Ustanove hitne medicinske pomoći, društva Crvenog križa i dr.
ZAKLJUČAK
Na osnovi iznesenog, može se konstatirati da Dobrovoljna vatrogasna društva na području
Općine Ferdinandovac zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim
propisima, jer redovnim inspekcijskim nadzorom od strane inspektora za vatrogastvo, nisu uočene
nikakve nepravilnosti u Općine Ferdinandovac, i zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje
organizirane snage u sustavu civilne zaštite i nositelja cijelog sustava i svih akcija civilne zaštite u
Općini.
Okosnicu svih organiziranih snaga za civilnu zaštitu čini vatrogastvo Općine Ferdinandova.
Stanje civilne zaštite u Općini Ferdinandovac je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje
sustava civilne zaštite kada se radi o redovnim prilikama.
Budući da tijekom 2016. godine nije izvršena nikakva edukacija ili osposobljavanje pripadnika
sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac (Stožer civilne zaštite Općine, Postrojba i
zapovjedništvo civilne zaštite opće namjene, Povjerenici i Zamjenici povjerenika civilne zaštite,
Vatrogasno zapovjedništvo Općine), istu je potrebno izvršiti u 2017. godini, temeljem Plana i
Programa DUZS-a te prema dogovoru i suradnji sa DUZS/PUZS Koprivnica-Odjelom za preventivnoplanske poslove.
Temeljem ove Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac
zaključuje se:
-

potrebno je donijeti provedbene dokumente sukladno članku 17. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15).
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U situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Općina
Ferdinandovac mogla bi se osloniti i na dodatne operativne snage civilne zaštite kao što su Dom
zdravlja Koprivničko-križevačke županije, HMP, ekipe HEP-a, INA i dr. javna-državna društava, te na
udruge građana HGSS i druge, Društvo Crvenog križa, te zdravstva i socijalne ustanove, kao i
interventne snage šireg okruženja i razina, susjedne općine, gradove, županije, Republiku Hrvatsku i
međunarodnu pomoć.
Prema mogućnostima proračuna u 2017. godini, predlaže se kupnja i nabava opreme za slučaj
većih nesreća ili katastrofe, kao npr: vreće za pijesak, lopate, kabanice/kišna odijela, gumene čizme,
pumpe za vodu, krampovi, sjekire, kante, najlon folije, cipele, radna odijela i sl., a koju bi koristile sve
operativne snage Općine.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini
objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Ferdinandovac (www.ferdinandovac.hr)
te u Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, a jedan originalni primjerak će
se dostaviti u PUZS/PU Koprivnica.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE FERDINANDOVAC

KLASA: 021-05/16-01/58
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 19. prosinac 2016.

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.
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