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: 022-05/16-03/73, URBROJ: 2137/15-161 od 19. prosinca 2016. godine), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 24. sjednici održanoj 19.
prosinca 2016. godine donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite
na području Općine Ferdinandovac za period od 2016. do 2019. godine

I. UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) određeno je da 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 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 na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i
sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike
nesreće ili katastrofe.
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne
poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je
već nastupila.
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih
nesreća i plan djelovanja civilne zaštite, kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog
sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se
iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se
postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.
II. SMJERNICE
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
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,
8. Udruge.
Temeljem članka 17. stavak 3. alineja 6. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
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broj 82/15) izvršno tijelo JLS (općinski načelnik) odgovorno je za osnivanje operativnih snaga civilne
zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite.
Sukladno članku 17. stavak 3. alineja 2. Navedenog Zakona, općinski načelnik donosi i plan
odnosno vrstu te način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Općina Ferdinandovac će sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite
zajedno sa operativnim snagama civilne zaštite voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima i
resursima operativnih snaga te o promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje putem Područnog ureda Koprivnica.
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), izvršno
tijelo jedinice lokalne samouprave (općinski načelnik) 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: 2137/1516-1). Odlukom o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac, temeljem Zakona o
sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, u Stožer civilne zaštite Općine Ferdinandovac
imenovano je sedam (7) osoba.
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.
Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava
za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite.

1.2. TIM CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
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 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 odsjek za poslove obrane Koprivnica –
Područni odjel za poslove obrane Zagreb.
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).

2

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 razdoblju od 2011. do 2016. godine zbog promjene prebivališta, bolesti i drugih opravdanih
zakonskih razloga, predloženo je brisanje iz ratnog rasporeda za vojne obveznike raspoređene u
postrojbu civilne zaštite opće namjene i brisanih iz evidencije MORH-a-Područnog odsjeka za poslove
obrane Koprivnica te su s toga u postrojbu CZ opće namjene Općine Ferdinandovac raspoređeni novi
vojni obveznici putem DUZS/PUZS Koprivnica, Odjela za preventivno-planske poslove.
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).
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.

1.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Općinsko poglavarstvo Općine Ferdinandovac, donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac na 3. sjednici održanoj 13. lipnja 2006. godine (KLASA: 214-01/06-01/01, 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: 214-01/0601/01, URBROJ: 2137/15-06-1 od 18. srpnja 2006. godine).
Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine Ferdinandovac u koju su uključene
slijedeće vatrogasne postrojbe:
- Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Ferdinandovac sa 20 operativnih vatrogasaca,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodić, sa najmanje 10 operativnih vatrogasaca,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Lepa Greda, sa najmanje 10 operativnih vatrogasaca.
Dobrovoljna vatrogasna društva su ustrojena na način da obavljaju preventivnu djelatnost
sukladno Zakonu o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija
većih razmjera.
DVD-Ferdinandovac je opremljeno opremom sukladno Pravilniku o minimumu tehničkih
sredstava i opreme gdje je propisan minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne
postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.
Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija koji je izradio tim stručnjaka 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), utvrđena je razina ugroženosti od
požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera, a kojim se između ostalog daje stručno mišljenje o
postojećem stanju, ustroju službe za zaštitu od požara profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi. Izrađuje se numerička analiza požarne ugroženosti te predlažu mjere – dakle procjenom se
određuje potreban broj vatrogasaca za pojedino ugroženo područje, a onda se prema tome, po prije
navedenom pravilniku, oprema postrojba i određuje vrsta i veličina postrojbi.
U razdoblju od 2016. do 2019. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja
vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja
i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ broj 61/94), prema Pravilniku o programu
osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ broj 61/94) kao i prema čl. 28.,
st. 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10).
Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje
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u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim
propisima.
Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim
vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni edukacija građana posebno poljoprivrednika u vezi
spaljivanja biljnog otpada zbog mogućnosti izbijanja požara na otvorenim prostorima, ali i štetnosti na
okoliš. Potrebno je osvijestiti, upoznati javnost i provoditi preventivne aktivnosti u svrhu povećanja
sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od požara.
Temeljem izrađene Procjene 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: 214-01/1201/31, URBROJ: 2137/15-12-1).
Usklađenje plana s novonastalim uvjetima donijelo je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac 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, a temeljem Zakona o
vatrogastvu. Nadzor je pokrenut po službenoj dužnosti temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu i
podzakonskih akata. Zapisnikom od 7. srpnja 2016. (KLASA: 823-02/16-01/09, URBROJ: 543-01-0902/6-16-3) 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.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) u razmatranom periodu
potrebno je:
1. Donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara,
2. Izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara,
3. Donijeti plan motrilačko dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog
prostora, a pogotovo u vrijeme žetvene sezone,
4. Usklađivati Plan zaštite od požara najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima.
1.4. OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA
Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradska organizacija Crvenog križa Đurđevac, s
članovi i s područja Općine Ferdinandovac, koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o
Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.
Osim navedenog Gradska organizacija Crvenog križa traži, prima i raspoređuje humanitarnu
pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju
velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.
Općina Ferdinandovac nastaviti će sa financiranjem Gradske organizacije crvenog križa Đurđevac
sukladno važećim propisima.
Za ulogu temeljne operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je timove crvenog križa
kvalitetno opremiti, jer postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi isti mogli dati pun doprinos
u slučaju potrebe aktiviranja sustava civilne zaštite.
1.5. UDRUGE
Na području Općine Ferdinandovac djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična
znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera civilne zaštite.
Zajednički ciljevi djelovanja su unapređenje tehničke kulture stanovništva, posebice mladih kroz
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obrazovne programe i projekte, popularizacija tehničke znanosti kroz rad s nadarenim učenicima
osnovne i srednje škole te obrazovni programi za odrasle.
Potrebno je napraviti popis članstva udruga od značaja za sustav civilne zaštite te ih dodatno
financirati kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali svoje članove i nabavljali opremu
koja će se koristiti za njihovu redovnu aktivnost, ali će biti važna i u slučaju izvanrednih situacija.
Udruge koje su od interesa za sustav civilne zaštite su:
- Športski ribolovni klub „Štuka“ Ferdinandovac,
- Lovačka udruga „Fazan“ Ferdinandovac,
- Udruga za zaštitu, pomoć i spašavanje na vodama Koprivničko-križevačke županije sa
sjedištem u Ferdinandovcu.
Gore navedene udruge čine pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite i svojim
sposobnostima nadopunjuju sposobnost temeljnih operativnih snaga.
Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Ferdinandovac
organizirati će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
1.6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a
na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac donijelo je ODLUKU o određivanju operativnih snaga
civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području općine Ferdinandovac na 22.
sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine (KLASA: 810-01/16-01/01, URBROJ: 2137/15-16-1).
Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi
plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama
Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata.
III. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
Općina Ferdinandovac donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne
zaštite, temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u roku od dvije godine od dana
stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o
mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati
ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu te za pružanje pomoći drugima
kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja
osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili
tehnoloških nesreća i katastrofa.
Tijekom četverogodišnjeg razdoblja 2016 - 2019. potrebno je jačati dijelove sustava civilne
zaštite osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama kao i nastaviti
suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Odjelom za preventivu i planiranje, u
cilju jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac.
Potrebno je kontinuirano ažurirati vojne obveznike – pripadnike postrojbi civilne zaštite Opće
namjene Općine Ferdinandovac, koji su se odselili i promijenili mjesto prebivališta, tj. ako nisu više na
području Općine Ferdinandovac, bolesne v/o, invalide rada, invalide iz prometnih nesreća, umrle ili sl.
Potrebno je službeno zatražiti zamjenu-brisanje RR i novi raspored u postrojbu civilne zaštite opće
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namjene, a u suradnji sa Odjelom za preventivu i planiranje PUZS Koprivnica. Potrebno je ažurirati akte
i dokumente civilne zaštite sukladno Zakona o sustavu civilne zaštite (‘’Narodne novine’’ broj 82/15) te
svim važećim podzakonskim aktima (Odluke, pravilnici, metodologije...), popuniti i ažurirati sve
podatke i priloge koji su vezani uz rad i Planu civilne zaštite Općine Ferdinandovac te iste uskladiti sa
novonastalom situacijom u pravnim subjektima (lokalni izbori, članovi Stožera civilne zaštite,
povjerenici civilne zaštite, pripadnici postrojbe civilne zaštite, teklići, mobilizacija, odgovorne osobe u
pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Ferdinandovac i drugo). Treba uvažiti
nalaze inspekcijskih nadzora, Inspektora za vatrogastvo, te Inspektora za zaštitu i spašavanje. Sve
utvrđene i naređene mjere otkloniti u zakonskim rokovima sukladno osnovnim Zakonima o
vatrogastvu i Zakonu o sustavu civilne zaštite te njihovim važećim podzakonskim propisima i aktima. O
svemu redovito izvijestiti DUZS/PU Koprivnica, Samostalnu službu za inspekcijske poslove, Područna
jedinica Koprivnica.
U 2016. godini u Proračunu Općine Ferdinandovac ukupno je za sve snage sustava civilne
zaštite planiran iznos od 172.500,00 kuna, a realiziran je u svoti od 145.648,35 kuna.
Privitak ovim Smjernicama čini projekcija proračuna za naredno trogodišnje razdoblje.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac
za period od 2016. do 2019. godine 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: 021-05/16-01/60
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 19. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.
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PRIVITAK:
PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
FERDINANDOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2017.DO 2019. GODINE

Red.
broj
1.

2.

3.

4.

REALIZIRANO 2016. PLANIRANO ZA
OPIS POZICIJE
god (kn)
2017.-2019. god (kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE:
1.000,00
30.000,00
-Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje
sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju
-Stožer civilne zaštite
-Postrojbe civilne zaštite
-Povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa
-Materijalna i teh. oprema operativnih snaga
-Izrada novih procjena i planova sustava C. Z.
-Vježba operativnih snaga
UKUPNO:
1.000,00
30.000,00
VATROGASTVO:
- Javne vatrogasne postrojba Đurđevac
105.000,00
330.000,00
- Vatrogasna zajednica općine Ferdinandovac
- Dobrovoljna vatrogasna društva,
27.000,00
112.000,00
Ferdinandovac, Brodić i Lepa Greda.
UKUPNO:
132.000,00
442.000,00
UDRUGE GRAĐANA:
7.765,00
30.000,00
-Udruga za zaštitu, pomoć i spašavanje na
vodama Koprivničko-križevačke županije, sa
sjedištem u Ferdinandovcu.
-Lovačka udruga „FAZAN“ Ferdinandovac
-Športsko ribolovni klub „ŠTUKA“
Ferdinandovac.
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I
SPAŠAVANJE REDOVITA DJELATNOST:
Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba,
Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja,
zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje
komunalne
infrastrukture
(vodovod,
kanalizacija, čistoća, groblja, i drugo) kao i
pravne osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom,
turističkom
i
drugim
djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje
UKUPNO:
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

7.765,00

30.000,00

4.883,35

15.000,00

4.883,35

15.000,00

145.648,35

517.000,00
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