
                             
 

             REPUBLIKA HRVATSKA                                         
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA FERDINANDOVAC 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 245-01/22-01/2 

URBROJ: 2137-15-22-1 

Ferdinandovac, 12. prosinca 2022. 

 

 Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10. i 

114/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 6/13. 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac podnosi  

 

Izvješće o stanju zaštite od požara  

i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara  

na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu 

 

 

1.  UVOD 

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10. i 114/22), a u cilju zaštite 

života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, sprječavanje 

nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara kao i pružanje pomoći 

kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.  

Općina Ferdinandovac donijela je i uskladila sve dokumente i planove koji reguliraju zaštitu od 

požara na području Općine. 

Vatrogasna zajednica Općine Ferdinandovac (zapovjednik) nadležna  je za izvršenje,   

organiziranje, usmjeravanje i usklađivanje  cjelokupnog vatrogasnog  sustava  za  učinkovitu  provedbu 

vatrogasne  djelatnosti  i  razvoj  vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju  

društva, provedbu mjera  za ujednačavanje  stupnja  zaštite  od  požara   na   cijelom  području  općine,  

te  preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara  i drugih nesreća. 

 

2. PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

2.1.  Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne  novine“ broj  92/10, i 114/22), Općina 

Ferdinandovac  je donijela Procjenu ugroženosti od požara Općine Ferdinandovac KLASA: 

021-05/18-01/84, URBROJ: 2137/15-18-1 od 8. studenog 2018. godine, te Plan zaštite od 

požara Općine Ferdinandovac KLASA: 021-05/18-01/85, URBROJ: 2137/15-18-1 od 8. 

studenog 2018. godine,  kao i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora. 

     2.2.    Općina Ferdinandovac donijela je Godišnji provedbeni plan aktivnosti unaprjeđenja          

               zaštite od požara u 2022. godini na području općine Ferdinandovac, KLASA: 214-  

               02/21-01/02, URBROJ: 2137/15-01-21-2 od 20. prosinca 2021. godine. 

2.3.  Općina Ferdinandovac donijela je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i  

        održavanje rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području  

        Općine Ferdinandovac, i dopunu Odluke („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 6/19. i 24/20). 

2.4.  Operativne vatrogasne postrojbe organizirane su u skladu s Planom zaštite od požara Općine 

Ferdinandovac te mogu djelotvorno i pravodobno djelovati na cijelom području općine. 

2.5.  Javna vatrogasna postrojba Grada Đurđevca  je organizirana i opremljena sa stalnim 24 satnim 

dežurstvom, a putem dojave u Vatrogasnu zajednicu Općine Ferdinandovac  koja obuhvaća 

Dobrovoljna vatrogasna društva Ferdinandovac, Lepa Greda i Brodić vrše se izlasci na 

vatrogasne intervencije kao i zaprimanje informacija i  izvještavanje nadležnih tijela. 

2.6. U 2022. godini nije izvršen inspekcijski nadzor nadležne inspekcijske službe nad stanjem 

opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine. 



2.7. Hidrantska mreža na području općine je u cijelosti izgrađena i u potpunosti je u skladu sa 

važećim propisima. 

 

3. VATROGASNA INFRASTRUKTURA 

 

Na području Općine Ferdinandovac djeluju Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Ferdinandovac, 

DVD Lepa Greda i DVD Brodić organizirana u Vatrogasnu zajednicu Općine Ferdinandovac. 

Vatrogasna zajednica Općine Ferdinandovac s pratećim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima 

operativno pokriva cijelo područje općine. 

Vatrogasna postrojba od važnije opreme ima: terensko vozilo - cisternu za gašenje požara, 

traktorsku cisternu i agregate, kombi vozilo za prijevoz ljudstva, zaštitna odijela, radna vatrogasna 

odijela uključujući čizme, opasače, komplete i kacige, radne kombinezone i drugu zaštitnu opremu: 

tlačne i usisne cijevi različitih promjera, aparati za gašenje požara prahom i ugljičnim dioksidom te 

leđne naprtnjače. 

U 2022. godini nabavljena je dodatna zaštitna oprema i tehnika za vatrogastvo, putem VZ KC-KŽ 

preko EU Fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 39.050,00 kuna (nepovratna sredstva) i to 2 

kompleta vatrogasnih zaštitnih (interventnih) odijela koja se sastoje od jakna, hlača, rukavica, opasača, 

kaciga, potkapa i čizmi.  

Izvršeni su tehnički pregledi vatrogasnog kombija i vatrogasne cisterne.  

 

4. INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE 

 

Intervencije tijekom 2022. godine:    

Intervencija izvlačenja urušenog drva u olujnom vjetru tijekom mjeseca listopada 2022., 

Intervencije gašenje požara otvorenog prostora tijekom sušnog vremena u svibnju 2022. godine.  

Vatrogasne postrojbe VZO bile su spremne intervenirati u slučaju požarnih, tehničkih i drugih 

intervencija, kojih na opće zadovoljstvo nije bilo.  

Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) Vatrogasna zajednica 

Općine Ferdinandovac osigurala je stalno (aktivno i pasivno)  vatrogasno dežurstvo (Plan motrenja, 

čuvanja i ophodnje), uz redovno obavještavanje javnosti o poduzimanju potrebnih mjera prevencije 

nastanka požara i zaštite od požara na otvorenom prostoru u vrijeme povećane opasnosti od požara. 

 

5. FINANCIRANJE VATROGASTVA 

 

Općina Ferdinandovac je kroz Proračun za 2022. godinu provodila financiranje vatrogastva 

sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 

139/04, 174/04, 38/09. i 80/10), u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna, a što se odnosi na sredstva koja 

se zakonom izdvajaju za Javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac u iznosu 110.208,77 kn te donacije za 

Vatrogasnoj zajednici Općine Ferdinandovac u iznosu 100.000,00 kn (za obuke, edukacije, vježbe, 

održavanje tehničkih sredstava i nabavu sredstava za gašenje).  

 

6.    ZAKLJUČAK 

 

Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno osposobljavanje i uvježbavanje 

pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske 

nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama.  

Svi operativni vatrogasci prolaze osnovna osposobljavanja, a osposobljavanje se povremeno 

nadopunjava seminarima i vježbama. 

Stanje zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac je dobro i zadovoljavajuće, a kako bi se 

isto i održalo potrebno je provoditi sve odredbe iz Procjene ugroženosti od požara, mjere iz Plana zaštite 

od požara, ispunjavati srednjoročne planove nabave neophodne vatrogasne opreme, sustavno raditi na 

uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe i provoditi stalnu edukaciju stanovništva o 

opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. 

 

                                                                                                                          

            OPĆINSKI NAČELNIK: 

                Vjekoslav Maletić 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE  

 

 

Na temelju članka 13., stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) 

Općina Ferdinandovac je na temelju Procjene ugroženosti od požara, donijela Godišnji 

Provedbeni plan aktivnosti unapređenja zaštite od požara za 2022. godinu, dana 20. prosinca 

2021. godine. Člankom 13., stavak 8. istog Zakona, propisano je da predstavničko tijelo jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatra izvješće o 

stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

aktivnosti unapređenja zaštite od požara za svoje područje.  

Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim 

aktivnostima iz Provedbenog plana aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim 

sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao i planiranim 

financijskim sredstvima za 2022. godinu, dostaviti jedinici lokalne samouprave i teritorijalno 

nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu 

civilne zaštite najkasnije do 15. siječnja 2023. godine 

Slijedom navedenog, daje se na razmatranje izvješće u predloženom tekstu.  
 


