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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), a sukladno članku 48. stavak 1. Pravilnika o nositeljima, 
sadržaju, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštitite načinu informiranja 
javnosti u postupku njihovog donošenja  („Narodne novine“ broj 66/21), i članka 46. Statuta Općine 
Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13, 1/18, 5/20 i 4/21), 
općinski načelnik Općine Ferdinandovac podnosi na usvajanje Općinskom vijeću Općine 
Ferdinandovac sljedeću 

ANALIZU STANJA 
Sustava civilne zaštite na području  

Općine Ferdinandovac u 2022. 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, 118/18, 31/20,  

20/21 i 114/22), (u daljnjem tekstu: Zakon) 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. 

 
 
II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC 

PROCJENA UGROŽENOSTI 

        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. 

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac, prethodila je Odluka o 
izradi, koju je donio općinski načelnik Općine Ferdinandovac KLASA: 240-01/22-02/1, URBROJ: 2137-
15-22-1, od 10. veljače 2022. godine, temeljem Smjernica za područje Koprivničko-križevačke 
županije gdje su navedeni rizici koji se obrađuju u procjeni, i imenovana je radna skupina koja je 
radila na stručnim, administrativnim i tehničkim poslovima. 

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac, sklopljen je Ugovor o 
pružanju  konzultantskih usluga prilikom izrade procjene rizika i Plana djelovanja CZ s tvrtkom 
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''Planovi i Procjene'' j. d. o. o. iz Varaždina, KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2137-15-22-2, od 10. 
veljače 2022. godine. 

Na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 13. sjednici 
održanoj 15. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu 
Ferdinandovac  (KLASA: 240-01/22-02/1, URBROJ: 2137-15-22-3), procjena je uvezena u knjigu od 
113 stranica, koja je objavljena u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/22.  

 
Općina Ferdinandovac svoje obveze u funkcioniranju sustava Civilne zaštite na području 

Općine Ferdinandovac vrši prvenstveno gotovim snagama (DVD Ferdinandovac, DVD Brodić i DVD 
Lepa Greda, HGSS-stanica Koprivnica i Crveni križ Đurđevac) i pravnim osobama od interesa za sustav 
Civilne zaštite, te kao ispomoć gotovim snagama  Povjerenici Civilne zaštite i koordinatorima na 
terenu.      

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE  

Temeljem donesene Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac od 15. 
lipnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-02/1, URBROJ: 2137-15-22-3), Općinski načelnik je putem 
sklopljenog  Ugovora o pružanju  konzultantskih usluga prilikom izrade procjene rizika i Plana 
djelovanja CZ s tvrtkom ''Planovi i Procjene'' j. d. o. o. iz Varaždina, KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 
2137-15-22-2, od 10. veljače 2022. godine zatražio od konzultanta izradu Plana djelovanja civilne 
zaštite sukladno važećem Pravilniku. 

Općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je Odluku o donošenju Plan djelovanja civilne 
zaštite Općine Ferdinandovac  KLASA: 240-01/22-02/3, URBROJ: 2137-15-22-2, od 1. srpnja 2022. 
godine, koji je uvezen u jednu knjigu od 23 stranice, sa pripadajućim grafičkim prilozima, a izrađen je 
u lipnju 2022.  godine. 

Sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ferdinandovac čine prilozi s mjerama CZ 
po ugrozama  uvezeni u jednu knjigu  a izrađeni su u lipnju 2022.  godine. 

 
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 2020. – 2023.   
ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 
 

 U Smjernicama je obrađeno postupanje sustava Civilne zaštite za naredno četverogodišnje 
razdoblje i to na slijedeći način: 

- Na temelju procjene rizika utvrđuju se prioritetne preventivne mjere, dinamika i način 
njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima. 

- Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje se način 
uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog 
upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama. 

- Usmjerava se razvoj kapaciteta operativnih snaga (u daljnjem tekstu OS) sustava civilne 
zaštite. 

- Poboljšavaju  se postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći. 
- Planiranje i osiguranje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih 

ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine. 
 
 
Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 29. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine  

donijelo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. – 2023. na području 
Općine Ferdinandovac  KLASA: 810-03/19-01/01, URBROJ: 2137/15-02-19-5-1, od 10. prosinca 2019. 
godine. 
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III. STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
 
Općinski načelnik nakon provedenih izbora u 2021. godini u zakonskom roku, a sukladno 

članku 5. Pravilniku o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19. i 17/20), donio je Odluku o 
osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac KLASA: 810-05/21-01/01, URBROJ: 2137/15-
02-21-12, od 21. lipnja 2021. godine (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 12/21). 

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 obavljao je zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, a za aktualnu situaciju 
pandemije (korona virus – COVID 19) pripremao detaljne i specifične radne operativne postupke od 
značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljao reagiranjem 
sustava civilne zaštite, obavljao poslove informiranja javnosti te provodio mjere i aktivnosti sustava 

civilne zaštite koje su proizašle iz Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se 
ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja nacionalnog Stožera civilne 
zaštite RH, i propisanih epidemioloških mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

 
Temeljem članka 21. stavka 5. Zakona Općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je  21. 

lipnja 2021. godine Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac (KLASA: 810-
05/21-01/01, URBROJ: 2137/15-02-21-13). 

Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih 
snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine", broj 69/16), općinski načelnik Općine Ferdinandovac 
dana 21. lipnja 2021. godine donio je i SHEMU MOBILIZACIJE Stožera civilne zaštite Općine 
Ferdinandovac, KLASA: 810-05/21-01/01, URBROJ: 2137/15-02-21-14 

Administrativno-tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavljao je Jedinstveni upravni 
odjel Općine Ferdinandovac. 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  OPĆINE FERDINANDOVAC 
 

Vrsta, operativne snage i ustroj sustava civilne zaštite za područje Općine Ferdinandovac  
određen je Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac  (KLASA: 240-01/22-02/1, 
URBROJ: 2137-15-22-3 od 15. lipnja 2022. godine) koja je dostavljena u Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite 
Koprivnica.   

Općina Ferdinandovac svoje obveze u funkcioniranju sustava Civilne zaštite na području 
Općine Ferdinandovac izvršava prvenstveno gotovim snagama (DVD Ferdinandovac, DVD Brodić i 
DVD Lepa Greda, HGSS-stanica Koprivnica i Crveni križ Đurđevac) i pravnim osobama od interesa za 
sustav Civilne zaštite, te kao ispomoć gotovim snagama  Povjerenici Civilne zaštite i koordinatori na 
terenu.      

Gotove snage i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite kao potpora za provođenje 
mjera i aktivnosti civilne zaštite su nositelji operativnih snaga sustava civilne zaštite,  a pravne osobe 
se u okviru svoje redovne djelatnosti bave i civilnom zaštitom i mjerama za provođenje civilne zaštite. 

Povjerenike civilne zaštite imenovao je općinski načelnik, temeljem članka 34. stavka 1. 
Zakona te donio Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Ferdinandovac i njihovih 
zamjenika KLASA: 240-01/22-02/5, URBROJ: 2137-15-22 od 28. listopada 2022. godine.  
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Vezano uz provedbu obveza koje se odnose na određivanje i pravnih osoba od interesa za 
sustav CZ na području Općine Ferdinandovac, temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 3. Zakona i  
Procjene ugroženosti, proizlazi da je općinski načelnik  Općine Ferdinandovac  donio  prijedlog Odluke 
o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  Općine Ferdinandovac (KLASA: 240-
01/22-02/04, URBROJ: 2137-15-22-2 od 17. listopada 2022. godine, i uputio MUP, Ravnateljstvo 
civilne zaštite, Područnom uredu CZ Varaždin, Službi civilne zaštite Koprivnica na izdavanje 
suglasnosti. 

Na temelju dobivene suglasnosti (KLASA: 240-05/22-04/14, URBROJ: 511-01-393-22-16 od 26. 
listopada 2022.), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na  19. sjednici održanoj dana 15. studenog 
2022. godine donijelo je Odluku o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Ferdinandovac (KLASA: 240-01/22-02/4, URBROJ: 2137-15-22-4, od 15. studenog 2022.). 

Gotove snage sustava civilne zaštite VZO i DVD-i ishodili su Liječničke Potvrde o općoj 
zdravstvenoj sposobnosti za rad i osigurani su od posljedica nesretnog slučaja kod Croatia osiguranja 
d. d. Zagreb (ukupno 22 osobe). 

Operativne snage sustava Civilne zaštite tijekom ove godine izvršavale su sve zadaće koje su 
bile određene planom razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu. 

 
IV. INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE FERDINANDOVAC 
 

 Tijekom 2022. godine u Općini Ferdinandovac bio je obavljen redoviti inspekcijski nadzor 
sustava civilne zaštite od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, 
Područni ured Civilne zaštite Varaždin, Služba inspekcijskih poslova, KLASA: 822-02/21-02/197, 
URBROJ: 511-01-390-21-8  od 19. siječnja 2022. godine.  
 Inspektor za civilnu zaštitu tijekom nadzora utvrdio je da je Općina Ferdinandovac donijela 
sve potrebe akte iz područja civilne zaštite, te nisu uočene nepravilnosti tijekom nadzora. 

Koordinacija tijekom godine vršena je preko Županijskog centra 112 Koprivnica, gdje se 
izvršavalo u prvom redu zadaće, mjere i postupanje uslijed posljedica pandemije korona virusa, te 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje sustava Civilne zaštite na području Općine 
Ferdinandovac.  

V. PREVENTIVA I PLANOVI CZ OPĆINE FERDINANDOVAC 
 

Provedba zaštite i spašavanja u katastrofi i većoj nesreći utvrđena je u Procjeni rizika od 
velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac (KLASA: 240-01/22-02/1, URBROJ: 2137-15-22-3), od 15. 
lipnja 2022. godine) i  Planu djelovanja civilne zaštite Općine Ferdinandovac  KLASA: 240-01/22-
02/3, URBROJ: 2137-15-22-2, od 1. srpnja 2022. godine . 

Uz Plan djelovanja civilne zaštite Općine Ferdinandovac primjenjivali su se i izrađeni 
dokumenti Procjena ugroženosti od požara Općine Ferdinandovac, (KLASA: 021-05/18-01/85, 
URBOJ: 2137/15-18-1. od 8. studenog 2018. godine) i  Plan zaštite od požara za područje Općine 
Ferdinandovac ( KLASA: 021-05/18-01/84, URBOJ: 2137/15-18-1, od 8. studenog 2018. godine) 
  

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, provodile su 
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.  

Mještani Općine Ferdinandovac upoznati su s uvođenjem jedinstvenog broja za hitne pozive 
112 te njegovom značaju, ali i s drugim važećim pozivnim brojevima za interventne službe, a vlasnike 
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i korisnike objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati s obvezom postavljanja novih znakova 
za uzbunjivanje na vidljivom mjestu. 

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: 214-01/06-
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: 214-01/06-01/01, URBROJ: 2137/15-06-1 od 18. srpnja 2006. godine).  

 
Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine (VZO) Ferdinandovac u koju su 

uključene sljedeće vatrogasne postrojbe: 
- Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Ferdinandovac sa 22 operativna 

vatrogasaca,  
- Dobrovoljno vatrogasno društvo(DVD) Brodić, sa najmanje 5 operativnih vatrogasaca,  
- Dobrovoljno vatrogasno društvo(DVD)  Lepa Greda, sa najmanje 5 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. 

Trgovačko društvo VIZOR ekologija-zaštita-konzalting d. o. o. Varždin pod brojem: PUP-
4602/18, od listopada 2018. izradilo je Procjenu ugroženosti od požara  Općine Ferdinandovac, na 
koju je dobiveno predhodno pozitivno Mišljenje Vtrogasne zajednice Općine Ferdinandovac od 22. 
listopada 2018. i ishođeno pozitivno Mišljenje MUP-a Policijske Uprave Koprivničko-križevačke broj: 
511-06-04/5-333-118/2-18. II od  7. studenog  2018. godine. 

 Procjena ugroženosti od požara  Općine Ferdinandovac  donesena je na 14. sjednici 
Općinskog vijeća  održanoj 8. studenog 2018. godine, KLASA: 021-05/18-01/84, Urbroj: 2137/15-18-1. 

Temeljem izrađene Procjene ugroženosti od požara  Općine Ferdinandovac,  izrađen je i Plan 
zaštite od požara Općine Ferdinandovac kojeg je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac, donijelo na 
14. sjednici održanoj 8. studenog 2018. godine, KLASA: 021-05/18-01/85, URBOJ: 2137/15-18-1.  

Tijekom 2022. godine nije proveden inspekcijski nadzor od strane inspektora za vatrogastvo  
Hrvatske vatrogasne zajednice, Odjel Inspekcije, ni u Općini Ferdinandovac niti u Vatrogasnoj 
zajednici Općine Ferdinandovac. 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU  
 
 

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. Stožer civilne zaštite Općine Ferdinandovac je u izravnim kontaktima s udrugama građana 
od značaja za zaštitu i spašavanje. Svake godine sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim 
projektima, potrebama i aktivnostima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko 
jačanje Udruga u dijelu od značaja za sustav civilne zaštite, Općina Ferdinandovac financira iz 
Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu. 

Značajnije udruge građana važne za sustav civilne zaštite  Općine Ferdinandovac su: Udruga 
za zaštitu, pomoć i spašavanje na vodama Koprivničko-križevačke županije, sa sjedištem u 
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Ferdinandovcu, Lovačka udruga FAZAN  Ferdinandovac i Športsko ribolovni klub ŠTUKA 
Ferdinandovac. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM  
 BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 
Služba hitne medicinske pomoći 

 
 Na području Općine Ferdinandovac, u okviru Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, 
djeluje služba jedan tim 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 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 izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za 
izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća i epidemija. 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 
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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 je 2014. 
godine, odvajanjem pojedinih poslova iz djelatnosti Komunalija d.o.o., te isto 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 
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 civilnu zaštitu, 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 posljedicama većih nesreća i katastrofa.  

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 
situacijama obavlja Stožer civilne zaštite  Općine Ferdinandovac. 

Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 
okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac. 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, a osobito one u vlasništvu i 
suvlasništvu Općine Ferdinandovac, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu 
djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. Planom 
djelovanja civilne zaštite utvrđen je način, dogradnja i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su 
posebno značajni za sustav civilne zaštite. 

Mora se posebno naglasiti aktivna uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima civilne 
zaštite  pravnih osoba koje djeluju na području Općine Ferdinandovac, a to su: 

 Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, Lonia 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 Milan Kolar d.o.o., Augusta 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. 

ZAKLJUČAK 
 

Na osnovi iznesenog, može se konstatirati da VZO i 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 gotove snage u sustavu civilne zaštite i nositelja cijelog sustava i svih akcija civilne zaštite 
u Općini.  
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Okosnicu svih organiziranih snaga u sustavu civilne zaštite čini vatrogastvo Općine 
Ferdinandova, a ponajviše VZO i DVD Ferdinandovac, u suradnji s Stožerom civilne zaštite Općine 
Ferdinandovac.  

Stanje civilne zaštite u Općini Ferdinandovac je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje 
sustava civilne zaštite kada se radi o redovnim i izvanrednim prilikama.  
 

Zaključak Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac kojim se usvaja ova Analiza, objaviti će se u 
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ te na službenim internetskim stranicama 
Općine Ferdinandovac.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE FERDINANDOVAC 

 
 
KLASA: 240-01/22-02/7 
URBROJ: 2137-15-22-1 
Ferdinandovac, 12. prosinca 2022. 

                                 
                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                                           Vjekoslav Maletić 
         

 
 
 
 

  


