
 
Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15. i 118/18), članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 
postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17), Odluke o donošenju Procjene 
rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac (KLASA: 021-05/18-01/83, 
URBROJ: 2137/15-18-1, od 8. studenog 2018. godine), članka 31. Statuta Općine 
Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 1/18), a uz 
suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne 
zaštite Koprivnica (KLASA: 810-05/20-04/23, URBROJ: 511-01-393-20-5, od 27. veljače 
2020. godine), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na  31. sjednici održanoj 27. veljače  
2020. donijelo je 

  
 

O D L U K U 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav  

civilne zaštite Općine Ferdinandovac 
 
  

Članak 1. 
  Ovom Odlukom odreĎuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 
području  Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina) s ciljem pripreme i sudjelovanja 
u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i 
opasnosti te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.  

 
Članak 2. 

  Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara Općine odreĎuju se kako slijedi:  
   

- Klesarstvo Kolar, Ferdinandovac, ulica Augusta Šenoe 1,   
- Iskopi Fuček Zadruga, Ferdinandovac, ulica Stari Drum 7/A, 
- Veterinarska stanica ĐurĎevac d.o.o. Ambulanta Ferdinandovac, Dravska 62,  
- Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, 
- Dergez d.o.o. Podravske Sesvete, prodavaonica - 9, Ferdinandovac, Dravska 65a. 
 
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dio su operativnih snaga sustava civilne 

zaštite Općine. 
 

Članak 3. 
  Pravne osobe od posebnog interesa  za sustav civilne zaštite Općine dužne su se 
odazvati zahtjevu  načelnika stožera civilne zaštite i načelnika stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske te sudjelovati  ljudskim i materijalnim resursima u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  
 

Članak 4. 
 Ova Odluka dostavit će se Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke. 
 

Članak 5. 
  Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite sudjeluju u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite  ljudskim snagama i materijalnim resursima u skladu s 
zadaćama koje su dobile ovom Odlukom i koje će razraditi kroz svoje Operativne planove. 
  Operativne planove pravne osobe su dužne izraditi u skladu s člankom 49. Pravilnika 
o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 47/17),  



temeljem zadaća iz ove Odluke i Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 
Ferdinandovac. 
  
     Članak 6.  
 Izrade Operativnih planova osloboĎene su udruge graĎana, koje će svoje zadaće 
izvršavati u skladu s Planom djelovanja civilne zaštite  
  
     Članak 7.  
 Konkretne zadaće pravnih osoba su angažiranje u slučaju potrebe za graĎevinskim 
strojevima, spašavanje materijalnih dobara u slučaju nesreća, čišćenje cesta od raznih 
nanosa, angažiranje u slučaju potrebe provoĎenja asanacije, opskrba vodom, logistička 
potpora drugim pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu.  
 
     Članak 8. 
  Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su  dostaviti podatke važne za izradu 
Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ferdinandovac. 
  
     Članak 9.  

Općina Ferdinandovac podmiriti će pravnim osobama stvarno nastale troškove 
djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite, a isto će se regulirati sporazumom  ili ugovorom o meĎusobnoj suradnji. 
  
     Članak 10.  
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odreĎivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 16/17). 
 
 
     Članak 11.  
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije“.  
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE FERDINANDOVAC 
 

KLASA: 810-01/20-01/02 
URBROJ: 2137/15-01-20-4 
Ferdinandovac, 27. veljače 2020. 
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