Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (‘’Narodne novine broj 82/15’’) i
članka 29. Statuta Općine Novo Virje («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 6/13), po prijedlogu Stožera zaštite i spašavanja Općine Novo Virje, Općinsko vijeće
Općine Novo Virje na 17. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo
Virje za razdoblje
2016.-2019. godina
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite
i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava za zaštitu i spašavanje u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Smjernice).
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA (STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ZAPOVJEDNIŠTVA I
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE)
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i sukladno članku 10. stavku 1. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» broj 40/08. i 44/08)
Općinsko vijeće Općine Novo Virje 2009. godine donijelo je Rješenje o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Stožer zaštite i spašavanja). Dana
23. srpnja 2010. godine Općinsko vijeće donijelo je Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Stožera zaštite i spašavanja.
Dana 17. prosinca 2012. godine na prijedlog Državne uprave za zaštitu i spašavanje
doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine
Novo Virje.
Dana 27. lipnja 2013. godine donijeto je Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Novo Virje.
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik
općinskog načelnika.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Općine Novo Virje, Plan zaštite i spašavanja Općine Novo Virje, te
Plan civilne zaštite Općine Novo Virje Općinsko vijeće donijelo je na 10. sjednici održanoj 22.
studenoga 2010. godine. Na istoj sjednici Općinskoga vijeća donesena je i Odluka o osnivanju i
ustroju Postrojbi civilne zaštite općine Novo Virje.
Na 19. sjednici Općinskoga vijeća održanoj 12. ožujka 2012. godine donesena je Odluka o
donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Novo
Virje.
Dana 11. travnja 2012. godine općinski načelnik donio je Odluku o imenovanju
zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite Općine Novo Virje, a 3.
kolovoza 2012. godine Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne
zaštite Općine Novo Virje.
U 2016. godini potrebno je ažurirati Plan zaštite i spašavanja te plan civilne zaštite, te

Procjenu ugroženosti od požara ako za to bude zakonske potrebe.
Za potrebe civilne zaštite u Proračunu Općine Novo Virje za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) osigurana su sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna.
2. VATROGASTVO
Uvažavajući realno stanje zaštite od požara Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Općina)
u svezi djelovanja vatrogasnih postrojbi, ovim Smjernicama iskazuju se bitne odrednice
materijalno–tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja
te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za
djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje u 2016.
godini.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od
požara od 8. rujna 2014. godine na temelju Procjene ugroženosti od požara koje je donijelo
Općinsko vijeće Općine Novo Virje na sjednici održanoj 8. rujna 2014. godine.
U svibnju 2015. godine ažuriran je i Plan Zaštite od požara.
U 2016. godini potrebno je temeljem članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara
(''Narodne novine'' broj 92/10) uskladiti Plan zaštite od požara sa novonastalim uvjetima.
Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine Novo Virje u koju su uključene
slijedeće vatrogasne postrojbe:
1. Središnje dobrovoljno vatrogasno društvo Crnec sa 20 operativnih vatrogasaca, čiji su
pripadnici postrojbe s područja VZO-Novo Virje i članovi DVD -a Drenovica i
Medvedička.
Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, te redovito
obavljati liječničke preglede.
U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži,
kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće
kulture i naobrazbe.
Sredstva za financiranje redovite djelatnosti operativne postrojbe u 2016. godini kao i
sredstva za financiranje Dobrovoljnih vatrogasnih društava prikazana su u tabeli u prilogu.
3. SKLONIŠTA
Općina Novo Virje nema u svojem vlasništvu javna skloništa pa sukladno tome nema ni
obvezu redovnog investicijskog održavanja skloništa. Skloništa koja su u vlasništvu privatnih
poduzeća ista imaju obvezu redovnog servisiranja i održavanja skloništa.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Zajednički ciljevi djelovanja su unapređenje tehničke kulture stanovništva, posebice
mladih kroz obrazovne programe i projekte, popularizacija tehničke znanosti kroz rad s
nadarenim učenicima osnovne i srednje škole te obrazovni programi za odrasle.
Za rad i aktivnosti Udruga tehničke kulture Općine u Proračunu za 2016. godinu
osigurana su sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna, koji se mogu aktivirati u zaštiti i spašavanju.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Služba hitne medicinske pomoći
Područje Općine pokriva služba hitne medicinske pomoći u okviru Doma zdravlja
Koprivničko-križevačke županije sa dežurstvom od 24 sata. Smještena je u prostorima Doma
zdravlja u Đurđevcu. 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 ne raspolaže s potencijalima za slučaj većih nesreća i katastrofa te je
stoga potrebno planirati opremanje ekipa hitne medicinske pomoći sa 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 pokriva Centar za socijalnu skrb u Đurđevcu gdje su zaposleni stručni
djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, a 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 takova pomoć i skrb biti potrebna.
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac kao vodeća humanitarna organizacija
područja Grada Đurđevca i Općine 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. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva 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, jer postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju
potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.
U proračunu Općine za 2016. godinu za rad i aktivnosti Gradskog društva Crvenog
križa Đurđevac osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.600,00 kuna.
Veterinarske stanice
Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica d.o.o.
Đurđevac koja sa svojom ambulantom u Đurđevcu pokriva područje Općine. Mjere zaštite
zdravlja životinja te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koji se provode 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 Republike Hrvatske.
Provjeru kakvoće i kvalitete mlijeka te otkrivanje moguće opasnosti zaraze istražuje i
provodi Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka u Poljani Križevačkoj. U slučaju veće
epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno Ministarstvo Republike
Hrvatske.

Poljoprivredno savjetodavna služba
Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda potrebno je i dalje razvijati Poljoprivredno
savjetodavnu službu kako bi se poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i
zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti većih razmjera.
Gradsko komunalno poduzeće «Komunalije» d.o.o. Đurđevac
Gradsko komunalno poduzeće «Komunalije» d.o.o. Đurđevac je komunalno poduzeće
čiji osnivač je Grad Đurđevac i susjedne općine kao i Općina Novo Virje. Djelatnost ovog
poduzeća je osim distribucije vode. Prikupljanje otpada odlaže se na lokaciji Peski – kao
privremenom odlagalištu. S obzirom da su već pokrenute određene aktivnosti za sanaciju ovog
odlagališta, u toku 2016. godine potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima, kako bi se
ovo odlagalište saniralo, a istovremeno uključiti se u projekt zajedničkog odlagališta otpada
sjeverozapadne Hrvatske.
U zimskim mjesecima na području Općine funkciju zimske službe za čišćenje pojedinih
prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obavlja Poljoprivredna zadruga ''ŽIVKO''
vlasnika Danijela Živko iz Novog Virja, Crnec 18, s obzirom da raspolaže potrebnom
mehanizijom.
Ostale pravne osobe
Na području Općine registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom, 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 sa 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 zaštite i spašavanja.
6 . 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.
U toku 2016. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i
kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i
spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama te
nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivnica s ciljem jačanja i
usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje.
Ove Smjernice stupaju na snagu danom donošenja.
OPĆINA NOVO VIRJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/15-01/05
URBROJ: 2137/22-15-1
Novo Virje, 28. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI REALIZIRANIH SREDSTVA ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. GODINI TE PLANIRANIH ZA
2016. GODINU
R. OPIS POZICIJE
REALIZIRANO U
Br.
2015. god (kn)
1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,
ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE
CIVILNE ZAŠTITE
-Osiguranje
uvjeta
za
evakuaciju,
zbrinjavanje sklanjanje i druge aktivnosti
i mjere u zaštiti i spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja
-Zapovjedništva civilne zaštite
- Oprema (vreće za punjenje pijeska)
-Postrojbe civilne zaštite

PLANIRANO ZA
2016. god (kn)

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

-Povjerenici civilne zaštite

2.

UKUPNO
VATROGASTVO:
-Javna vatrogasna postrojba Đurđevac
-Vatrogasna zajednica Općine Novo Virje
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
- DVD Crnec
- DVD Drenovica
- DVD Medvedička
-Vatrogasno zapovjedništvo grada
-Procjena zaštite od požara

UKUPNO

40.628,01

45.000,00

12.000,00

6.000,00

46.000,00

25.000,00
12.000,00

20.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00

135.628,01

95.000,00

3.

4.

SKLONIŠTA:
-Tekuća održavanja
UKUPNO
CIVILNA DRUŠTVA:
25.000,00

5.

UKUPNO
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA
JE
ZAŠTITA
I
SPAŠAVANJE
REDOVITA
DJELATNOSTI:
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 ZAŠTITE I
SPAŠAVANJE

27.000,00

25.000,00

27.000,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00
162.228,01

1.600,00
124.600,00

Realizacija sredstva može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava zaštite
i spašavanja.

Obrazloženje
Odredbom članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'', broj
174/04, 74/07, 38/09. i 127/10) propisano je da predstavnička tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, između
ostalog, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju stanje zaštite i
spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom
području. Smjernice se donose sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih
nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih
dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja. Nositelji sustava su: civilna zaštita,
vatrogastvo, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje te službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

