Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine''
broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i članka 29. Statuta Općine Novo Virje («Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Novo
Virje na 12. sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijelo je
ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Novo Virje u 2014. godini
I. UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i
obveza utvrđenih Ustavom i zakonima uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i
provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 174/04,
79/07, 38/09. i 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje (pri donošenju proračuna)
razmatraju i analiziraju stanje zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i
razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i načine financiranja, te obavljaju i
druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE NOVO VIRJE
Dosadašnje stanje organiziranosti zaštite i spašavanja na području Općine Novo
Virje karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, bio
organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su
se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu,
Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenih
temeljem navedenih zakona.
Izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje
Općine Novo Virje, koju je Općinsko vijeće usvojilo u rujnu 2001. godine.
Plan zaštite od požara za Općinu Novo Virje, Općinsko vijeće Općine Novo
Virje, donijelo je 27. veljače 2007. godine.
U ožujku 2008. godine ažuriran je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
za područje Općine Novo Virje te je Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 25.
sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine donijelo Odluku o izmjenama Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Novo Virje.
U ožujku 2009. godine ažuriran je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
za područje Općine Novo Virje te je Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 31.
sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donijelo Odluku o izmjenama Plana zaštite

od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Novo Virje. U 2010. godini Plan zaštite
od požara ažuriran je u ožujku i svibnju. U 2011. godini Plan zaštite od požara i
tehnološke eksplozije ažuriran je u ožujku.
U 2012. godini na 20. sjednici održanoj 6. lipnja 2012. godine Općinsko vijeće
donijelo je novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Novo
Virje. Nova Procjena se donosi svakih deset godina, a treba se i ažurirati. Na Procjenu
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije dobivena je i suglasnost Policijske
uprave Koprivničko-križevačke. Na istoj sjednici Općinskoga vijeća donesen je i novi
Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije Općine Novo Virje. Sukladno novome
Planu zadaću središnje postrojbe na području Općine Novo Virje provoditi će Javna
vatrogasna postrojba Đurđevac u suradnji s dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama
Crnec, Drenovica i Medvedička koje će imati status ostalih vatrogasnih postrojbi.
U 2013. godini Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije ažuriran je u
studenom 2013. godine.
U 2014. godini na 10. sjednici održanoj 8. rujna 2014. godine Općinsko vijeće
Općine Novo Virje donijelo je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine
Novo Virje, te Odluku o donošenju usklađene Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
Općine Novo Virje. Dokumenti su izrađeni od strane tvrtke NW - wind d.o.o. iz
Varaždina. Dokumenti su se trabali izraditi radi izmjena Pravilnika o metodologiji za
izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, a promjenio se postupak i
sadržaj njihove izrade.
U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i
organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te donošenja novih
podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Novo Virje je
izradila i donijela Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera zaštite i spašavanja Općine Novo Virje koje je Općinsko vijeće Općine Novo
Virje usvojilo na 26. sjednici održanoj 13. lipnja 2008. godine.
U zakonskom roku nakon provedenih izbora Općinsko vijeće donijelo je na 3.
sjednici održanoj 3. srpnja 2009. godine Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Novo Virje. Dana 23. srpnja
2010. godine Općinsko vijeće Općine Novo Virje donijelo je Rješenje o razrješenju i
imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja kojim je bivši načelnik Policijske
postaje Đurđevac Davor Kovačev razriješen dužnosti člana Stožera zaštite i
spašavanja, a za novog člana imenovan je Krunoslav Karas.
Na 10. sjednici Općinskoga vijeća održanoj 22. studenoga 2010. godine
Općinsko vijeće donijelo je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Općine Novo Virje. Na istoj sjednici donijelo je Plan
zaštite i spašavanja Općine Novo Virje, Plan civilne zaštite te Odluku 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.
Na 24. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine doneseno je Rješenje o
imenovanju i razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Novo Virje

kojim je Miroslav Blažotić koji je raspoređen na radno mjesto inspektora zaštite i
spašavanja razriješen dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja isto kao i Ivan Skec.
Za članove od strane Područnog ureda zaštite i spašavanja Koprivnica imenovani su
Ivan Kramarić i Ivan Hadžija.
Nakon provedenih lokalnih izbora sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju doneseno je novo Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera zaštite i spašavanja Općine Novo Virje.
U studenom 2013. godine sa tvrtkom NW Wind potpisan je Ugovor o reviziji
Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja. Procjena i plan su doneseni u rujnu
2014. godine.

INSPEKCIJSKI NADZOR SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE NOVO VIRJE

Inspekcijski nadzor sustava zaštite i spašavanja vrše Inspektori zaštite i
spašavanja iz DUZS-Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područna jedinica
Koprivnica. 25. Rujna 2012. Izvršen je inspekcijski nadzor u Općini Novo Virje,
temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i pod zakonskih akata, temeljem članka 28. i
29. Zakona i Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite
i spašavanja („Narodne novine“ broj 33/08 i 118/12), o čemu je sačinjen Zapisnik o
inspekcijskom nadzoru (KLASA:UP/I-821-02/12-02/08;URBROJ:543-01-09-01-122).
Tijekom 2013. godine na području Općine Novo Virje nije izvršen inspekcijski
nadzor sustava zaštite i spašavanja.
U 2014. godini dana 11. srpnja izvršen je inspekcijski nadzor u Općini Novo
Virje, na temelju članka 51. i 52. Zakona o zaštiti i spašavanju, o čemu je sastavljen
zapisnik KLASA: 822-02/14-02/03, URBROJ: 543-01-09-01/6-14-2.
III. STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE NOVO VIRJE
Rješenjem o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite
i spašavanja Općine Novo Virje, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja, u Stožer
zaštite i spašavanja imenovano je sedam osoba.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedica katastrofe i velike nesreće.

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE NOVO VIRJE
Odlukom o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Novo Virje
donesenoj 22. studenoga 2010. godine utvrđeno je osnivanje i ustroj Postrojbi i drugih
organiziranih snaga civilne zaštite. Postrojbe se osnivaju radi zaštite i spašavanja
većeg broja ljudi ili imovine veće vrijednosti ili okoliša od prirodne ili tehničkotehnološke katastrofe i nesreće koja svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću
zadesi općinu, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice ukloniti gotovim
operativnim snagama.
Postrojbe se osnivaju kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja
operativnim snagama zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave
zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite. Postrojbe se osnivaju
kao specijalističke postrojbe opće namjene civilne zaštite. Sukladno Zakonu o zaštiti i
spašavanju i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje osnovana je postrojba civilne zaštite Općine Novo Virje sa
23 pripadnika. Pripadnici su dana 27. lipnja 2011. godine na smotri upoznati sa
svojim pravima i obvezama u sustavu zaštite i spašavanja.
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.
Dana 30. rujna 2014. godine Župan Koprivničko-križevačke županije donio je
Odluku o proglašenju elementarne nepogode - poplave na području Općine Novo Virje
koja je prouzročila štete na usjevima, ali i na komunalnoj infrastrukturi. Općina Novo
Virje poduzela je sve potrebne mjere brane od poplave od rijeke Drave putem svog
Stožera za zaštitu i spašavanje, tima civilne zaštite koji broji 23 pripadnika,
vatrogasaca, te angažiranjem privatnih subjekata s lokalnog područja (prijevoz vreća
sa pijeskom, dovoz pijeska) sa potrebnom mehanizacijom (kamion, traktori sa
prikolicama). Tim civilne zaštite mobiliziran je 16. rujna 2014. godine, a u obranu od
poplava uključili su se i mnogi mještani sa područja Općine Novo Virje, a i ostalih
mjesta. Uvedena su cjelodnevna dežurstva na kritičnim mjestima na nasipu uz Dravu,
a dio ljudstva je bio angažiran na poslovima punjenja vreća sa pijeskom. Obrana od
poplave uspješno je okončana.
PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NOVO VIRJE
Na 10. sjednici Općinskoga vijeća održanoj 22. studenoga 2010. godine Općinsko
vijeće donijelo je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Novo Virje. Na istoj sjednici donijelo je Plan zaštite i spašavanja
Općine Novo Virje te Plan civilne zaštite Općine Novo Virje.
22. srpnja 2011. godine donesena je Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Novo Virje. Isto tako kao što je gore navedeno donesena je Odluka o

izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Novo Virje i Plana civilne
zaštite Općine Novo Virje.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i
podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, odnosno
stručne službe Općine i sve žurne službe koje sudjeluju na području Općine Novo
Virje, trebale bi provoditi informiranje, edukaciju i upoznavanje građana, mladeži i
djece s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te
pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja,
ukoliko do takvih postupaka dođe.
Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog
besplatnog europskog broja za hitne pozive 112 i o drugim važećim pozivnim
brojevima za interventne službe, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
veći broj ljudi upoznati su sa obvezom postavljanja na vidljivom mjestu novih znakova
za uzbunjivanje.
U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od požara vrlo
zapaženu ulogu moralo bi biti inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih
stručnih zahtjeva zaštite i spašavanja i zaštite od požara u prostornom planiranju,
uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu sa s utvrđenim takvim
zahtjevima u Prostornom planu Koprivničko-križevačke županije i Općine Novo
Virje) i održavanju sustava za uzbunjivanje građana.
SKLONIŠTA
Općina Novo Virje nema na svome području izgrađena skloništa osnovne zaštite.
VATROGASTVO NA PODRUČJU OPĆINE NOVO VIRJE
Sukladno novome Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije zadaću
središnje postrojbe na području Općine Novo Virje provoditi će Javna vatrogasna
postrojba Đurđevac u suradnji s dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama Crnec,
Drenovica i Medvedička koje će imati status ostalih vatrogasnih postrojbi.
Općinsko vijeće Općine Novo Virje je svojim proračunom za 2014. godinu
osiguralo sredstva za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu Plana
motrenja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine putem dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine.
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće
u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području
Općine.
Vatrogastvo Općine Novo Virje je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i
spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativa i organizirana snaga zaštite i spašavanja
i njen glavni nositelj na ovome području, pa je kroz posebne proračunske stavke
potrebno predvidjeti financijska sredstva za 2015. i 2016. godinu uz neophodna
procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim
potrebama.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA
PODRUČJU OPĆINE NOVO VIRJE
U 2014. godini Stožer zaštite i spašavanja Općine Novo Virje je u izravnim
kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje, te je sukladno
podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje
materijalno, tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i
spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Novo Virje u
2014. godini kao i u periodu za 2015. i 2016. godinu.
IV. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Služba hitne medicinske pomoći-ZAVOD
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA HITNU MEDICINU

Područje Općine Novo Virje pokriva služba hitne medicinske pomoći u okviru
Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Hitna medicinska pomoć provodi se
putem dežurstava liječnika opće/obiteljske medicine – zaposlenika Doma zdravlja
Koprivničko-križevačke županije te zakupaca poslovnih prostora – privatnih
zdravstvenih djelatnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu osiguranicima na području
djelokruga rada Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.
Dežurstvo kao oblik provođenja hitne medicinske pomoći provodi standardni tim
dežurstva koji čini liječnik opće/obiteljske medicine, medicinska sestra/tehničar te
vozač, a isto se provodi kroz 24 sata.
Prostorno je smješteno u prizemlju zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu.
Za provođenje hitne medicinske pomoći osigurano je vozilo za hitnu medicinsku
pomoć opremljeno sa svom potrebnom medicinskom opremom za zabrinjavanje hitnih
stanja te vozilo za hitni prijevoz ozlijeđenih osoba, a na raspolaganju su i ostala vozila
za sanitetski prijevoz koja su također opremljena potrebnom medicinskom opremom
koja služe za obavljanje ugovorenih sadržaja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno
osiguranje.
Zdravstveni radnici kao i nezdravstveni radnici, educirani su i osposobljeni za
provođenje hitne medicinske pomoći, a također se provode i dodatne povremene
edukacije liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača koji rade na tim poslovima.
Za provođenje ugovorenih sadržaja osigurana je veza sustavom GSM te fiksnom
telefonijom svih ekipa na području djelokruga rada Doma zdravlja Koprivničkokriževačke županije, a putem fiksnih telefona uspostavljena je veza s centrom 112.
Svi pozivi upućeni na broj 94 snimaju se i mogu se reproducirati.
Za slučaj većih nesreća i katastrofa predmetno dežurstvo nije niti ljudskim
resursima, a niti tehničkom opremom primjereno niti dostatno te je na nivou
cjelokupne države, županije, a onda i Općine Novo Virje, potrebno sustavno planirati i
raditi na osnivanju službe hitne medicinske pomoći sa zaposlenim timovima u sastavu
Doma zdravlja, dobavi i opremanju posebnih vozila koja bi služila za zabrinjavanje
većeg broja unesrećenih u slučaju masovnih nesreća.

S postojećim kadrovskim i tehničkim resursima, može se intervenirati u
slučajevima stradanja u prometnim nezgodama te u havarijama manjih razmjera, pri
čemu će se koristiti svi raspoloživi resursi (liječnici obiteljske medicine, medicinske
sestre i vozači). U idealnim uvjetima moglo bi se oformiti šest ekipa.
Dana 1. siječnja 2009. godine, stupio je na snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti
(„Narodne novine“, broj 150/08.), koji predviđa izdvajanje hitne medicinske pomoći iz
sastava domova zdravlja, osnivanje Zavoda za hitnu medicinu na području jedinice
područne (regionalne) samouprave kao posebne ustanove, osnivanje županijskih
prijavno-dojavnih jedinica u kojima bi bili liječnik i medicinska sestra/tehničar.
Na području jedinice područne (regionalne) samouprave u okviru Zavoda za
hitnu medicinu, predviđeno je organiziranje četiri vrste timova i to: Tim HM – Tim 1 s
liječnikom specijalistom hitne medicine, dvije medicinske sestre/tehničara od kojih je
najmanje jedna/an s dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne
medicinske pomoći, a jedna/an vozi vozilo Hitne medicinske pomoći, Tim 2 – dvije
medicinske sestre/tehničara od kojih je najmanje jedna/an s dodatnim specijalističkim
usavršavanjem iz hitne medicinske pomoći, a jedna/an vozi vozilo, Tim 3 – liječnik
specijalist hitne medicine iz objedinjenog hitnog bolničkog prijema i vozač, Tim 4 –
pripravnost – liječnik, medicinska sestra /tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim
usavršavanjem iz hitne medicinske pomoći.
Predviđeno je da su nabrojeni timovi postavljeni po cijelom području županije,
jer se napušta dosadašnja organizacija po punktovima, ali do donošenja Mreže timova
hitne medicine, ne zna se njihov predviđeni razmještaj.
Zavod za hitnu medicinu na području jedinice područne (regionalne) samouprave
obavlja sljedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne
(regionalne) samouprave, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim
jedinicama područne (regionalne) samouprave, organizira i popunjava mrežu timova
na području jedinice područne (regionalne) samouprave, provodi standarde opreme,
vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne
medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, osigurava standarde kvalitete rada,
planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u
izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja
i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne)
samouprave i slično.
Predviđeni Zavodi za hitnu medicinu na području jedinice područne (regionalne)
samouprave moraju se osnovati u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Zakona
o zdravstvenoj zaštiti.
ZZHM KKŽ započeo je s radom 01. siječnja 2013. godine, sa sjedištem u
Koprivnici i Ispostavama u Đurđevcu i Križevcima.
Socijalna služba – Centar za socijalnu skrb Đurđevac
Na području Općine Novo Virje djeluje Centar za socijalnu skrb Đurđevac u
kojemu 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 Crvenoga križa Đurđevac kao vodeća humanitarna organizacija
s područja grada Đurđevca i susjednih općina brine se o siromašnim osobama u
društvu i pomaže im prema mogućnostima, 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 Novo Virje za 2014. godinu za rad i aktivnosti Gradskog
društva Crvenog križa Đurđevac osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 1.600,00
kuna.
Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac
Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica
d.o.o. Đurđevac sa svojom veterinarskom ambulantom u Đurđevcu, a koja pokriva i
Općinu Novo Virje. Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od
zaraznih bolesti koje 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.
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.
''Komunalije'' d.o.o. Đurđevac i ''Komunalije Plin'' d.o.o. Đurđevac
Komunalno društvo Komunalije d.o.o. Đurđevac vrši distribuciju vode na cijelom
području đurđevačke podravine pa tako i na području Općine Novo Virje. Osnivači
''Komunalija'' d.o.o. Đurđevac su Grad Đurđevac i susjedne Općine, pa tako i Općina
Novo Virje.
''Komunalije-Plin'' d.o.o. Đurđevac je društvo s ograničenom odgovornošću koje
vrši i kojemu je osnovna djelatnost distribucija i opskrba plinom. Prikupljanje otpada

odlaže se na lokaciji Crnec – Novo Virje – kao privremenom odlagalištu, a
prikupljanje i odvoz otpada vrši PRIZMA VV, Legrad.. S obzirom da su već pokrenute
određene aktivnosti za sanaciju ovoga odlagališta, u toku 2015. godine potrebno je
nastaviti sa započetim aktivnostima, kako bi se ovo odlagalište saniralo, a istovremeno
se uključiti u projekt zajedničkog odlagališta otpada sjeverozapadne Hrvatske.
Ostale pravne osobe
Na području Općine Novo Virje 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 Općine Novo Virje.
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Novo Virje.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito
one u vlasništvu i suvlasništvu Općine Novo Virje imaju obvezu uključivanja u sustav
zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema
Planu djelovanja civilne zaštite Općine Novo Virje.
Preostaje Procjenom ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite)
utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni
za sustav zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima
zaštite i spašavanja: Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za hitnu
medicinu Koprivničko-križevačke županije- Ispostave u Đurđevcu, Gradskog društva
Crvenog križa Đurđevac.
V. ZAKLJUČAK
Temeljem ove Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Novo Virje moglo bi se zaključiti:
- za Općinu Novo Virje izrađeni su: Procjena 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, Plan civilne zaštite ,
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Novo Virje, te Odluka o
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine Novo Virje.
- na osnovu iznesenoga može se konstatirati da Dobrovoljna vatrogasna društva
na području Općine Novo Virje zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom
i podzakonskim propisima i zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje
organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelja cijelog sustava,

- okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje čini vatrogastvo
Općine Novo Virje. Stanje zaštite i spašavanja u Općini Novo Virje je na razini koja
osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim
prilikama;
- u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama,
Općina Novo Virje mogla bi se osloniti i na dodatne operativne snage zaštite i
spašavanja kao što su Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ekipe HEP-a i
drugih javnih-državnih društava, te udruga građana i drugih, Gradsko društvo Crvenog
križa Đurđevac, zdravstva i socijalnih ustanova kao i interventnih snaga šireg
okruženja i razini.
U 2014. godini planira se ažuriranje Plana zaštite od požara i tehnološke
eksplozije na području Općine Novo Virje.
Tijekom 2014. godine za postrojbu civilne zaštite Opće namjene nije vršena
izmjena ili dopuna novim pripadnicima-vojnim obveznicima, jer nije bilo bolesnih,
invalida, promjene prebivališta ili umrlih.
-mobiliziran je tim civilne zaštite dana 16. rujna 2014. godine zbog prijetnje
razijevanja rijeke Drave
- pripadnike i članove zapovjedništva, kao i članove Stožera zaštite i spašavanja
Općine Novo Virje, Povjerenike/Zamjenike povjerenika po mjesnim odborima ili
naseljima Općine, vatrogasna zapovjedništva, potrebno je u dogovoru i suradnji sa
DUZS/PUZS Koprivnica-Odjelom za preventivno-planske poslove, dodatno educirati i
osposobiti prema Planu i Programu osposobljavanja DUZS.
U 2015. godini potrebno je, a prema mogućnostima proračuna Općine, izvršiti
kupnju ili nabavu opreme i sredstava a koja bi koristila pripadnicima vatrogastva i
civilne zaštite u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Novo Virje
kao npr. (kabanice, kišna odijela, čizme, lopate, krampovi, kante, najlon-folije,
rukavice, pumpe za vodu, cipele, vreće za pijesak).
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Ova Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje
stupa na snagu danom donošenja.
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTVA ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. I 2015. GODINI – OPĆINA
NOVO VIRJE
R. OPIS POZICIJE
REALIZIRANO U
Br.
2014. 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
-kupnja vreća za pijesak - poplava
950,00
- gorivo za traktore koji su sudjelovali u
1.115,99
obrani od poplave
-usluga prijevoza materijala za poplavljeno
5.625,00
područke u Gunju
-Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite
i spašavanja
-Stožer zaštite i spašavanja
-Zapovjedništva civilne zaštite
-Postrojbe civilne zaštite
-Povjerenici civilne zaštite
-Civilna zaštita
-Voditelji skloništa
-nabava reflektirajućih prsluka i kapa za
civilnu zaštitu
UKUPNO

PLANIRANO ZA
2015. god (kn)

0,00
0,00
0,00

3.250,00

0,00

0,00

800,00

10.940,99

800,00

2.

3.

4.

5.

VATROGASTVO:
-Javna vatrogasna postrojba Đurđevac
-Vatrogasna zajednica Općine Novo Virje
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
- DVD Crnec
- DVD Drenovica
- DVD Medvedička
-Vatrogasno zapovjedništvo grada
-Procjena ugroženosti od požara i plan
zaštite od požara
UKUPNO
SKLONIŠTA:
-Tekuća održavanja
-Tehnička kontrola
-Investicijsko održavanja
UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA:
(HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri,
aero klubovi i dr.)
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
SPAŠAVANJA

5.474,13

40.000,00

6.000,00

12.000,00

20.000,00
39.881,99
12.000,00

20.000,00
12.000,00
12.000,00

0,00

0,00

1.600,00

84.956,12
95.897,11

1.600,00

97.600,00
98.400,00

