Na temelju članka 17. stavka 1. 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), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 20. sjednici održanoj 28. lipnja
2016. donijelo je
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2016. GODINU
1. UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da 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
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 na teritoriju Republike
Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje, a sukladno
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od
značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Novo Virje za 2016. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima
financijskih sredstava Proračuna Općine Novo Virje koja će se odvojiti za subjekte u sustavu
civilne zaštite. Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
2. CIVILNA ZAŠTITA
Stožer zaštite i spašavanja i postrojba civilne zaštite opće namjene trebaju osigurati
kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i spašavanje.
3. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te je stručna potpora općinskom načelniku kod
rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Općinsko vijeće Općine Novo Virje donijelo je 2013. godine Rješenje o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Novo Virje sukladno Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Kontakt podatke (adrese,fiksni i mobilni telefonski brojevi) Stožera potrebno je kontinuirano
ažurirati.
Do osnivanja Stožera civilne zaštite Općine Novo Virje mjerodavni će biti Stožer zaštite i
spašavanja Općine Novo Virje te ga je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,
ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava
civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu
civilne zaštite.
Osnivanje Stožera civilne zaštite Općine Novo Virje realizirat će se uz stručnu pomoć
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica u prvoj polovici 2016. godine.
U roku jedne godine od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite donijet će se
provedbeni akti, te do tada ostaju na snazi slijedeći dokumenti donijeti na temelju Zakona o
zaštiti i spašavanju:
- Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite
- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
- Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće
namjene
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine Novo Virje
- 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 Općine Novo Virje
4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,
Postrojbe civilne zaštite
Tijekom 2016. godine, a u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija
zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite.
U suradnji sa DUZS/PUZS Koprivnica – Odjelom za preventivno – planske poslove, MORHom i Područnim Odjelom za poslove obrane Zagreb, potrebno je kontinuirano vršiti
popunjavanje postrojbi civilne zaštite sa vojnim obveznicima starim do 55. godina života
(promjene prebivališta, umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i njihovu smotru i edukaciju.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u
skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja
odobrenom od općinskog načelnika.
Povjerenike civilne zaštite potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/2015) a prije svega sa
- Djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih
obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Rok za izvršenje navedenog je druga polovica 2016. godine.

5. VATROGASTVO
Vatrogastvo Općine Novo Virje je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti,
najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni
nositelj na ovom području, pa je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti
financijska sredstva za vatrogastvo za 2016. godinu uz neophodna procijenjena uvećanja
sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama.
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od
požara u DVD-ima s područja Općine Novo Virje.
Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim
vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo
osposobljavanje.
U području rada sa članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj
mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava planiraju se temeljem članka 43.45. Zakona o vatrogastvu.
6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Zajednički ciljevi djelovanja udruga sa područja Općine Novo Virje 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.
7. 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,
Križevci). U ovom trenutku Dom zdravlja ne raspolaže sa 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 Đurđevac 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 aktivnost 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 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.
Provjera kakvoće i kvalitete mlijeka te otkrivanje moguće opasnosti zaraze istražuje i provodi
Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka u Poljani Križevačkoj. U slućaju 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 s potrebnom
mehanizacijom.

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 i pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljat će stožer zaštite i spašavanja.
8. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo
bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s
normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa.
9. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne
zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava te putem web
stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama i potresima.
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog
križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji
edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i
dostignuća sudionika zaštite i spašavanja.
10. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.
Financiranje sustava civilne zaštite po Proračunu Općine Novo Virje za 2016. godinu te
Projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu je slijedeće:
R. OPIS POZICIJE
PLAN ZA
Br.
2016.
1.
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
-Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje
sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju

PLAN ZA
2017.

PLAN ZA
2018.

-Stožer zaštite i spašavanja
-Zapovjedništva civilne zaštite
-Postrojbe civilne zaštite
-Povjerenici civilne zaštite
-Voditelji skloništa
- Oprema (vreće za punjenje pijeska)
- oprema prema potrebi

2.

3.

4.

5.

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

45.000,00
6.000,00

45.000,00
12.000,00

50.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00
30.000,00

20.000,00
20.000,00
30.000,00

95.000,00

127.000,00

132.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

21.000,00

21.000,00

UKUPNO
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE REDOVITA
DJELATNOST:
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 dr.) kao i pravne osobe koje se
bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i
drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i
spašavanje

17.000,00

21.000,00

21.000,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

UKUPNO
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE

1.600,00

1.600,00

1.600,00

114.600,00

150.600,00

155.600,00

UKUPNO
VATROGASTVO
- javne vatrogasne postrojbe
- vatrogasna zajednica općine
- dobrovoljne vatrogasne postrojbe
- DVD Drenovica
- DVD Medvedička
- DVD Crnec

UKUPNO
SKLONIŠTA
- tekuća održavanja
- tehnička kontrola
- investicijsko održavanje
UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA
(HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero
klubovi, ribički klubovi, lovačke udruge i dr.

0,00
1.000,00

11. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje je iznimno
dobra ali je u narednoj 2016. godini ovu suradnju potrebno unaprijediti. Razmjenom
iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama sustava civilne zaštite
potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.
Na području Općine Novo Virje potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i
aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje
međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom
za zaštitu i spašavanje Koprivnica s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga
sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje.
OPĆINSKO VIJEĆE
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