
1 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje l. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine” broj 82/15. i 118/18) i članka 30. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije” broj 3/13. i 3/18), Općinsko vijeće Općine Virje na 17. sjednici održanoj  
17. prosinca 2019. donijelo je 

 
ANALIZU STANJA 

 sustava civilne zaštite  na području 
Općine Virje u 2019. godini 

UVOD 

Sustav civilne zaštite  je oblik pripremanja i sudjelovanja jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i ostalih sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike 
nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u 
prevenciji i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa radi žurne normalizacije života na 
području na kojem je događaj nastao. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonima, ureduju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode sustav 
civilne zaštite. 

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite definirano je da predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna a to je najmanje 
jednom godišnje razmatraju i analiziraju sranje sustava 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. 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA  

Sustav civilne zaštite na području Općine Virje organiziran je na temelju Zakona o sustavu 
civilne zaštite te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona. 

  
 Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara, donesena je Procjena 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Virje, Odluka o donošenju Procjene 
KLASA: 810-01/17-01/09, URBROJ: 2137/18-17-2 od 15.12.2017. Na Procjenu je izdano 
Mišljenje broj: 511-06-04/5-333-130/2-17.II od 15.01.2018., izdano od strane MUP-a RH, PU 
Koprivničko-križevačke, kojim se daje mišljenje da je Procjena ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije Općine Virje izrađena sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05. i 28/10). 

 
Plan zaštite od požara Općine Virje izrađen je u siječnju 2018.  
 
Uvidom u Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara 

Općine Virje, na području Općine Virje djeluje 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD 
Šemovci, DVD Miholjanec, DVD Rakitnica, DVD Hampovica, DVD Donje Zdjelice i DVD 
Virje kao središnja postrojba u sjedištu Općine sa postrojbom od najmanje 20 dobrovoljnih 
vatrogasaca. Svaki od DVD-ova ima postrojbu od najmanje 10 dobrovoljnih vatrogasaca. Sva 
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društva udružena su u Vatrogasnu zajednicu Općine Virje koja je temeljem Zakona o udrugama 
(„Narodne novine“ broj 88/01) upisana u Registar udruga sa svojstvom pravne osobe. 

U sustavu zaštite od požara, bitan je i Sporazum Broj: OU-167/2008. od 18. 07. 2006. o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, za usluge obavljanja vatrogasne djelatnosti na 
cjelokupnom području Općine Virje, potpisan između Općine Virje i Grada Đurđevca. Općina se 
ovim Sporazumom obvezala podmirivati obavezu tj. ugovoreni iznos za usluge iz vlastitih 
sredstava proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu na dohodak. 

Odlukom, KLASA: 214-01/08-01/04, URBROJ: 2137/18-08-1 od 25.03.2008. izdanom 
od Općinskog poglavarstva Općine Virje, određena je visina naknade za dobrovoljne vatrogasce 
kada na to imaju pravo, sukladno članku 26. Zakona o vatrogastvu. 

Svi zapovjednici i zamjenici zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Virje imaju 
suglasnost Općinskog načelnika na imenovanje od 20. 03. i 19.04. 2017.  

  
Dana 7. kolovoza 2019. izvršen je inspekcijski nadzor provedbe Zakona o vatrogastvu, 

Zapisnik KLASA: 823-02/19-01/08, URBROJ: 543-01/09-02/6-19-3 kojim je utvrđeno da nema 
propusta u primjeni Zakona. 

 Nadzor od strane Ministarstva unutarnjih poslova, PU Koprivničko-križevačke, Službe 
zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova, nad primjenom propisa iz 
područja zaštite od požara, izvršen je 28.8.2017. te ga u 2018. i 2019.nije bilo. Po uputama 
inspektora iz 2017. je postupano i izvršeni nalozi.  

 
 
STANJE  SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

  
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za općinu 

Virje izrađena je tijekom studenog 2015. godine te je dana 26. studenoga 2015. na procjenu 
dobivena suglasnost Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, Područni ured Koprivnica. Procjena 
ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja za Općinu Virje i Plan civilne zaštite za Općinu Virje, 
usvojeni su na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje, KLASA: 810-01/15-01/10, URBROJ: 
2137/18-15-1 od 21.12.2015. 

Temeljem usvojenih dokumenata te po uputi Službe civilne službe Koprivnica, Odjel 
inspekcije, Općinsko vijeće Općine Virje donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga i 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Virje, KLASA: 810-01/19-01/05, 
URBROJ: 2137/18-19-1 od 30. kolovoza 2019. objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“ broj 14/19).  

Sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti, Općinski načelnik je 29.07.2016. donio Odluku o 
osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Virje, KLASA: 810-01/16-01/08, URBROJ: 2137/18-
16-1. Ažurirana  Odluka donesena je 15. srpnja 2017. godine, KLASA: 810-01/17-01/06 a zatim 
i 21. veljače 2018. KLASA: 810-01/18-01/08, URBROJ: 2137/18-18-1. Donesen je i Poslovnik 
o radu Stožera civilne zaštite Općine Virje KLASA: 810-01/17-01/04, URBROJ: 2137/18-17-1 
od 15.07.2017. 

 
Sukladno uputi, Općinsko vijeće Općine Virje donijelo je novu Odluku o osnivanju 

Postrojbe civilne zaštite opće namjene, KLASA: 810-01/19-01/06, URBROJ: 2137/18-19-1 od 
30. kolovoza 2019. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/19) kojom je 
prestala važiti Odluka o osnivanju i ustroju postrojbe civilne zaštite Općine Virje, KLASA: 810-
01/11-01/03, URBROJ: 2137/18-11-1 od 9.03.2011. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 2/11).  
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Za općinu su imenovani povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, Odlukom o 
imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Općine Virje, KLASA: 
810-01/19-01/08, URBROJ: 2137/18-19-1 od 15.10.2019. 

Na temelju članka 7. Pravilnika o smjernicama, općinski načelnik donio je Odluku o izradi 
procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Virje u kojoj je imenovana radna skupina za izradu 
predmetnog planskog dokumenta (KLASA: 810-01/18-01/02, URBROJ: 2137/18-18-1 od 
22.01.2018.). Procjenu rizika izrađivao je ovlaštenik za obavljanje stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite, Defensor d.o.o. Varaždin. 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Virje donesena je je 
strane Općinskog vijeća na 7. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine sukladno obvezi iz članka 
17. stavak 1. Zakona (KLASA: 810-01/18-01/10, URBROJ: 2137/18-18-1). 
 

Sukladno odredbama Zakona o civilnoj zaštiti, Općinsko vijeće Općine Virje razmatralo 
je i usvojilo godišnju Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu, KLASA: 810-01/18-
01/18, URBROJ: 2137/18-18-1 na 10. sjednici 13.12.2018. 

Na istoj sjednici donesene su  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Virje za 2019. do 2021. godinu,  KLASA: 810-01/18-01/17, 
URBROJ: 2137/18-18-1 od 13.12.2018.  i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Virje za 2019. godinu KLASA: 810-01/18-01/19, URBROJ: 2137/18-18-1. 

 Na temelju ovih akata i sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi 
operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16), općinski načelnik je 15.01.2019. donio Plan 
vježbi civilne zaštite za 2019. godinu.  

Inspekcijski nadzor sustava civilne zaštite  na području općine Virje 

      Dana 7. kolovoza 2019. izvršen je inspekcijski nadzor sustava civilne zaštite u Općini 
Virje od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne 
zaštite Koprivnica, Odjela inspekcije, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA:822-02/19-02/01, 
URBROJ: 543-01-393-19-1 a kojim je utvrđeno postojanje dokumenata iz sustava civilne zaštite 
te izdano Rješenje o upravnim mjerama – nalozima za izradu novih akata s obzirom na promjenu 
propisa (KLASA: UP/I-822-02/19-02/01, URBROJ: 543-01-393-19-1 od 14. kolovoza 2019.) i 
to: 
- Plan djelovanja civilne zaštite na području Općine Virje 
- obveznike organiziranih snaga civilne zaštite osigurati od posljedica nesreća. 
 
Osim navedenih mjera, dana je uputa da se: 
- za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite ishode izjave o općoj zdravstvenoj 

sposobnosti, 
- za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite provedu intervjui  
- izradi shema mobilizacije stožera 
- izradi odluka o imenovanju koordinatora na terenu 
- i nadalje vode i ažuriraju evidencije članova, tablice E-SCZ, E-KL, E-PPCZ 
- izrađuje plan vježbi civilne zaštite. 
- donijeti analizu sustava za proteklu godinu i  
- donijeti plan razvoja civilne zaštite za iduću godinu. 
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Sukladno uputi i Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih 
nesreća za području Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ broj 65/16) sklopljen je Ugovor sa ovlaštenikom za obavljanje poslova u 
području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta, tvrtka Defensor d.o.o. Varaždin za 
izradu dokumenta Plan djelovanja civilne zaštite Općine Virje. Dokument je u izradi. 

 
 

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Općine Virje, KLASA: 810-01/19-01/05, URBROJ: 2137/18-19-1 od 30. 
kolovoza 2019. donesena je u skladu s važećim propisima te po dobivenoj suglasnosti 
Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite.  

Radi pravodobnog poduzimanja svih aktivnosti kojim se povećava učinkovitost 
otklanjanja štetnih posljedica prouzročenih katastrofom i velikom nesrećom i žurne normalizacije 
života na području na kojem je događaj nastao formiraju se operativne snage zaštite i spašavanja 
odnosno civilne zaštite. 

 
Općina Virje sufinancira rad Hrvatske gorske službe spašavanja. 
HGSS Stanica Koprivnica je žurna javna služba Koprivničko-križevačke županije, koja 

djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje 
ljudskih života) i koja je dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 

24 sata dnevno, 365 dana u godini. Prema planu rada i programu aktivnosti za 2019. godinu 
provedeno je redovito održavanje spremnosti kroz vježbe, edukacije, osposobljavanja, tečajeve i 
na taj način stručnosti članova Stanice podizane su  do vrlo zahtjevne i visoko odgovorne razine. 

 
Do sredine mjeseca studenog 2019. HGSS Stanica Koprivnica provela je aktivnosti 

vezane uz razvoj sustava civilne zaštite te povećala broj svojih aktivnih članova s 25 na ukupno 
34 člana, koji djeluju na području Koprivničko-Križevačke županije. Novoosnovana ispostava 
Đurđevac, kao i ispostava Križevci, obavjesna točka Kalnik te prihvatni centar /centar za 
edukaciju  Šoderica dodatno pridonose podizanju spremnosti i efikasnosti vremenskog faktora 
pri djelovanju u žurnim situacijama. 

 
 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite posljednji put je ažuriran Odlukom o osnivanju Stožera civilne 
zaštite od 21.02.2018., KLASA: 810-01/18-01/08, URBROJ: 2137/18-18-1.  Stožer se, 
temeljem Zakona o civilnoj zaštiti i Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite, sastoji se od 7 osoba.  

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 obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i 
katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje 
djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, 
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obavlja poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera 
i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.  

Općinski načelnik i članovi stožera završili su osposobljavanje za poslove civilne zaštite 
koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.  
 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Postrojba Civilne zaštite osnovana je Odlukom o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće 
namjene Općine Virje, KLASA: 810-01/19-01/06, URBROJ: 2137/18-19-1 od 30.08.2019. 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/19). Postrojba se sastoji od 
upravljačke i operativne skupine.  

Nadalje predstoji rasporediti pripadnike u pojedine skupine.  

Za općinu su imenovani povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, Odlukom o 
imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Općine Virje, KLASA: 
810-01/19-01/08, URBROJ: 2137/18-19-1 od 15.10.2019. 

Postojeće udruge u sastavu tehničke kulture kojima je zaštita i spašavanje djelomično ili 
u cijelosti redovna djelatnost mogle bi pod određenim uvjetima predstavljati operativne snage 
zaštite i spašavanja u skladu s Uredbom o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne 
novine” broj  27/17). 

PREVENTIVA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU 

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 djeluju na području Općine 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 
spašavanju, ukoliko do takvih potreba dođe. 

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značenju jedinstvenog 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 s obvezom postavljanja na vidljivom 
mjestu novih znakova za uzbunjivanje. 

U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu 
moramo bi biti inzistiranje n a ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva zaštite i 
spašavanja i zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji 
prostora (u skladu s utvrđenim takvim zahtjevima u prostornom planu Koprivničko-križevačke 
županije i Općine Virje) i održavanju sustava za uzbunjivanje građana. 

Sustav za uzbunjivanje građana na području Općine Virje sastoji se od dvije električne 
sirene koja se nalazi na zgradi Vatrogasnog doma u Virju. Električne sirene postoje i na 
društvenim (vatrogasnim) domovima i u Šemovcima, Hampovici, Rakitnici i Donjim Zdjelicama. 

DVD Miholjanec također posjeduje sustav za daljinsko uzbunjivanje električnom sirenom 
iz JVP Đurđevac, ali sustav je neispravan od 2008. godine, što je utvrdeno inspekcijskim 
nadzorom od 28.10.2010. godine. Ista se može uključiti samo ručno. 
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Tijekom 2018. izrađivao se vanjski plan civilne zaštite za pogon tvrtke „Janaf' d.d.-
terminal Virje u kojem je sudjelovala Općina davanjem podataka, dokumenata i mišljenja.   
 

Općina Virje nema na svom području izgrađena skloništa zaštite. 

 Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od 
požara i tehnološke eksplozije Općine Virje a na temelju Procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije. 

Općinsko vijeće Općine Virje je svojim Proračunom za 2019. godinu osiguralo sredstva 
za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja 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 
Virje.  

Vatrogastvo Općine 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 2020. godinu uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, 
strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama. 

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako 
profesionalnih tako i dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke preglede i u narednom periodu 
dobrovoljna vatrogasna društva opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom. 

U području rada s članstvom, posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, 
kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće 
kulture i naobrazbe. 

Sredstva za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Đurđevca u 2020. godini kao i sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava 
planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu kao i Sporazumu o osnivanju JVP 
Đurđevca, potpisan između Grada Đurđevca i Općine Virje. 

Dana 30. kolovoza 2017. Općinski načelnik donio je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara, 
KLASA: 214-01/17-01/04, URBROJ: 2137/18-17-1. 

Dana 15.12.2017. Općinsko vijeće Općine Virje na 4. sjednici donijelo je Odluku o 
agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Virje, KLASA: 320-01/17-01/10, 
URBROJ: 2137/18-17-1 od 17. 12.2017. sukladno članku 8. Zakona o zaštiti od požara.  
 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

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, utvrđene su aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Virje u 2018. godini. 
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SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

Zavod za hitnu medicinu 

Područje Koprivničko- križevačke županije pokriva služba Zavoda za hitnu medicinu 
Koprivničko — križevačke županije sa sjedištem u Koprivnici, a čiji timovi su smješteni u 
prostoru iza Doma zdravlja u Koprivnici i prostoru Domova zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. 
Dana 1. siječnja 2009. godine, stupio je na snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine,” 
broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11.) , koji predviđa izdvajanje hitne medicinske pomoći 
iz sastava domova zdravlja, osnivanje Zavoda za hitnu medicinu na području jedinice područne 
(regionalne) samouprave kao posebne ustanove. 

Na području jedinica područne (regionalne) samouprave u okviru Zavoda za hitnu 
medicinu, organiziraju se sljedeće vrste timova: Tim 1 u kadrovskom .normativu liječnik 
specijalist hitne medicine ili liječnik opće medicine, medicinska sestra / tehničar s dodatnim 
specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicine te vozač, 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, PDJ (prijavno dojavno vozilo) u kadrovskom 
normativu 1 medicinska sestra/tehničar, dežurstvo i pripravnost. 

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 jedinicama područne 
(regionalne) samouprave, provodi standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i 
zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicina 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 sa Hrvatskim zavodom za hitnu 
medicinu, obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine potrebne za jedinice područne 
(regionalne) samouprave i slično. 

Odlukom Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Zavod za hitnu 
medicinu je osnovan VI. mjesecu 2012. godine. Ustanova je upisana u registar Trgovačkog suda 
i dobila dozvolu za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 28.08.2012. godine pošto su za 
rad ispunjeni preduvjeti utvrđeni Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika 
i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine. 

Kao zasebna ustanova počeo je sa radom 01.01.2013. godine. 
        Sa postojećim potencijalima može se investirati u slučaju stradanja vezano uz prometne 
nesreće te havarije manjih razmjera. 
        U službi hitne medicinske pomoći planira se nastavak stručnog osposobljavanja kao i 
sudjelovanje u treninzima i održavanju svih stečenih vještina i kompetencija u organizaciji 
Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i interno. 

Socijalna služba — Centar za socijalnu skrb 

Područje Općine Virje pokriva Centar za socijalnu skrb u Đurđevcu 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 pomoć i skrb biti potreba. 
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Gradsko društvo crvenog križa Đurđevac 

Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac kao vodeća humanitarna organizacija područja 
Grada Đurđevca i Općine Virje 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. 

Socijalna zaštita na području Općine Virje 

    Socijalna zaštita za područje Općine Virje provodi se kroz djelovanje Crvenog križa i 
Caritasa, te kroz djelovanje Centra za pomoć i njegu u kući „Samarita” u okviru kojeg Općina 
sufinancira potrebe osobama kojima je svakodnevna pomoć i briga potrebna. 
Općina ima osnovano socijalno vijeće koje razmatra zamolbe socijalnog tipa za prevladavanje 
teških životnih situacija, za pomoć ugroženim osobama, za pomoći bolesnoj djeci ili djeci 
slabijeg imovnog stanja. 

Veterinarska stanica Đurđevac 

Obavljan je javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica d.o.o. 
Đurđevac sa svojom ambulantom u Virju koja pokriva područje Općine Virje. 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. 

Hrvatska poljoprivredna komora 

Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda potrebno je i dalje razvijati s Poljoprivredno 
savjetodavnom službom pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori kako bi se poljoprivredni 
proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i zaštiti svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih 
biljnih bolesti većih razmjera. 

U suradnji sa savjetodavnom službom u Đurđevcu, općina redovito na stranicama općine 
www.virje.hr objavljuje savjete i preporuke poljoprivrednicima, vinogradarima vezano za zaštitu 
bilja i proizvoda. 

 

„Komunalije” d.o.o. Đurđevac, „Komunalne usluge” d.o.o. Đurdevac i „Komunalije plin” 
d.o.o. Đurdevac 

„Komunalije d.o.o. Đurđevac, „Komunalne usluge” d.o.o. Đurđevac i „Komunalije plin” 
d.o.o. Đurđevac su komunalna poduzeća čiji osnivač je Grad Đurđevac i susjedne općine kao i  
Općina Virje. Djelatnost ovih poduzeća je osim distribucije plina i vode između ostalog i uređenje 
okoliša odnosno javnih površina, održavanje i uređenje groblja, odvoz komunalnog i tehnološki 
neopasnog otpada. 
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Komunalije” d.o.o. i „Komunalne usluge” d.o.o. Đurđevac sa svojim ljudskim 
potencijalima i postojećom mehanizacijom mogu aktivno sudjelovati i intervenirati u slučaju 
izvanrednih situacija i nesreća. 
Na području Općine, Komunalije d.o.o. su distributeri vode, upravljaju vodovodnom mrežom i 
sustavom odvodnje sa pročistačem otpadnih voda. 
Komunalije — plin d.o.o. distributeri su plina te upravljanju plinskom mrežom na području 
općine. 
 
 
Ostale pravne osobe 
 

Za područje Općine Virje, poslove skupljanja i odlaganja komunalnog otpada temeljem 
ugovora obavlja tvrtka „Drava kom” d.o.o. iz Koprivnice. Tijekom 2016. došlo je do promjene u 
vlasništvu te tvrtke. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, odlagalište 
Hatačanova je zatvoreno te je zabranjeno odlaganje otpada. Otpad se odvozi  na legalno 
odlagalište. Na cijelom području općine stanovništvu je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada 
(PET/PVC, papir, staklo, tekstil, baterije, komunalni otpad). Gospodarenje otpadom još će se 
dorađivati i razvijati. 

U zimskim mjesecima na području Općine Virje funkciju zimske službe za čišćenje 
pojedinih prometnih pravaca u naseljima i lokalnim cestama obavljaju prema unaprijed 
utvrđenom rasporedu poduzeće „GT Jura” d.o.o. Virje, Agronom d.o.o., Pogon Virje, Petar 
Posavec Šemovci i Paganini-kop Virje koji i raspolažu potrebnom mehanizacijom. 

Na području Općine 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 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 civilne zaštite. 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u 
vlasništvu i suvlasništvu Općine Virje imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz 
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. 

Preostaje procjenom ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrdit 
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 i ambulanta Virje, Ustanove hitne 
medicinske pomoći, Općinskog društva Crvenog križa Virje i drugih. 
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ZAKLJUČAK 

 Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Virje moglo bi 
se zaključiti: 
- izrađeni dokumenti iz sustava civilne zaštite i zaštite od požara izrađeni su sukladno važećim     
  propisima a redovito je potrebno pratiti propise i ažurirati postojeće dokumente te donositi niz  
  novih, 
- potrebno je izrađivati dokumente iz sustava civilne zaštite te izvršiti raspored pripadnika Postrojbe  
  civilne zaštite, 
- postupati sukladno uputama nadležne službe civilne zaštite 
-  okosnicu svih organiziranih snaga za civilnu zaštitu  čini vatrogastvo Općine Virje. Stanje zaštite i  
   spašavanja u Općini Virje je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i  
   spašavanja kada se radio o redovnim prilikama; 
- u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Općina Virje mogla bi          
  se osloniti i na dodatnim operativnim snagama civilne zaštite  kao što su Dom zdravlja    
  Koprivničko- križevačke županije, ekipe HEP-a i drugih društava, te udruga građana,  HGSS i    
  drugih,  te zdravstva i socijalnih ustanova, kao i interventnih snaga šireg okružja i razina. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIRJE 
 

KLASA: 810-01/19-01/09 
URBROJ: 2137/18-19-1 
Virje,  17. prosinca 2019.            

      PREDSJEDNIK: 
                 Mladen Mesarov 

 


