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Na temelju članka 17. stavka 1. 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  
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU OPĆINE VIRJE ZA 2020. GODINU 

 
1. UVOD 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15. i 118/18) određeno je da 
sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se ureduju 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 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 Virje za 2020. 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 Virje koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne 
zaštite. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 

2. SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite i postrojba civilne zaštite opće namjene trebaju osigurati kontinuirano 
provođenje sustava civilne zaštite. 

3. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, OPERATIVNE SNAGE I PRAVNE OSOBE OD 
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite 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. 
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Općinski načelnik Općine Virje donio je dana 21. veljače 2018. godine Odluku o imenovanju 
Stožera civilne zaštite Općine Virje KLASA: 810-01/18-01/08, URBROJ: 2137/18-18-1, sukladno 
članku 24. stavku 1. Zakon o sustavu civilne zašite („Narodne novine" broj 82/15 i 118/18) te članku 
6. Pravilniku o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine” broj 37/16. i 47/16). 

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. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/19) donesena je u skladu s 
važećim propisima te po dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo 
civilne zaštite.  

Tijekom 2020. godine primjenjivat će se interni akti doneseni sukladno Zakonu o sustavu civilne 
zaštite; 
- Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite, 
- Odluka o imenovanju povjerenika  civilne zaštite i njihovih povjerenika  
- Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite 
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite   
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za područje Općine Virje,  
- Plan zaštite i spašavanja Općine Virje,  
- Plan civilne zaštite Općine Virje 
- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Virje od 19.06.2018. 
 
4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

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).  
Potrebno je izvršiti raspored pripadnika u upravljačku i operativnu skupinu u suradnji sa Službom 
civilne zaštite. 
 

Za Općinu Virje (u daljnjem tekstu: Općina) 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. 

Povjerenici trebaju biti osigurani te dati izjave o zdravstvenoj sposobnosti.  

5. VATROGASTVO 

Na području Općine djeluje Vatrogasna zajednica Općine Virje (temeljem Zakona o udrugama- „NN” 
broj 88/01, a koja je upisana u Registar udruga sa svojstvom pravne osobe), u koju su uključene 
slijedeće vatrogasne postrojbe: 

1.Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Virje sa profesionalnom postrojbom od 13 profesionalnih 
vatrogasaca (2 iz JVP Đurđevac i 11 iz DVD Virje) i 20 dobrovoljnih  vatrogasaca. 
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2.DVD Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Miholjanec i Donje Zdjelice ustrojene na način da obavljaju 
preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim 
poslovima prilikom intervencija većih razmjera, svako sa postrojbom od najmanje od 10 dobrovoljnih 
vatrogasaca. 

Uz središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Virje i ostala Dobrovoljna vatrogasna društva Općine 
djeluje i Javna vatrogasna postrojba Grada Đurđevca. 

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 u proračunu  osigurava 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. 

Vatrogastvo Općine 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. 

 
 
6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

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 2020. godini.  

Za rad i aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite (VZO Virje, DVD-i, Gradsko društvo 
Crvenog križa Đurđevac, LU Virje, LU „Bilogora” Šemovci, LU „Bilogora” Hampovica,  ŠRK 

„Krap”, KK „Virovski konjanici”) u Proračunu za 2020. godinu su planirana sredstva. 
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7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM 1 SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

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. 

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. 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. 

„Komunalije” d.o.o. Đurdevac, „Komunalne usluge” d.o.o. Đurđevac 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. 
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. 
„Komunalije” d.o.o. i „Komunalne usluge” d.o.o. Đurdevac 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. 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja Koprivnica 

HGSS Stanica Koprivnica javna je služba u području javnih potreba koje su obveza jedinica 
lokalne i regionalne uprave, temeljem članka 19. Zakona o jedinicama lokalne uprave i regionalne 
samouprave.  Djeluje u području komunalnog gospodarstva, produžena je ruka hitne medicinske 
pomoći i preduvjet dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i na područjima koja su nedostupna 
medicinskim ustanovama i redovitim službama. Gorska služba spašavanja, javna je služba i resurs 
traganja  i spašavanja u području prometa: cestovnog, pomorskog i zračnog. Stanica Hrvatske gorske 
službe spašavanja djeluje u području kulture, zatim fizičke i tehničke kulture, športa a posebno je 
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nezamjenjiv za slučajeve elementarnih nepogoda i većih nesreća i kao takav nezamjenjivi dio 
protupožarne i civilne zaštite.  

Općina redovito izdvaja financijska sredstva za redovitu djelatnost HGSS-a (akcije spašavanja, 
intervencije, nabavu i održavanje opreme, preventivnu djelatnost). 
 

Stanica Koprivnica trenutno broji  35 aktivnih članova, od toga 1 gorski spašavatelj, 3 
instruktora specijalnosti-medkom, 2 instruktora specijalnosti-obs, 19 spašavatelja i 10 pripravnika. U 
Stanici djeluje 1 liječnik s licencom ITLS-a, 2 medicinska djelatnika Instruktora prve pomoći u 
neurbanim i teško pristupačnim područjima. 10 članova posjeduje međunarodnu licencu za spašavanje 
na divljim vodama i poplavama i 5 članova ima licencu ITLS-a. Stanica ima oformljen tim za 
spašavanje iz ruševina u sastavu 12 članova (9 tragača, 1 voditelj potraga, 1 kartograf). Svi članovi 
Stanice su volonteri, a Stanica ima i jednog djelatnika za obavljanje administrativnih poslova.  
 

Broj intervencija koje izvrši Hrvatska gorska služba spašavanja iz godine u godinu konstantno 
raste i rasti će razvojem turizma, aktivnog načina života koji promiče aktivnost na otvorenom, boravak 
u prirodi, porast sudionika i razvoj pomorskog i zračnog prometa, a u zadnje vrijeme i sve češćih 
vremenskih nepogoda te zbog starosti stanovništva u ruralnim dijelovima županije.  
 
Ostale pravne osobe 

Za područje Općine, poslove skupljanja i odlaganja komunalnog otpada temeljem ugovora 
obavlja tvrtka Drava kom d.o.o. iz Koprivnice.  Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 
odlagalište „Hatačanova“ je zatvoreno te je zabranjeno odlaganje otpada. Otpad odvozi davatelj usluge 
na legalno odlagalište. Na cijelom području općine stanovništvu je omogućeno odvojeno prikupljanje 
otpada (PET/PVC, papir, staklo, tekstil, baterije, komunalni otpad). 

U zimskim mjesecima na području Općine 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, P.Z. Virje, Petar Posavec Šemovci i Paganini-kop Virje koji i 
raspolažu potrebnom mehanizacijom. 
 

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 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  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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8. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

U organizaciji sustava civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska 
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim 
čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zašite, 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 
sustava civilne zaštite. 
 
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 Virje za 2020. i razdoblje 2021.-2022. godine 
je slijedeće: 
 

Red. 
broj OPIS POZICIJE 

REALIZIRANO 
2019. od kn 

PLANIRANO ZA 
2020. od kn 

1. STOZER CIVILNE ZAŠTITE 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 
-Postrojbe civilne zaštite 
-Povjerenici civilne zaštite 
-Voditelji  skloništa 
- Hrvatska Gorska služba zaštite i spašavanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 

20.000,00 
 
 
 
 
 

10.000,00 
 

UKUPNO: 7.500,00 30.000,00 
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2. VATROGASTVO: 

-Javna vatrogasna postrojba 
- Dobrovoljna vatrogasna društva, 
- Vatrogasna zajednica općine Virje 

184.000,00 
15.000,00 

184.000,00 
16.000,00 

UKUPNO: 199.000,00 200.000,00 
3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE 

ZAŠTITA 1 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 
drugo) kao i pravne osobe koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom, turističkom i 
drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i 
spašavanje 

10.000,00                    10.000,00 

UKUPNO: 10.000,00 10.000,0 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
              
               216.500,00 

 
            240.000,00 

 

10. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine Virje je iznimno dobra, ali 
planira se u narednoj 2020. godini još više unaprijediti. 

Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama sustava 
civilne zaštite potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva. 

Na području Općine 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 sa Službom civilne zaštite Koprivnica s ciljem 
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Virje. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIRJE 

KLASA: 810-01/19-01/10 
URBROJ: 2137/18-19-1 
Virje,  17.  prosinca 2019.             PREDSJEDNIK:          
                        Mladen Mesarov 


