
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                

    OPĆINA SIRAČ                                                                

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 810-01/16-01-01 

URBROJ: 2111/04-16-01-06 

Sirač, 17.03.2016. 

 

 Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 

82/2015) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije 19/09, 06/10 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sirač na 21. sjednici održanoj dana 17. 

ožujka 2016. godine donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač 

 

Članak 1. 

Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač su:  

1. Stožer civilne zaštite Općine Sirač, 

2. Povjerenici civilne zaštite Općine Sirač, 

3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sirač, 

4. Komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. Daruvar, 

5. Poduzeće za opskrbu vodom „Darkom“ vodoopskrba i odvodnja d.o.o., 

6. Javna vatrogasna postrojba Daruvar, 

7. Vatrogasna zajednica Općine Sirač sa pripadajućim vatrogasnim društvima, 

8. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 

Članak 2. 

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava 

civilne zaštite Općine Sirač su:  

1. Lovačka udruga Vepar, Sirač bb, 

2. Lovačka udruga Javornik, Sirač, Stjepana Radića bb, 

3. Lovačka udruga Fazan Daruvar, Batinjska Rijeka. 

 

Članak 3. 

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač, kao 

nositelji posebnih zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana zaštite 

i spašavanja Općine Sirač su: 

1. Veterinarska stanica Daruvar d.o.o., Daruvar, P. Preradovića 102, 

2. Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., Daruvar, P. Štefanovića 6. 

3. Autoprijevoz Šafar, Stjepana Radića 65, Sirač, 

4. Vodoprivreda Daruvar d.d., za vodno-gospodarsku djelatnost, Daruvar, 

5. Hrvatski crveni križ–Gradsko društvo Bjelovar, ogranak Daruvar. 

 



Članak 4. 

Aktiviranje operativnih snaga od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Sirač i 

udruga od interesa za civilnu zaštitu nalaže odlukom Općinski načelnik samostalno ili na 

prijedlog odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite ili Državne 

uprave kad utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kada je 

proglašena velika nesreća. 

Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 

osnovanih za područje jedinice lokalne samouprave u velikim nesrećama i katastrofama uz 

stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

 

Predsjednik: 

 

  (Stjepan Juraić, ing.str.) 
 


