
 1 

         

 

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
               OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 810-01/16-01-03 

URBROJ: 2111/04-17-01-07 

 

Sirač, 16. ožujka 2017. 
 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne 

novine» broj 82/15) članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, službeno glasilo 

Bjelovarsko-bilogorske  županije 19/09),  Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 27. sjednici 

VI. saziva održanoj 16.03.2017. godine donosi  

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite   

Općine Sirač za razdoblje od 2017. – 2020. godine 
 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Sirač usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Sirač za razdoblje od 2017. – 2020. godine za svaku od 

operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i 

ciljeve kojima će se  unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili 

katastrofa. 

  

 

Članak 2. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 

82/2015) određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice 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 te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se 

razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju razmjera 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 donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Sirač za razdoblje od 2017. – 2020. godine. 

Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Sirač po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u Planu 

razvoja sustava civilne zaštite. 
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Članak 3. 

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba 

slijedećih mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od  

2017. – 2020. godine: 

 

Stožer Civilne zaštite 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera 

i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 U Stožer civilne zaštite Općine Sirač imenovano je 7 članova.  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2017. – 2020. godine: 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni 

telefonski brojevi)  u planskim i operativnim dokumentima, 

- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike 

nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna 

operativna funkcija), 

- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u 

fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica), 

- održavanje redovnih sjednica Stožera, 

- osposobljavanje članova Stožera, 

- sudjelovanje u vježbi. 

 

Povjerenici civilne zaštite  

Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika usklađuju provođenje mjera osobne 

i uzajamne zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne 

zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u 

organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, 

organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, te provjeravaju postavljanje 

obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti 

i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

Za područje Općine Sirač imenovano je 15 povjerenika civilne zaštite i njihovih 

zamjenika. 

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2017. – 2020. godine: 

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), 

te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike 

nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u 

slučaju proglašenja nastanka katastrofe. 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Sirač 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je 

postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u 

velikim nesrećama na području Općine Sirač. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sirač broji 40 osoba koju čini 

zapovjedništvo i tri skupine.  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2017. – 2020. godine: 

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), 

te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 
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- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike 

nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u 

slučaju proglašenja nastanka katastrofe 

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

analiziraju se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

 

Javna vatrogasna postrojba Daruvar 

- broj vatrogasnih postrojbi: 1 

- broj operativnih vatrogasaca i broj operativnih vatrogasaca osposobljenih za određene 

specijalnosti: 24 

Planirane aktivnosti tijekom 2017. – 2020. godine: 

- planirane vježbe: pokazna vježba povodom 125 godina DVD-a u suradnji sa VZ Sirač, 

- nabavka opreme i vozila: redovna nabava opreme, 

- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi: redovno osposobljavanje 

za različite specijalnosti u vatrogastvu. 

 

Vatrogasna zajednica Općine Sirač  

- broj vatrogasnih postrojbi: 2 (DVD Sirač i DVD Šibovac) 

- broj operativnih vatrogasaca i broj operativnih vatrogasaca osposobljenih za određene 

specijalnosti: 25 

Planirane aktivnosti tijekom 2017. godine: 

- planirane vježbe: pokazna vježba povodom 125 godina DVD-a u suradnji sa JVP 

Daruvar, 

- nabavka opreme i vozila: redovna nabava opreme, kupovina visokotlačnog modula za 

gašenje šumskih požara, 

- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi: redovno osposobljavanje 

za različite specijalnosti u vatrogastvu. 

 

Komunalno poduzeće d.o.o. „Darkom“ d.o.o. Daruvar i Poduzeće za opskrbu vodom 

„Darkom“ vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 

- specifične djelatnosti: opskrba vodom i odvodnja, zbrinjavanje otpada, oprskrba 

plinom, održavanje javnih površina, održavanje čistoće… 

- timovi i brojnost djelatnika za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite: 2 tima po 

tri čovjeka. 

- navesti specijalna vozila, radne strojeve i opremu: kamion samopodizač, kamion 

utovarivač, rovokopač, kamion kiper, pumpe za ispumpavanje, kamion ralica.  

Planirane aktivnosti tijekom 2017. – 2020. godine: 

 - planirane vježbe u sustavu civilne zaštite: kamion samopodizač sa dizalicom 

 - nabavka opreme i vozila: / 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i 

pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u 

izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti 
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posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu 

očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke 

županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 

Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja, 12 pripravnika i 12 suradnika. 

 Općina Sirač ima u planu 2017. – 2020. godine sufinancirati rad ove službe. 

 

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar   

  Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar trenutno ima zaposleno 2 djelatnika te jednog 

na pola radnog vremena. Također raspolažu sa jednim dostavnim vozilom, jednim teretnim 

vozilom te 150 pokrivača.  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja 

krvi, akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. 

projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno 

ugroženo stanovništvo i sl.).  

Planirane aktivnosti tijekom 2017. – 2020. godine: 

- provedba osposobljavanja pripadnika gradskog društva Crvenog križa, 

- ustrojavanje interventnih timova crvenog križa: u planu. 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

Udruge građana 

Na području Općine Sirač nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih 

udruga: Lovačka udruga Vepar iz Sirača, Lovačka udruga Javornik iz Sirača, te Lovačka 

udruga Fazan iz Daruvara. Općine Sirač prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, 

sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta 

udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  

 

Članak 4. 

 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti 

veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti 

za odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju 

podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija 

stanovništva. 

 Planirane aktivnosti u 2017. – 2020. godini: 

- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz 

nositelja DUZS, 

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i 

tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 

 

Skloništa 

 Općina Sirač u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Na području Općine za 

potrebe sklanjanja stanovništva postoje privatni podrumi sa oko 1.000 sklonišnih mjesta. 

 Općina Sirač raspolaže sa dvije prioritetne lokacije za smještaj-zbrinjavanje 

stanovništva Općine Sirač, a to su Hrvatski dom u Siraču i Osnovna škola Sirač.  
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Članak 5. 

U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća 

financijska sredstva u proračunu: 

  

red. 

broj. 

 plan za 2017. 

godinu 

plan za 2018. 

godinu 

plan za 2019. 

godinu 

Plan za 2020. 

godinu 

1. civilna zaštita     

1.1. službena, radna i 

zaštitna odjeća i 

obuća 

5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.304,50 

1.2. nabavka opreme 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. izrada planskih 

dokumenata 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 35.000,00 5.150,00 5.304,50 20.000,00 

2. vatrogastvo     

2.1. vatrogasna zajednica 150.000,00 154.600,00 162.000,00 162.000,00 

2.2. javna vatrogasna 

postrojba 

375.000,00 386.250,00 398.000,00 398.000,00 

 ukupno 525.000,00 540.850,00 560.000,00 560.000,00 

3. udruge građana     

3.1. HGSS 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

3.2. HCK – gradsko 

društvo 

5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 ukupno 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

4. ostale službe i 

pravne osobe 

    

4.1. veterinarske usluge 2.000,00 2.060,00 2.500,00 2.500,00 

4.2. programi zaštite 

okoliša 

452.200,00 477.560,00 480.674,20 480.674,20 

4.3. Dimnjačarske usluge 5.500,00 5.830,00 6.121,50 6.121,50 

 ukupno 459.700,00 485.450,00 489.295,70 489.295,70 

 Sveukupno 1.025.700,00 1.038.950,00 1.062.100,20 1.062.100,20 

 

 

Članak 6. 

 Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2017. godinu 

objaviti će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

 

 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

  (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 


