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       REPUBLIKA HRVATSKA     
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
              OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 810-01/19-01/1 

URBROJ: 2111/04-01-19-1 

 

Sirač, 18. veljače 2019. 
 

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, 06/10, 03/13, 01/18),  Općinsko vijeće Općine Sirač 

na svojoj 16.  sjednici VII. saziva održanoj 18.02.2019. godine donosi 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite 

Općine Sirač za 2018. godinu 
 

Članak 1. 

 Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih 

operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Sirač usvaja analizu stanja 

sustava civilne zaštite za 2018. godinu.  

 

Članak 2. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj 

razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje 

i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

  Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja 

i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih 

službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim 

sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. 

Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2018. 

godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih 

organiziranih sustava zaštite.  

Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od 

elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Sirač.  

 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su 

procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  

 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i 

službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga 

se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.  
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Članak 3. 

 Općinsko vijeće Općine Sirač usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga 

sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Sirač (KLASA: 810-01/16-01-01, URBROJ: 2111/04-16-01-06).  

 Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 

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 

9. Lovačka udruga Vepar, Sirač bb, 

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

11. Lovačka udruga Fazan Daruvar, Batinjska Rijeka. 

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

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

14. Autoprijevoz Šafar, Stjepana Radića 65, Sirač, 

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

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

Trenutno je u fazi izrada nove odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Sirač. 

 

Članak 4. 

 Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite iz točke 3. 

 

Stožer Civilne zaštite 

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

i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Za područje Općine Sirač umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva 

civilne zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, Načelnik Općine Sirač 

imenovao je Stožer civilne zaštite (KLASA: 810-06/18-01/1; URBROJ: 2111/04-02-18-8 od 

dana 22. listopada 2018. godine).  

 U Stožer civilne zaštite Općine Sirač imenovan je Načelnik stožera i njegov zamjenik 

te 9 članova stožera civilne zaštite Općine Sirač.  

Dana 18.03.2014. održan je program osposobljavanja Stožera. Osposobljavanje je 

proveo Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili 

potvrde o osposobljavanju.  

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju.  

  

Povjerenici civilne zaštite  

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te 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 
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- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 

zaštite. 

Početkom 2015. godine ažuriran je popis Povjerenika Civilne zaštite Općine Sirač koji 

broji ukupno 17 članova dok je Odluka o imenovanju povjerenika i njihovih zamjenika 

donesena 08. prosinca 2017. godine (KLASA: 810-06/17-01/1; URBROJ: 2111/04-02-17-18). 

Smotra povjerenika civilne zaštite i njihova edukacija održana je 10.03.2015. Tom prigodom 

povjerenici su upoznati sa obavezama koje trebaju poduzeti u slučaju provođenja mjera 

civilne zaštite te su sudjelovali na edukaciji iz osnova pružanja prve pomoći. Povjerenici su 

ustrojeni po teritorijalnom principu za sva naselja te dijelove Općine. 

Trenutno je u fazi izrada nove odluke o povjerenicima Civilne zaštite Općine Sirač.   

 

Postrojba civilne zaštite Općine Sirač 

Temeljem Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Sirač (Klasa: 810-03/17-01/2, Urbroj: 2111/04-01-18-38 od 16.11.2018. godine), Općinsko 

vijeće Općine Sirač donijelo je Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju postrojbe 

civilne zaštite opće namjene Općine Sirač (Klasa: 810-03/17-01/2, Urbroj: 2111/04-01-18-39 

od 16.11.2018. godine.). 

 

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.  

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

analiziraju se sukladno njihovim pisanim izvješćima: 

 

Javna vatrogasna postrojba Daruvar 

- broj vatrogasnih postrojbi: 1 

- broj operativnih vatrogasaca i broj operativnih vatrogasaca osposobljenih za određene 

specijalnosti: 26 

- navesti vatrogasna vozila, opremu i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje 

mjera zaštite i spašavanja: navalno vozilo, 3.500 l vode, 400 l pjenila, kap. pumpe 

2800 l pri 10 bar i 400 l/min pri 40 bar; navalno vozilo, 2500 l vode, kap. pumpe 16/8; 

auto-cisterna, 11.000 l vode kap. pumpe 16/8; auto-cisterna, 9.000 l vode kap. pumpe 

2500 l pri 10 bar i 2 X 200 l pri 40 bar; malo šumsko vozilo, 250 l vode, kap. pumpe 

22/250; tehničko vozilo; automobilska ljestva, 30 m; automobilska ljestva, 20 m, voda 

2000 l, kap. pumpe 1800 l pri 10 bar i 400 l pri 40 bar, 

- provedene vježbe u 2018. godini: ukupno 5 vježbi dok je 1 vježba na području Općine 

Sirač i to vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Sirač u suradnji sa VZ Općine Sirač. 

- broj i struktura vatrogasnih intervencija u 2018. godini: 2 požara i 12 tehničkih 

intervencija. 

Javna vatrogasna postrojba Daruvar svojim specijaliziranim ljudstvom, dobrom 

opremljenošću i smjenskim radom uspijeva pokriti sve intervencije koje nastanu na području 

Općine Sirač. 
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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 

- navesti vatrogasna vozila, opremu i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje 

mjera zaštite i spašavanja: 2 vatrogasna vozila za gašenje požara, 1 zapovjedno vozilo, 

1 vozilo za prijevoz ljudi, 2 ručne vatrogasne naprtnjače, 5 vatrogasnih cijevi Ø41mm, 

10 vatrogasnih cijevi usisnih Ø110mm, 2 vatrogasne cijevi usisnih Ø25mm, 20 

vatrogasnih cijevi tlačnih Ø75mm, 28 vatrogasnih cijevi tlačnih  Ø52mm, 4 

vatrogasnih cijevi tlačnih Ø25mm, 4 vatrogasnih cijevi usisnih Ø75mm, 3 prijenosne 

ljestve, 8 vatrogasnih zaštitnih opasača, 16 vatrogasnih kaciga, 8 zaštitnih vatrogasnih 

čizmi, 8 vatrogasnih bluza za prilaz vatri, 8 vatrogasnih hlača za priča vatri, 6 radio 

postaja, hidraulički razvalni alat, 3 električne potopne pume, 6 prijenosnih motornih 

pumpi, 2 motorne pile, 5 aparata za početno gašenje požara. 

- provedene vježbe u 2018. godini: vježba evakuacije i spašavanja u OŠ Sirač u suradnji 

sa JVP Daruvar.  

- broj i struktura vatrogasnih intervencija u 2018. godini: 2 požara i 12 tehničkih 

intervencija. 

Vatrogasna zajednica Općine Sirač koja u sebi sadrži 2 DVD-a i dobo je opremljena. 

Broji 25 operativnih vatrogasaca, s time da su 4 vatrogasca zaposlena u Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi Daruvar. 

 

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, opskrba 

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 samopodizać, kamion 

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

- provedene vježbe u 2018. godini: nisu održane. 

- angažiranje prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća: nije bilo potrebe. 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Sirač, komunalno poduzeće d.o.o. „Darkom“ d.o.o. Daruvar i Poduzeće za opskrbu 

vodom „Darkom“ vodoopskrba i odvodnja d.o.o. od iznimne su važnosti za civilnu zaštitu u 

okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su 6 djelatnika (uz dodatne radnike na 

ugovor tijekom sezonskih radova)  i 6 strojeva i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i 

spašavanja.  
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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 

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 je 2018. godine sufinancirala je rad ove službe. 

Tijekom 2018. godine na području Općine nije bilo angažiranja HGSS. 

 

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.).  

Općina Sirač je 2018. godine sufinancirala je rad ove službe. 

 

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.  

 

ZAKLJUČAK: 

Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Sirač postojeći ljudski 

kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju potrebe 

civilne zaštite na području Općine Sirač. 

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je 

neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, 

uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima 

zaštite i spašavanja te razvojnim programima. 

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima 

civilne zaštite detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite.  
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Članak 5. 

Analiza utroška financijskih sredstava za 2018. godinu: 

  

Rbr Opis Plan Realizirano 

1. CIVILNA ZAŠTITA 30.000,00 kn 33.031,98 kn 

1.1. Nabavka opreme 20.000,00 kn 23.287,50 kn 

1.2. Intelektualne usluge 10.000,00 kn 9.744,48 kn 

2. VATROGASTVO 525.000,00 kn 545.692,00 kn 

2.1. Vatrogasna zajednica Općine Sirač 150.000,00 kn 170.000,00 kn 

   - Tekuća pomoć 120.000,00 kn 140.000,00 kn 

   - Kapitalna ulaganja 30.000,00 kn 30.000,00 kn 

2.2. Javna vatrogasna postrojba Daruvar 375.000,00 kn 375.692,00 kn 

   - JVP za plaće iznad standarda 160.000,00 kn 160.000,00 kn 

   - Pomoć gradskom proračunu za JVP 15.000,00 kn 12.428,00 kn 

   - Decentralizirana sredstva 200.000,00 kn 203.264,00 kn 

3. UDRUGE GRAĐANA 6.000,00 kn 7.250,00 kn 

3.1. HGSS 1.000,00 kn 1.000,00 kn 

3.2. HCK - gradsko društvo 5.000,00 kn 6.250,00 kn 

4. 

OSTALE SLUŽBE I PRAVNE 

OSOBE 504.700,00 kn 460.030,48 kn 

4.1. Veterinarske usluge 12.000,00 kn 8.500,00 kn 

4.2. Programi zaštite okoliša 485.000,00 kn 442.192,98 kn 

  

 - Nabava komunalne opreme za 

odvojeno prikupljanje otpada 0,00 kn 0,00 kn 

   - Zbrinjavanje otpada 35.000,00 kn 53.005,75 kn 

   - Zimska služba 120.000,00 kn 51.618,16 kn 

   - Održavanje cesta i javnih površina 330.000,00 kn 337.569,07 kn 

4.3. Dimnjačarske usluge 5.500,00 kn 5.162,50 kn 

4.4. Signalizacija i prometni znakovi 2.200,00 kn 4.175,00 kn 

  SVEUKUPNO: 1.065.700,00 kn 1.046.004,46 kn 
 

 

Članak 6. 

 Ova analiza će se objaviti u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.   

 

  

 

       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

  (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 

         


