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Na temelju čl. 13 st. 6. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) Jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara s
novonastalim uvjetima.
Na temelju članka 27. Pravilnika o planu zaštite od požara (NN 51/12) Plan zaštite od požara
mogu izrađivati fizičke i pravne osobe koje kao redovitu djelatnost obavljaju poslove zaštite od
požara i/ili vatrogastva.
Plan zaštite od požara za područje općine Sirač, uskladu 1. izradio:
Marijan Supan, zapovjednik VZO Sirač i voditelj smjene u JVP Daruvar
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PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE OPĆINE SIRAČ
1. SUSTAV
UKLJUČVANJA
PROFESIONALNIH
I
DOBROVOLJNIH
VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
1.1. Temeljni ustroj središnje postrojbe, dobrovoljnih vatrogasnih društava i
dojavljivanje događaja o intervenciji
Ovim Planom zaštite od požara za područje općine Sirač utvrđena je središnja
postrojba Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara – VRSTA 2 i središnje
društvo DVD Sirač, sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara mora brojati 26 profesionalnih
vatrogasaca sa radom organiziranim u 4 smjene (12-24-12-48).
DVD Sirač mora brojati 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasca bez stalnog
dežurstva.
Na području općine Sirač na požare i druge događaje izlazi JVP Grada Daruvara
koja uvjek mora imati mora imati najmanje 6 profesionalnih vatrogasaca u smjeni
od kojih dvojica moraju biti vatrogasci vozači za rješavanje jednog složenog
događaja ili za rješavanje dva manje složena događaja i dodatno 3 profesionalna
vatrogasca u pričuvnoj smjeni od kojih jedan mora biti vatrogasac vozač, za drugi
manje složen istovremeni događaj koji se može dogoditi u tri uzastopna sata.
Iznimno je moguće da JVP Grada Daruvara ima 4 profesionalna vatrogasca u
smjeni uz uvjet da se u pripravnosti nalaze najmanje 5 profesionalnih vatrogasaca.
Smjena u pripravnosti mora nakon poziva doći u postrojbu najkasnije u roku 8 do
10 minuta.
Središnje društvo DVD Sirač izlazi na požare i druge događaje na području općine
Sirač kada nadležni voditelj intervencije ili zapovjednik JVP Grada Daruvara ili
njegov zamjenik zatraži sudjelovanje odnosno kada JVP Grada Daruvara nije u
mogućnosti uputiti dovoljan broj vatrogasaca i tehnike na područje Općine zbog
objektivnih razloga kao što su intervencije većih razmjera, obavljanje više
istovremenih intervencija te kada se radi o intervencijama koje nisu hitne.
Uz JVP Grada Daruvara i DVD Sirač djeluje i DVD Šibovac koje vatrogasnu
djelatnost obavlja kao društvo koje Planom zaštite od požara nije utvrđeno kao
središnje društvo. DVD Šibovac nema formiranu vatrogasnu postrojbu, kao ni
stalno dežurstvo.
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Dojava o intervenciji se upućuje Županijskom centru 112 Bjelovar koji
preusmjerava poziv i uzbunjuje JVP Grada Daruvara. Dojava o intervenciji može
se uputiti i direktnim pozivom na telefon JVP Grada Daruvara te putem policijske
postaje Daruvar ali i drugim oblicima komunikacije (radiovezom, osobnim
dolaskom u JVP Grada i sl.).
Dojava o intervenciji se obvezno upućuje jednom od četiri zaposlenika JVP Grada
Daruvara koji imaju prebivalište na području općine Sirač a vrše pripravnost nakon
redovnog radnog vremena.
Uzbunjivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava vrši se telefonskim putem ili
drugim prihvatljivim načinom (radio vezom i sl.) na način da se dojava o
intervenciji koju je zaprimila JVP Grada Daruvara, proslijedi nadležnom
zapovjedniku ili zamjeniku zapovjednika vatrogasne zajednice Općine Sirač ili
njegovom zamjeniku odnosno zaposlenicima JVP Grada Daruvara koji imaju
prebivalište na području općine Sirač te pripravnost obavljaju nakon radnog
vremena koji uzbunjivanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava vrše sirenom
ili telefonskim putem.
1.2. Uključivanje vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih
društava sa područja općine Sirač ovisno o vrsti intervencije
1.2.1. Požari građevinskih objekata - JVP Grada Daruvara izlazi sa najmanje 6
profesionalnih vatrogasaca na sljedeći način:
▪ Redovna smjena sa 4 - 6 profesionalna vatrogasca izlazi na intervenciju sa navalnim
i zapovjednim vozilom te po potrebi sa autocisternom. Prije izlaska dežurne smjene
poziva se tri vatrogasca smjene u pripravnosti koji dolaze u postrojbu i sa
autocisternom (ukoliko već prethodno autocisterna nije upućena na požarište)
odlaze na mjesto požara te dopunjavaju navalno vozilo vodom. Zaposlenici JVP
Grada Daruvara koji imaju prebivalište na području općine Sirač a obavljaju
pripravnost nakon radnog vremena, izlaze na intervenciju (u ovisnosti o potrebi i
složenosti intervencije) te koriste opremu i tehniku od DVD-a Sirač. Pridošli
vatrogasci po potrebi pružaju pomoć prvoj ekipi u gašenju požara.
▪

Pored vatrogasaca iz smjene u pripravnosti, koji odmah po dolasku u Javnu
vatrogasnu postrojbu izlaze na požar s autocisternom, u postrojbu se pozivaju
vatrogasci iz vatrogasne smjene koja je prva slobodna te preuzimaju operativno
vatrogasno dežurstvo (prema tablici), koji će po potrebi pružiti ispomoć u gašenju
tekućeg požara odnosno biti u pripravnosti za izlazak na možebitni drugi požar ili
događaj. Ovaj broj vatrogasaca ostaje u postrojbi do povratka svih vatrogasaca sa
vatrogasne intervencije.
▪ Ukoliko se prilikom dojave o požaru može točno utvrditi da se radi o požaru
dimovodnog kanala te da nije zahvaćeno krovište, JVP Grada Daruvara izlazi sa 3
profesionalna vatrogasca i navalnim vozilom. Prije izlaska redovne smjene, uz
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okolnost da u redovnoj smjeni ima manje od 6 vatrogasaca, poziva se do tri
vatrogasca smjene u pripravnosti koji dolaze u postrojbu i vrše dežurstvo do
povratka redovne smjene sa intervencije.
▪ Voditelj smjene ili zapovjednik JVP Grada Daruvara ili njegov zamjenik nakon
zaprimljene dojave o požaru ili nakon dolaska na mjesto intervencije mogu
sukladno svoj procjeni, te u skladu sa pravilima vatrogasne struke zapovjediti
upućivanje manjeg ili većeg broja vatrogasaca ili vozila na požar objekata, ali ne
manjeg od 3 profesionalna vatrogasca sa jednim vozilom. Nadležni zapovjednici iz
ove točke mogu zatražiti i sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasaca sa područja
općine Sirač.
1.2.2. Požari transportnih sredstava - JVP Grada Daruvara izlazi sa 3 profesionalna
vatrogasca na sljedeći način:
▪ Redovna smjena sa najmanje 3 profesionalna vatrogasca izlazi na intervenciju sa
navalnim vozilom i/ili tehničkim vozilom (ovisno o procjeni voditelja intervencije).
Prije izlaska redovne smjene, uz okolnost da u redovnoj smjeni ima manje od od 6
vatrogasaca, poziva se do tri vatrogasca smjene u pripravnosti koji dolaze u
postrojbu i vrše dežurstvo do povratka redovne smjene sa intervencije. Zaposlenici
JVP Grada Daruvara koji imaju prebivalište na području općine Sirač a obavljaju
pripravnost nakon radnog vremena, izlaze na intervenciju (u ovisnosti o potrebi i
složenosti intervencije) te koriste opremu i tehniku od DVD-a Sirač.
▪ Voditelj smjene ili zapovjednik JVP Grada Daruvara ili njegov zamjenik nakon
zaprimljene dojave o požaru ili nakon dolaska na mjesto intervencije može
sukladno svoj procjeni, te u skladu sa pravilima vatrogasne struke zapovjediti
upućivanje većeg broja vatrogasaca ili vozila na požar vozila. Nadležni
zapovjednici iz ove točke mogu zatražiti i sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasaca
sa područja općine Sirač.
1.2.3. Požari otvorenog prostora – JVP Grada Daruvara izlazi sa 3 profesionalna
vatrogasca na sljedeći način:
▪ Redovna smjena sa najmanje 3 profesionalna vatrogasca izlazi na intervenciju sa
navalnim vozilom ili šumskim vozilom (ovisno o procjeni voditelja intervencije).
Prije izlaska dežurne smjene uz okolnost da u redovnoj smjeni ima manje od 6
vatrogasaca poziva se do tri vatrogasca smjene u pripravnosti koji dolaze u
postrojbu i vrše dežurstvo do povratka redovne smjene sa intervencije. Zaposlenici
JVP Grada Daruvara koji imaju prebivalište na području općine Sirač a obavljaju
pripravnost nakon radnog vremena, izlaze na intervenciju (u ovisnosti o potrebi i
složenosti intervencije) te koriste opremu i tehniku od DVD-a Sirač.
▪ Voditelj smjene ili zapovjednik JVP Grada Daruvara nakon zaprimljene dojave o
požaru ili nakon dolaska na mjesto intervencije može sukladno svoj procjeni, te u
skladu sa pravilima vatrogasne struke zapovjediti upućivanje većeg broja
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vatrogasaca ili vozila na požar otvorenog prostora. Nadležni zapovjednici iz ove
točke mogu zatražiti i sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasaca sa područja općine
Sirač.
1.2.4. Tehničke intervencije - JVP Grada Daruvara izlazi sa 3 profesionalna vatrogasca
na sljedeći način:
▪ Redovna smjena sa najmanje 3 profesionalna vatrogasca izlazi na intervenciju sa
tehničkim vozilom i/ili drugim vozilima (ovisno o procjeni voditelja intervencije).
Prije izlaska dežurne smjene, uz okolnost da u redovnoj smjeni ima manje od 6
vatrogasca, poziva se do tri vatrogasca smjene u pripravnosti koji dolaze u postrojbu
i vrše dežurstvo do povratka redovne smjene sa intervencije. Zaposlenici JVP
Grada Daruvara koji imaju prebivalište na području općine Sirač a obavljaju
pripravnost nakon radnog vremena, izlaze na intervenciju (u ovisnosti o potrebi i
složenosti intervencije) te koriste opremu i tehniku od DVD-a Sirač.
▪ Voditelj smjene ili zapovjednik JVP Grada Daruvara ili njegov zamjenik nakon
zaprimljene dojave o tehničkoj intervenciji ili nakon dolaska na mjesto intervencije
može sukladno svoj procjeni, te u skladu sa pravilima vatrogasne struke zapovjediti
upućivanje većeg broja vatrogasaca ili vozila na tehničku intervenciju. Nadležni
zapovjednici iz ove točke mogu zatražiti i sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasaca
sa područja općine Sirač.
Redoslijed izlazaka vatrogasaca na intervenciju koja se odvija na području općine Sirač:
VATROGASNA POSTROJBA I
DRUŠTVA KOJA DJELUJU NA
PODRUČJU OPĆINE SIRAČ -1

JVP
Daruvar

1
dežurna smjena
smjena u pripravnosti
slobodna smjena II
slobodna smjena I

VRIJEME IZLAZAKA VATROGASACA NA
INTERVENCIJU
-1 min
-10

-10-15
min -15 -20
min -20 min
-2
-25 min
-3
-30 min -60 min

2

3

4

5

6

7

8

6
3

DVD DVD Sirač
DVD DVD Šibovac

1

2

2
3
2
1

3
2
1

2
1

2
1

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja ljudi u akciju gašenja požara donosi zapovjednik
JVP Grada Daruvara ili njegov zamjenik, a prema ovom Planu ili na prijedlog voditelja akcije
gašenja.
2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA
VEĆIH POŽARA
2.1. Međusobni odnosi vatrogasnih postrojbi i hijerarhija zapovijedanja
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće
ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva
7

OPĆINA SIRAČ
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

počela sa intervencijom što znači da će zapovjednik ili voditelj smjene u JVP Grada
Daruvara u pravilu zapovijedati na svakoj intervenciji koja se obavlja na području
općine Sirač.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga
vatrogasnog društva sa područja općine Sirač, zapovjednik te postrojbe zapovijeda
vatrogasnom intervencijom do dolaska zapovjednika vatrogasne zajednice Općine
Sirač ili njegovog zamjenika koji preuzimaju zapovijedanje intervencijom. Nakon
dolaska vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe zapovijedanje intervencijom
preuzima voditelj smjene u toj postrojbi koji je izašao na intervenciju.
Uključivanje vatrogasaca iz drugih postrojbi sa područja općine Sirač u vatrogasnu
intervenciju obavlja se sukladno ovom Planu i naprijed navedenoj tablici.
Ako zapovjednik zajednice ili voditelj smjene koji zapovijeda vatrogasnom
intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti
uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje zapovjednika JVP Grada
Daruvara ili njegovog zamjenika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi mogućnosti gašenja raspoloživim vatrogasnim snagama koje
djeluju na području općine Sirač zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima
županijski vatrogasni zapovjednik Županije bjelovarsko - bilogorske.
Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo
ovlaštene osobe oružanih snaga Republike Hrvatske.
U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji
zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, načelnik Općine Sirač ili osoba
koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskoga vatrogasnog zapovjednika ili njegovog
zamjenika, može:
- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja općine Sirač starijih od 18
godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine
ugroženih nastalim događajem,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za
potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.
U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja druge
županije, a nije poprimio obilježja prirodne nepogode tada vatrogasnu intervenciju
vodi glavni vatrogasni zapovjednik.
U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, županijski
vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji može aktivira stožer civilne
zaštite. U ovom slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine
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ugroženih nastalim događajem preuzima stožer u radu kojega sudjeluje županijski
vatrogasni zapovjednik.
2.2. Ustroj i zapovijedanje vatrogasnim postrojbama i društvima koja djeluju na
području općine Sirač
2.2.1. Ustroj i minimalna oprema
Popis vatrogasnih postrojbi i društava koja djeluju na području općine Sirač, broj vatrogasaca i
oprema kojom raspolažu prikazan je u donjoj tablici:
Naziv postrojbe
ili DVD-a

JVP
Daruvar

DVD Sirač

DVD Šibovac

Vatrogasna vozila*
1) Navalno vozilo, 3.500 l
vode, 400 l pjenila, kap.
pumpe 2800 l pri 10 bar i
400 l/min pri 40 bar
2) Navalno vozilo, 2500 l
vode, kap. pumpe 16/8
3) Auto-cisterna, 11.000 l vode
kap. pumpe 16/8
4) Auto-cisterna, 9.000 l vode
kap. pumpe 2500 l pri 10
bar i 2 X 200 l pri 40 bar
5) Malo šumsko vozilo, 250 l
vode, kap. pumpe 22/250
6) Tehničko vozilo,
7) Automobilska ljestva, 30 m,
9) Automobilska ljestva, 20 m,
voda 2000 l, kap. pumpe
1800 l pri 10 bar i 400 l pri
40 bar
1) Zapovjedno vozilo
2) Navalno vozilo (malo) 1600
l vode, kap. pumpe 1600 l
pri 10 bar
3) Autocisterna, pumpa 2800 l
pri 10 bar i 200 l pri 40 bar
4) Vozilo za prijevoz
vatrogasaca i opreme
1) Traktorska cisterna
- 3000 l vode

Operativni članovi sa
liječničkim pregledom

Stanje: 24

Stanje:20
Potrebno:20

Stanje:5
Potrebno:10

*Popis ostale opreme koju moraju imati Dobrovoljna vatrogasna društva sukladno posebnom
propisu, nalazi se u tekstualnom prilogu ovog Plana.
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2.2.2. Zapovijedanje
Za područje Općine odgovorna je JVP GRADA DARUVARA i DVD SIRAČ
ZAPOVJEDNI KADAR JVP GRADA DARUVARA
Dužnost

Ime i prezime

Broj telefona

Zapovjednik

Zdenko Brandejs

043-323-304

099-317-1011

Zam. zapovjednika

Dejan Koprek

043-331-665

099-317-1027

Broj mobitela

ZAPOVJEDNI I OSTALI RUKOVODEĆI KADAR VZ OPĆINE SIRAČ
Dužnost

Ime i prezime

Broj telefona

Broj mobitela

Zapovjednik

Marijan Supan

043-322-471

099-317-1031

Zam. zapovjednika

Davor Novak

043-322-064

099317-1042

Zam. zapovjednika

Vlatko Malina

043-323-121

099-317-1043

Predsjednik

Josip Hamp

043-322-136

099-265-0390

Tajnik

Marinela Sestrić

-

099-265-0393

ZAPOVJEDNI I OSTALI RUKOVODEĆI KADAR DVD-a SIRAČ
Dužnost

Ime i prezime

Broj telefona

Broj mobitela

Zapovjednik

Davor Novak

043-322-064

099-317-1042

Zam. zapovjednika

Kristijan Matijašević

043-322-215

099-317-1041

Predsjednik

Stjepan Juraić

043-322-033

091-133-1046

Tajnik

Jozo Crnković

043-322-269

098-317-1040

Osoba najbliža sireni: Davor Novak, zapovjednik DVD-a

ZAPOVJEDNI I OSTALI RUKOVODEĆI KADAR DVD-a ŠIBOVAC
Dužnost

Ime i prezime

Broj telefona

Broj mobitela

Zapovjednik

Vlatko Malina

043-323-121

099-317-1043

Zam. zapovjednika

Alen Holeček

043-323-187

099-490-7356

Predsjednik

Katica Lovrić

-

099-4907353

Tajnik

Iva Radman

-

099-265-0396

Osoba najbliža sireni: Pihir Zdravko, spremištar DVD-a, br. mob.:099-265-0392
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3. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U
AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Po svakoj zaprimljenoj dojavi požara na stambenom, gospodarskom, poslovnom, industrijskom
ili nekom drugom objektu dežurni u Županijskom centru 112, zove dežurnog dispečera HEP,
D.P. Daruvar na telefon 043/440-911 koji na zahtjev dežurnog odmah upućuje dežurnu ekipu
Elektre na mjesto intervencije i isključuje dotični objekt iz mreže, a po potrebi isključuje i
dijelove naselja i pojedinih ulica.
Ukoliko bi intervencija zahtijevala isključenje plina u pojedinim dijelovima Općine tada se zove
distributer Darkom d.o.o. Daruvar, a osoba zadužena za isključenje plina je Igor Slivar, tel:
043/440-776.
4. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U
AKCIJI GAŠENJA POŽARA
Ako u intervenciji ima ozlijeđenih osoba ili se očekuju povrede prilikom intervencije potrebno
je uključiti ekipu za pružanje hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko
bilogorske županije, ispostave Daruvar na broj 194 ili 112, koju čini liječnik, medicinska sestra
i vozač sa sanitetskim vozilom.
5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA, TE ODGOVORNE OSOBE ZA
OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Opskrba hranom i vodom gasitelja na terenu vršit će se prema narudžbi zapovjednika s terena.
Zamjena gasitelja vršit će se vlastitim vatrogasnim vozilima DVD-a Sirač, a odmor gasitelja bit
će organizirani u salama društvenih i vatrogasnih domova a prehrana u sklopu bistroa „Bond“.
Troškove smještaja i prehrane gasitelja snosit će Općina Sirač.
6. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI NA TERENU S NOVIM
POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA
Zamjena umornih gasitelja sa svježim snagama koje su stacionirane u nekom od vatrogasnih
domova vršit će se vozilima DVD-a Sirač, te kombi vozilima poduzeća Autoprijevoz Šafar.
Spisak kombi vozila:
Autoprijevoz Šafar kombi bus
Autoprijevoz Šafar kombi bus

DA 656 AP, 16+1 sjedišta
DA 929 AK, 13+1 sjedišta

7. SLUČAJEVI KADA SE OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM
POŽAROM
Upoznavanje općinskih čelnika izvršit će se u slučajevima kada događaj poprimi veće razmjere
ili ima više teže ozlijeđenih ili stradalih osoba. Upoznavanje vrši zapovjednik JVP Grada ili
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njegov zamjenik ili osoba koju zapovjednik za to ovlasti. Upoznavanje ide prema slijedećem
rasporedu:
1. Načelnik,
2. Zamjenik Načelnika.
8. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU ODNOSNO
UKLJUČUJU POSTROJBE IZVAN OPĆINE
Kada požar na nekom objektu ili otvorenom prostoru poprimi takve razmjere da nadilazi
operativne mogućnosti raspoloživih postrojbi na zahtjev zapovjednika intervencije Županijski
zapovjednik naređuje uključivanje vatrogasnih postrojbi susjednih gradova i općina ili
postrojbi s područja županije. Ukoliko je potrebna pomoć Postrojbi iz drugih Županija istu traži
Županijski vatrogasni zapovjednik preko Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog
pomoćnika.
9. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U
GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA I IMOVINE
Ukoliko bi intervencija zahtijevala korištenje manjih građevinskih strojeva i kamiona za
područje Općine isti se mogu dobiti kod slijedećih poduzetnika:
Zidarsko - fasaderski obrt Ivice Karlovića:
- kamion kiper 10 t,
- utovarivač „ICB“ i stroj za čišćenje snijega
Prijevoznički obrt Josip Kracer:
- Unimag ralica 1,5 t,
- Mercedes 6x4 14 t (ralica)
Kod težih havarija ili elementarnih nepogoda te potrebe za angažiranjem teške građevinske
mehanizacije i dizalica isti se mogu dobiti kod poduzetnika navedenih u ovoj točci.
U slučaju potrebe izrade protupožarnih prosjeka ili puteva kroz šume u akciju se uključuje JP
“Hrvatske šume” – Šumarija Sirač. Odgovorna osoba je: upravitelj Damir Milobara.
10. NAZIVI GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE
OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA
Požar većih razmjera moguće je očekivati u tvrtkama Suvenir Airbor d.o.o., Kamen Sirač d.d.,
Baumit Croatia d.o.o., Intercal d.o.o., Kumal d.o.o. Sirač, Šumarija Sirač i Građapromet d.o.o.
Sirač.
11. NAZIVI GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,
EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI
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Na području Općine nema građevina i prostora gdje su uskladištene radioaktivne tvari, a od
eksplozivnih tvari poduzeće Kamen Sirač d.d. posjeduje skladište za čuvanje industrijskog
eksploziva kapaciteta 10 tona, a uskladištene količine kreću se od 3-4 tone.
12. POPIS ODGOVORNIH OSOBA ZA PROVEDBU PLANOVA GRAĐEVINA,
GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I DRUGIH NEKRETNINA TE PROSTORA PRAVNIH
OSOBA IZ I. i II. KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA
Na području Općine ne postoje objekti I. i II kategorije.
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13. GRAFIČKI DIO
Prilog 1

Pregled trasa glavnih električnih vodova s transformatorskim stanicama
na području općine Sirač

Prilog 2

Pregled plinske mreže na području općine Sirač

Prilog 3
Prilog 3/1

Pregled izgrađenosti hidranata na području općine Sirač
Detaljni pregled hidranata i glavnih ventila na području općine Sirač

Prilog 4

Pregled smještaja JVP-a i DVD-a koji djeluju na području općine Sirač

Prilog 5
Prilog 6

Pregled područja odgovornosti i djelovanja JVP
Pregled pokrivanja područja općine Sirač u 15 minuta sa JVP Daruvar

Prilog 7

Pregled ugroženosti šuma od požara na području općine Sirač

Prilog 8

Pregled minski sumljivih područja na rubnim područjima općine Sirač

Prilog 9

Pregled telefonskih brojeva upotrebljivih u slučaju požara
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14. TEKSTUALNI PRILOZI
Prilog 1. Popis obvezne opreme za središnje društvo DVD Sirač, sukladno Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).
Prilog 2. Popis obvezne opreme za DVD Šibovac, sukladno Pravilniku o minimumu opreme
i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02)
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Prilog 1.
POPIS OBVEZNE OPREME ZA DVD SIRAČ
Sukladno članku 37. Pravilnika o minimumu tehničke opremljenosti i sredstva vatrogasnih
postrojbi (NN, 43/95), najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje dobrovoljna
vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od požara, čini:
- autocisterna kom. 1
- vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom
pumpom kom. 1
Minimum opreme i sredstava koja se nalaze u naprijed navedenim vatrogasnim vozilima
određen je člankom 38. citiranog Pravilnika te se ovdje neće posebno navoditi.
Minimum tehničke opreme i sredstava, koje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom
zaštite od požara mora posjedovati u skladištu, sukladno članku 39. navedenog Pravilnika, čini:
- čizme gumene - niske pari 5
- čizme gumene - visoke para 2
- cijev tlačna 52 mm kom. 7
- cijev tlačka 15 mm kom. 7
- ljestva kukača kom: 1
- ljestva mornarska kom. 1
- ljestva prislanjača kom. 1
- metlanica kom. 4
- mlaznica-univerzalna 52 mm kom. 2
- mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1
- motorna pila kom. 1
- nosila sklopiva kom. 2
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kabelom kom. 1
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kabelom kom. 1
- prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8/8 kom. 1
- punjač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1
- punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1
- razdjelnica trodijelna kom. 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom: 2
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 4
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2
- uže penjačko kom. 2
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- zaštitne rukavice-gumirane pari 5
- zaštitne rukavice-kožne pari 5
- čaklja kom. 1
- lopata pobirača kom. 2
- lopata riljača kom. 1
- pijuk - obični kom. 1
- pijuk - sjekira kom. 1
- poluga velika kom. 1
- sjekira - šumska kom. 1
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Prilog 2.
POPIS OBVEZNE OPREME ZA DVD ŠIBOVAC
Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02), koje planom
zaštite od požara općine nisu utvrđeni središnjim društvom, za obavljanje vatrogasne djelatnosti
obvezni su imati najmanje sljedeću opremu i sredstva za rad:
- vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,
- komplet za pružanje prve medicinske pomoći,
- ljestvu prislanjaču ili sastavljaču,
- tri metlanice,
- tri univerzalne mlaznice Ø 52 mm,
- dvije univerzalne mlaznice Ø 75 mm,
- pijuk za sijeno,
- ručnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,
- vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«,
- vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2 – 5«,
- dva vatrogasna aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača),
- aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača),
- dva penjačka užeta,
- pet pari zaštitnih kožnih rukavica,
- devet tlačnih cijevi Ø 52 mm,
- pet tlačnih cijevi Ø 75 mm,
- dvije prijelaznice 110/75 mm,
- dvije prijelaznice 75/52 mm,
- šest usisnih cijevi Ø 110 mm,
- dva ključa za cijevi,
- usisnu sitku 110 mm,
- dva užeta za usisne cijevi,
- hidrantski nastavak,
- ključ za nadzemni hidrant,
- ključ za podzemni hidrant,
- trodijelnu razdjelnicu,
- sabirnicu – sakupljač 2 × 75/110,
- ublaživač reakcije mlaza,
- dvije podvezice za cijevi.
Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku
cisternu, mora imati prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu.
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