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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     

        OPĆINA SIRAČ 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 214-01/20-01/2 

URBROJ: 2111/04-01-20-2 

Sirač, 24.03.2020.  

 

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj  

92/10) i članka 32. Statuta Općine Sirač („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ 

broj 19/09, 06/10, 3/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 26. sjednici, održanoj 

24. ožujka 2020. godine, donosi 

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE SIRAČ ZA 2019. GODINU 

 

1. UVOD 

 

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne Novine" broj 

92/10) i predstavlja sustav koji se sastoji od  planiranja, propisivanja i provođenja kao i 

financiranja mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. 

Subjekti su osim fizičkih i pravnih osoba propisanih zakonom i pravne osobe i udruge koje 

obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Županija donosi plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od 

požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice.  

Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i 

planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara 

općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.  

Sukladno  članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara, predstavničko tijelo županije 

jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju 

provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara županije.  

Vatrogasna djelatnost uređena članku 1. navedenog zakona stoji: Vatrogasna djelatnost 

je sudjelovanje u provedbi je Zakonom o vatrogastvu ("Narodne Novine" broj 125/19). U 

preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.  

Ovim Zakonom je određen način rada vatrogasnih organizacija: vatrogasnih zajednica, 

profesionalnih (javnih) i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi kao i vatrogasnih postrojbi u 

gospodarstvu. Pravilnikom o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim 

intervencijama ("Narodne Novine" broj 65/94) vatrogasna intervencija definirana je kao 

djelovanje vatrogasne postrojbe na gašenju požara kao i druga djelovanja vatrogasne postrojbe 

u slučaju eksplozije, prometnih i drugih nesreća, djelatnosti prilikom elementarnih nepogoda te 

pri postupcima spašavanja iz  visokih objekata i drugih sličnih intervencija spašavanja ljudi i 

materijalnih dobara. Nadalje, Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na 

teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne Novine" broj 61/94) definirane su osnove 

organiziranosti, obučenosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi, razmještaj i način 

uzbunjivanja.  
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2. ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE SIRAČ 

 

Provođenje komunikacije sa Stožerom civilne zaštite Općine Sirač obavlja se putem 

zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Sirač.  Kod obavljanja zadaća iz područja civilne 

zaštite potrebno je pravovremeno obavijestiti javnost. Zapovjednik Vatrogasne zajednice 

Općine Sirač dužan je pravovremeno obavijestiti Stožer civilne zaštite Općine Sirač o 

događajima u kojima aktivno sudjeluju operativne snage Vatrogasne zajednice Općine Sirač. 

Nakon zaprimljene obavijesti odstrane zapovjednika Vatrogasne zajednice, Stožer civilne 

zaštite će obavijestiti javnost putem javnih medija. 

JVP Grada Daruvara svojim kapacitetima, dobrom opremljenošću i smjenskim radom 

uspijeva pokriti sve intervencije koje nastanu na području Općine Sirač.  

Vatrogasna zajednica Općine Sirač krovna je organizacija vatrogastva Općine Sirač koja 

je ustrojena i djeluje sukladno Zakonu o vatrogastvu.  U Zajednicu su udružena 2 DVD-a: Sirač 

i Šibovac.  

 

Tablica 1: Prikaz spremnosti operativnih vatrogasnih snaga koje djeluju na području Općine 

Sirač 

 

3. PREGLED INTERVENCIJA, AKTIVNOSTI I OSPOSOBLJAVANJA 

 

Tablica 2: Pregled vatrogasnih intervencija u 2019.god. na području Općine Sirač 

Vrsta događaja Broj intervencija po vrsti događaja 

Požar otvorenog prostora 3 

Požar na građevinama 3 

Požar u cestovnom prometu 1 

Tehnička intervencija u prometu 3 

Tehnička intervencija na objektu 5 

Tehnička intervencija na otvorenom prostoru 2 

Vatrogasna 

snaga 

Broj operativnih 

vatrogasaca 

Popis opreme – materijalno – tehnička sredstva 

(MTS) 

JVP Daruvar 26  - 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 2 500 l 

pri 10 bar i 2x200 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. 

DVD Sirač 20 - Zapovjedno vozilo, 

- Navalno vozilo (malo) 1600 l vode, kap. pumpe 

1600 l pri 10 bar, 

- Auto-cisterna, pumpa 2800 l pri 10 bar i 200 l pri 

40 bar, 

- Vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme. 

DVD Šibovac 5 - Traktorska cisterna 3000 vode. 
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• Značajnije aktivnosti provedene u 2019. godini – JVP Grada Daruvara 

- vježba evakuacije i civilne zaštite, 

- nabavka opreme i vozila: redovna nabava opreme, 

- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi: redovno osposobljavanje 

za različite specijalnosti u vatrogastvu. 

 

• Značajnije aktivnosti provedene u 2019. godini – VZO Sirač 

- vježbe evakuacije i civilne zaštite, 

- redovna nabava opreme, 

- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi: redovno osposobljavanje 

za različite specijalnosti u vatrogastvu. 

 

4. PREVENTIVNA DJELATNOST 

 

- Obilazak šumskih i poljskih puteva radi upoznavanja terena u slučaju intervencija, 

- Edukacija građana preko promotivnih letaka. 

 

5. NADZOR 

 

Inspekcijski nadzor obavljen je dana 16. srpnja 2019.god. u Vatrogasnoj zajednici 

Općine Sirač. Nadzor je obavljen u prostorijama Vatrogasne zajednice Općine Sirač, N. Šubića 

Zrinskog 3/2, 43 541 Sirač. Inspekcijski nadzor obavio je inspektor za vatrogastvo iz MUP – 

Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite 

Bjelovar – Odjel inspekcije.  

Cilj inspekcijskog nadzora je bilo utvrđivanje provedbe obaveza nadzirane pravne osobe 

u provedbi Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata.  

Nadzorom je utvrđeno slijedeće činjenično stanje: 

• VZO Sirač upisana je u registar udruga koji je vodi u Uredu državne uprave u 

Bjelovarsko – bilogorskoj županiji - Služba za opću upravu – Ispostava Daruvar  

• napomena - (dana 31.12.2019.god. prestaje s radom Ured državne uprave u 

Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, a od 01.01.2020.god. poslove koje je obavljao Ured 

državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji preuzima Bjelovarsko – bilogorska 

županija.) 

• načelnik Općine Sirač potvrdio je odlukom imenovanje zapovjednika VZO Sirač i 

imenovanje zamjenika zapovjednika, zapovjednik i zamjenik zapovjednika priložili su 

dokaz o položenom stručnom ispitu za vođenje vatrogasne intervencije te imaju važeću 

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.  

• VZO Sirač ima Operativan plan pozivanja te provedbe, vođenja i izvršenja vatrogasnih 

intervencija na području Općine Sirač 

• VZO Sirač ima važeći Statut donesen na sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice 

Općine Sirač od 02.08.2015.god., ovjeren od nadležnog Ureda državne uprave 

Bjelovarsko – bilogorske županije – Službe za opću upravu dana 15.02.2016.god. 

• Zapovjednik VZO Sirač utvrđuje ispravnost vatrogasnih vozila i opreme, tj. 

neispravnost istih, a uočeni nedostaci se otklanjanju u najkraćem roku.  

• Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici saziva održanoj 21.05.2019.god. 

donijelo je Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća vatrogasne zajednice Općine 

Sirač za 2018.god.     
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• predočena je Knjiga Zapovjednika (knjiga evidencije obavljenog stručnog nadzora), 

sukladno odredbama čl. 40. stavak 3. zakona o vatrogastvu, kojim zapovjednik VZ 

provodi stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi DVD-a s područja VZ.  

• VZO Sirač ne posjeduje nikakva vatrogasna vozila, opremu i sredstva za gašenje požara.  

 

6. FINANCIRANJE 

 

Tablica 3: Pregled sredstava Proračuna Općine Sirač utrošenih za redovan rad operastivnih anga 

vatrogastva koje djeluju na području Općine u 2019.god. 

Korisnik financiranja Izvor 

financiranja 

Namijenjeno za 2019. 

u kn 

Izvršeno u 2019. 

u kn 

Vatrogasna zajednica 

Općine Sirač 

Proračun 

Općine Sirač 

150.000,00 230.000,00 

Javna vatrogasna zajednica 

Daruvar 

Proračun 

Općine Sirač 

410.000,00 438.632,90 

 

7. ZAKLJUČAK 

 

Stanje zaštite od požara na području Općine Sirač je zadovoljavajuće, a kako bi se isto 

i održalo potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija 

i Plana zaštite od požara Općine Sirač i provoditi stalnu edukaciju stanovništva o opasnosti 

nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. 

S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano 

provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i 

sredstava kao i održavanju postojeće, kao i sustavno raditi na uključivanju što većeg broja 

mladih u vatrogasne postrojbe.  

  

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

________________________ 

     Stjepan Juraić, ing.str. 


