
 
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                          
 OPĆINA SIRAČ 
 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-03/14-01-01 
URBROJ: 2111-04/14-01-02 
Sirač, 25.11.2014.       
   
  Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članaka 32. Statuta Općine Sirač  (Županijski glasnik, 
službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske  županije 19/09),  Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 10.  
sjednici VI. saziva održanoj 25.11.2014. godine donosi 
 

S M J E R N I C E  
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE SIRAČ ZA 2014. GODINU 
 
 

 I. Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i 
katastrofa, utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih  dobara, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi, stožera zaštite 
i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za  
organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini.    

 
 

  II. Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 
 

1. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
svoje redovne djelatnosti 

 
     U Općini Sirač i na području županije djeluje više službi i pravnih soba koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, a kao posebno značajne za 
cjelokupan sustav zaštite i spašavanja općine. U ovaj segment spadaju pravne osobe navedene 
u točki 5. Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sirač za 2013. 
godinu, te ostale pravne osobe koje se bave prijevozničkim, građevinskim, turističko-
ugostiteljskim i drugim djelatnostima koje mogu svojom materijalno-tehničkom opremom i 
ljudstvom ili smještajni kapacitetima pomoći u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i 
materijalnih dobara na području Općine.  
  Suradnja Općine Sirač sa  Hrvatskom gorskom službom spašavanja  Stanica 
Bjelovar i Vatrogasnom zajednicom Općine Sirač, koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
okviru svoje redovne djelatnosti doprinijet će  materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sirač. 
 
 
 
 



 
2. Udruge građana od značaja za zaštitu  i spašavanje 

 
                     Udruge građana na području Općine Sirač koje u okviru svojih  Statutom 
utvrđenih zadaća mogu značajno pridonijeti ukupnim aktivnostima u provođenju mjera zaštite 
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara navedene su u točki 5. Analize o stanju sustava zaštite 
i spašavanja na području  Općine Sirač u 2013. godini. 
                     Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje trebaju prezentirati programe razvoja 
koji se odnose na daljnje mogućnosti materijalno-tehničkog i kadrovskog jačanja udruge u 
sklopu jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na području Općine.  
  Na temelju takvih programa i nakon utvrđivanja opravdanosti, nadležna 
upravna tijela općine donijeti će odluku o sufinanciranju djelatnosti udruge u tom dijelu.      
   

3. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar 
 

HGSS – Stanica Bjelovar, kao strukovni nositelj djelatnosti gorskog 
spašavanja, čiji su pripadnici specijalizirani za traganje i spašavanje u posebnim okolnostima, 
na nepristupačnim područjima, te pri elementarnim nepogodama i drugim akcidentnim 
situacijama, kada treba upotrijebiti posebne sposobnosti, spasilačku tehniku i opremu, stavit 
će Općini Sirač na raspolaganje svoje stručno osposobljene kadrove i raspoloživu opremu. 

Zajednički interes Općine Sirač  i HGSS – Stanice Bjelovar, očituje se između 
ostalog i u aktivnostima organiziranja vježbi spašavanja sa visina, u prirodi, održavanje 
specijalističkih tečajeva i vježbi, drugih oblika spašavanja i razvoja sustava zaštite i 
spašavanja. 

Za sufinanciranje redovne djelatnosti HGSS – Stanica Bjelovar u 2014. godini 
u Proračunu Općine Sirač planirana su financijska sredstva u godišnjem iznosu od 1.000,00 
kuna.  

4. Vatrogastvo  (Vatrogasna zajednica i Javna vatrogasna postrojba) 
 

           U sustavu vatrogastva na području Općine Sirač djeluje Vatrogasna zajednica 
koja objedinjava rad 2 dobrovoljna vatrogasna društava, te Javnu vatrogasnu postrojbu Grada 
Daruvara. U oblasti zaštite i spašavanja vatrogastvo je izuzetno važan segment, a u 2014. 
godini na tom području iz djelokruga njihovog rada planirane su slijedeće aktivnosti; 

 
 a) Vatrogasna zajednica: 
 

1. provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, posebno tijekom ljetnih 
mjeseci pri povećanoj opasnosti nastanka požara, organizacijom pasivnih dežurstava u DVD-
ima, te edukaciju stanovništva o opasnostima od požara,  

2. aktivna učešća na intervencijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, 
tehničkim intervencija, akcidentima i drugim nepogodama i akcijama zaštite i spašavanja ljudi 
i materijalnih dobara, prijevoz pitke vode. 

3. stalna stručna suradnja u ostvarivanju zajedničkih zadaća s Javnom 
vatrogasnom postrojbom Grada Daruvara, Vatrogasnom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske 
županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, a sve u cilju poboljšanja operativne 
sposobnosti postrojbi,  

4. nabavka vatrogasne opreme i vozila,  
5. osposobljavanje vatrogasnih kadrova u zvanjima i specijalnostima,       
6. u mjesecu svibnju pojačane aktivnosti i organizacija pregleda opreme i 

vozila DVD-a s područja djelovanja Vatrogasne zajednice, održati prigodna predavanja za 
stanovništvo, posebno za djecu iz vrtića i osnovnih škola, pojačati informativno-promidžbene 
aktivnosti za građane Općine o poduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara. 



7. u realizaciji Programa rada Vatrogasna zajednica će surađivati sa 
vatrogasnim subjektima svih razina, službama za hitne intervencije, Državnom upravom za 
zaštitu i spašavanje, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Bjelovar, te ostalim 
gospodarskim subjektima, ustanovama i udrugama koji se zaštitom i spašavanjem bave u 
sklopu svoje redovne djelatnosti, 

8. pripremanje dobrovoljne vatrogasne postrojbe i upućivanje na dežurstvo na 
protupožarno osiguranje na priobalje, 

9. ostale zadaće na povećanju operativne sposobnosti svih članica Vatrogasne 
zajednice . 

 Za izvršenje Programa Vatrogasne zajednice Općine Sirač u 2014. godini u 
Proračunu Općine Sirač osigurana su financijska sredstva u godišnjem iznosu od 153.000,00 
kuna.     

 
b) Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 
 
1. obavljati redovne dnevne i tjedne preglede tehnike i opreme, 
2. sve uočene nedostatke odmah otklanjati, 
3. zbog sigurnosti rada izvršiti atestiranje opreme s kojom se radi, ukoliko je 

rok valjanosti istekao, 
4. redovno vršiti teoretsku i praktičnu obuku prema mjesečnom planu, a kod 

praktičnog izvođenja taktičkih zadataka osobitu pozornost posvetiti sprečavanju nastajanja 
ozljeda zaposlenika kao i čuvanju vatrogasne tehnike i opreme, 

5. redovno obavljati tjelesne aktivnosti s propisanim vježbama radi 
održavanje psiho-fizičke spremnosti zaposlenika, a najmanje dva puta godišnje vršiti provjeru 
spremnosti prema Pravilniku Ministra unutarnjih poslova, 

6. raditi na zajedničkom uvježbavanju sa članovima Interventne vatrogasne  
postrojbe Vatrogasne zajednice, a koji su iz redova dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 
područja Grada Daruvara kako bi se u slučaju veće intervencije  moglo učinkovito zajednički 
djelovati, 

7. u tijeku ljetnih mjeseci dislocirati tehniku i vatrogasce na priobalje prema 
posebnoj zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika  Republike Hrvatske, 

8. aktivno se uključiti u Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini za potrebe većih   intervencija 
tijekom ljetne požarne sezone, 

9. u suradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim strukturama raditi na provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara kako bi se što više smanjio broj požara, a time i broj 
intervencija,  

10. raditi na teoretskoj i praktičnoj edukaciji dobrovoljnih vatrogasaca kako bi 
nam u slučaju potrebe mogli efikasno pomoći, 

11. po potrebi za dislocirana mjesta daje se cisterna za prijevoz pitke vode za 
pučanstvo na priobalju 

12. vršiti pregled opreme u dobrovoljnim organizacijama, servisirati, popraviti 
opremu gdje je to potrebno, 

13. učestvovati na osiguranju javnih priredbi na području Općine Sirač, 
14. u dogovoru sa INA-om vršiti protupožarno osiguranje INA-ih objekata, 
15. za građanstvo, pravne osobe i ustanove vršiti servisiranje protupožarnih 

vatrogasnih aparata, te prodaja, svih vrsta, novih vatrogasnih aparata,  
16. po potrebi prevoziti pitku vodu za građanstvo, 
17. raditi i na drugim poslovima od interesa vezanih za sustav zaštite i 

spašavanja. 
                     U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara ukupno je zaposleno 30 
djelatnika, a od toga su 6 operativna djelatnika sa posebnim ovlastima.  



         Za izvršenje Programa Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara u Proračunu 
Općine Sirač planirana su financijska sredstva u godišnjem iznosu od 170.000,00 kuna.  

 
5. Civilna zaštita (zapovjedništvo, postrojbe civilne zaštite i dr.) 
 
Tijekom navedenog razdoblja planiraju se slijedeće aktivnosti u cilju podizanja 

razine mogućnosti djelovanja u oblasti zaštite i spašavanja:  
- opremanje operativnih snaga - Stožera zaštite i spašavanja,  postrojbi i 

Zapovjedništava civilne zaštite, te drugih pravnih osoba, i specijaliziranih udruga građana za 
postupanje u aktivnostima zaštite i spašavanja (osobna i skupna oprema), te nabavka opreme za 
zbrinjavanje stanovništva u katastrofama i velikom nesrećama, 

- obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana zaštite i 
spašavanja, upoznavanje građana sa dežurnim brojem 112 u izvanrednim situacijama, 

- edukacija djece u području zaštite i spašavanja 
- održavanje pokaznih vježbi zaštite i spašavanja 
- ostale aktivnosti sukladno godišnjem planu aktivnosti Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje.   
                 Za navedene aktivnosti u Proračunu Općine Sirač, s ciljem jačanja spremnosti 
za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja u 2014. godini, osigurana su 
financijska sredstva u godišnjem iznosu od  15.000,00  kuna.  
 

6. Skloništa 
 
Općina nema u svojem vlasništvu niti jedno sklonište osnovne zaštite.   
Na području Općine za potrebe sklanjanja stanovništva postoje privatni 

podrumi sa oko 1000 sklonišnih mjesta.  
Obzirom na navedeno, Općina za ovu namjenu ne planira posebna financijska 

sredstva.   
  Za redovno djelovanje dijela gore navedenih pravnih osoba i službi, kao i za  
daljnji razvoj, te jačanje u aktivnostima u sklopu jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Sirač planiraju su financijska sredstva.  

U Proračunu Općine Sirač godišnje se osiguravaju sredstva za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja.  

 
Svake godine nakon donošenja Proračuna Općine Sirač izrađuje  se Tablični 

izvod osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za proračunsko 
razdoblje.  

 
Tablični izvod sastavni je  dio Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Sirač za  2014. godinu. 
 
 

  III. Ove Smjernice stupaju na snagu danom donošenja.  
 
 
 Predsjednik općinskog vijeća 
 
 Stjepan Juraić, ing. str. 
 

 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e  
 

   
 

U članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne 
samouprave u ostvarivanju prava i obveza iz područja zaštite i spašavanja najmanje jednom 
godišnje ili pri donošenju proračuna, donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite 
i spašavanja na svom području. 

 
Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Sirač (KLASA 810-03/10-01-01, 

URBROJ: 2111-04/11-01-20), usvojilo je Općinsko Vijeće Općine Sirač na XVIII. Sjednici 
V. saziva održanoj 03.10.2011. 
    

Sukladno zakonskim odredbama, temeljem  Plan zaštite i spašavanja za 
područje Općine  (KLASA: 810-03/10-01-01, URBROJ: 2111-04/11-01-20)  i Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća na području Općine Sirač (KLASA: 810-01/10-01-01, URBROJ: 2111-04/10-01-16), 
Stožer zaštite i spašavanja Općine Sirač, utvrdio  je Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sirač u 2013. godini. 

 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Sirač u  2014. godini su dokument koji svake godine razmatra Općinsko vijeće Općine 
Sirač, a koji se treba nadopunjavati i nadograđivati. 

 
Predlaže se načelniku Općine Sirač da razmotri Nacrt Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sirač u 2014. godini, 
utvrdi Prijedlog Smjernica kao u tekstu Nacrta i uputi ga Općinskom vijeću Općine Sirač na 
razmatranje i usvajanje. 

 
 
 

 Načelnik stožera  
 zaštite i spašavanja 

          
 Igor Supan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Red. 
broj OPIS POZICIJE 

REALIZIRANO u 
2013. god. 

PLANIRANO za 
2014. god NAPOMENA 

1. Civilna zaštita : 
- osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, i dr. 
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju, nabavka skele 
- operativne snage 
R-135 
R-446 

 
 
 
 

9.593,10 
- 

 
 
 
 

- 
5.000,00 

 

 Ukupno: 9.593,10 5.000,00  
 2. Vatrogastvo: 

- grad Daruvar  R-210 
- javna vatrogasna postrojba Daruvar R-212 
-  Vatrogasna zajednica Sirač 
           - kapitalna donacija R-330 
           - tekuća pomoć R-211 

 
27.751,85 

170.000,00 
 

10.000,00 
160.000,00 

 
20.000,00 

150.000,00 
 

50.000,00 
103.000,00 

 

 Ukupno: 367.751,85 323.000,00  
 3. Sredstva za izradu planova zaštite i spašavanja i vanjskih 

planova R-455 
 

- 
 

10.000,00 
 

 Ukupno: - 10.000,00  
  4. Udruge građana: 

- Crveni križ R-239 
- ostale udruge od interesa za zaštitu i spašavanje 
 R-300 dio iz poz. Gorska služba spašavanja 

 
5.000,00 

 
1.000,00 

 
5.000,00 

 
1.000,00 

 

 Ukupno: 6.000,00 6.000,00  
  5. Službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna 

djelatnost: 
- hitna pomoć, 
- zaštita okoliša,  
      * sanacija divljih deponija R-214 
      * zbrinjavanje otpada 
            R-216 
            R-109 
-  održavanje komunalne infrastrukture 
       * zimska služba, lokalne i nerazvrstane ceste: 
 R-170 
        * održavanje lokalnih i nerazvrstanih putova, održavanje 
javnih površina i poljskih putova  
R-161 
R-162 
R-171 
R-176 
R-178 
R-377 
R-196 
- veterinarska služba i sl. R-217  
R- 220 

 
 
 
 

- 
 

25.982,00 
35.296,88 

 
 

78.600,07 
 
 

94.292,24 
247.825,72 

0 
22.956,93 
4.938,75 

0 
3.625,00 

406,25 
15.100,00 

 
 
 
 

- 
 

30.000,00 
35.000,00 

 
 

120.000,00 
 
 

110.000,00 
250.000,00 

5.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
3.000,00 
1.000,00 

12.885,00 
20.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ukupno: 529.023,84 616.885,00  
  6. Modernizacija i dogradnja sustava uzbunjivanja    
 Ukupno:    

7. 
Ostala sredstva za zaštitu i spašavanje 
-vertikalna signalizacija R-173 
- dimnjačarske usluge R-110 

 
3.444,50 

150,00 

 
5.000,00 
1.000,00 

 

 Ukupno: 3.594,50 6.000,00  

 
 

Sveukupno: 
 

915.963,29 966.885,00  
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