
                                                                                                        

 

 

 

 
              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA                                                    

                     OPĆINA SIRAČ       

                OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-06/19-01/1 

URBROJ: 2111/04-02-20-5 

U Siraču, 27. veljače 2020. godine 

 
Temeljem Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite 

(KLASA: 810-03/19-01/7, URBROJ: 511-01-391-19-2 od 02. prosinca 2019. godine), članka 

17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, broj 82/15, 118/18), članka 47. 

Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti 

(NN, broj 49/17), a sukladno Odluci 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. 

studenog 2018. godine) i 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 25. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Općine Sirač 

 

 

Članak 1. 

  Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Sirač s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i 

velikih nesreća. 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač su one 

pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim 

resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Sirač. 

 

Članak 2. 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač: 

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara, 

2. Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima, 

3. Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Bjelovar, 

4. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, 

5. „Darkom“ d.o.o., Daruvar, 

6. „Darkom vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o., Daruvar, 

7. „Darkom distribucija plinom“ d.o.o., Daruvar. 

 

 Navedene pravne osobe dužne su postupati u skladu s člankom 49. Pravilnika o 

nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti. 

 Pravne osobe operativnim planovima razrađuju način provođenja zadaća u sustavu 

civilne zaštite. 



 Operativni plan civilne zaštite izrađuju: 

- pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, 

- pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog 

Crvenog križa). 

 

Članak 3. 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač, kao 

nositelji posebnih zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu s odredbama Plana civilne 

zaštite Općine Sirač, su: 

1. Radio Daruvar d.o.o., Daruvar, 

2. Vodoprivreda d.d. za vodnogospodarsku djelatnost, Daruvar, 

3. Osnovna škola Sirač, 

4. Autoprijevoznički obrt „Šafar“, 

5. Krajcer d.o.o.. 

 

 Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite vodi se u skladu s Pravilnikom o 

vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te su pravne osobe 

dužne dostaviti podatke Općini Sirač. 

 

Članak 4. 

 Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Sirač te obavljaju utvrđene zadaće u sustavu civilne zaštite, kako slijedi: 

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara: intervencije gašenja požara, 

intervencije kod tehničko-tehnoloških nesreća i eksplozija, intervencije kod ekoloških 

akcidenata, spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz ugroženih područja; 

2. Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima: zaštita od požara, angažiranje u slučaju potrebe za ispumpavanjem vode, 

punjenja i postavljanja vreća sa pijeskom 

3. Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Bjelovar: sprečavanje nesreća, 

spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći na nepristupačnim područjima i 

izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti 

posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u svrhu očuvanja 

ljudskog života, zdravlja i imovine. 

4. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar: služba traženja za nestalim osobama, 

organiziranje i vršenje njege bolesnika i lakših ranjenika po kućama, pružanje prve 

medicinske pomoći, organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi, podjela hrane, vode, 

pokrivača, odjeće i obuće. 

5. „Darkom“ d.o.o. Daruvar: komunalne djelatnosti, komunalni otpad, čistoća okoliša, 

upravljanje grobljima, angažiranje u slučaju potrebe za građevinskim strojevima te 

spašavanju materijalnih dobara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća, angažiranje u 

slučaju potrebe provođenja asanacije tj. sahranjivanja poginulih na grobljima, 

angažiranje u slučaju čišćenja cesta od raznih nanosa. 

6. „Darkom vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. Daruvar: opskrba vodom i upravljanje 

kanalizacijom. 

7. „Darkom distribucija plina“ d.o.o. Daruvar: opskrba plinom. 

  



Članak 5. 

 Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Sirač te obavljaju sljedeće utvrđene zadaće u sustavu civilne zaštite: 

1. Radio Daruvar d.o.o., Daruvar – javno informiranje putem radio postaje i internetskih 

portala. 

2. Vodoprivreda d.d. za vodnogospodarsku djelatnost, Daruvar – sanacija vodnih 

građevina, čišćenje terena. 

3. Osnovna škola Sirač – smještaj evakuiranih osoba. 

4. Autoprijevoznički obrt „Šafar“ – prijevoz osoba u slučaju evakuacije stanovništva. 

5. Krajcer d.o.o. – angažiranje u slučaju potrebe za građevinskim strojevima.  

 

Članak 6. 

 Aktiviranje pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Sirač 

nalaže odlukom načelnik samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih službi, 

operativnih snaga sustava civilne zaštite ili Službe civilne zaštite kada se utvrdi da izvanredni 

događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kada je proglašena velika nesreća. 

 Načelnik koordinira djelovanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

osnovanih za područje Općine Sirač u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu 

Stožera civilne zaštite Općine Sirač. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 
 

                                                                               

 

  

       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 (Stjepan Juraić, ing.str.) 
 

 

 

    

 
 


