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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA      

        OPĆINA SIRAČ 

    OPĆINSKO VIJEĆE      
KLASA: 810-01/20-01/1 

URBROJ: 2111/04-01-20-2 

Sirač, 27. veljače 2020.  

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 

118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 

49/17) i članka 32. Statuta Općine Sirač („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 

19/09, 06/10, 3/13, 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine 

Sirač na svojoj 25. sjednici VII. saziva održanoj dana 27. veljače 2020. godine donosi 

 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu s financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje 

 

UVOD 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) 

definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač i Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za razdoblje od 2018. – 2021. 

godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu  s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 

 

1. PLANSKI DOKUMENTI 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) Općina Sirač 

dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih snaga sustava civilne zaštite na svojem području 

sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač koju je usvojilo Općinsko vijeće 

Općine Sirač  na svojoj 12. sjednici održanoj 16. studenog 2018. godine (KLASA:810-03/17-01/2, 

URBROJ: 2111/04-01-18-38). 

U Tablici 1.  navedeni su dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi i donijeti  u 2020. godini.  
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Tablica 1. Pregled odluka i planskih dokumenta koje treba izraditi i donijeti u 2020. godini 
R.B. NAZIV DOKUMENTA NOSITELJ 

IZRADE 

IZRAĐIVAČ ROK IZRADE DONOSI 

1. Plan vježbi civilne zaštite Općinski 

načelnik 

Općina Sirač Veljača 2020. Općinski načelnik 

2. Izrada elaborata za vježbu Stožer civilne 

zaštite 

Upravljačka 

skupina 

30 dana prije 

održavanja vježbe 

Općinski načelnik 

5.  Shema mobilizacije 

Stožera civilne zaštite 

Općine Sirač 

Općinski 

načelnik 

Općina Sirač Veljača 2020. Općinski načelnik 

6. Odluka o imenovanju 

povjerenika civilne zaštite 

i njihovih zamjenika 

Općinski 

načelnik 

Općina Sirač Ožujak 2020. Općinski načelnik 

7. Plan djelovanja civilne 

zaštite Općine Sirač 

Općinski 

načelnik 

Općina Sirač Travanj 2020. Općinski načelnik 

8. Odluka o imenovanju 

koordinatora na lokaciji 

Općine Sirač 

Načelnik Stožera 

civilne zaštite 

Općina Sirač Veljača 2020. Načelnik Stožera 

civilne zaštite 

 
1.1. Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općina Sirač osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite „Narodne novine“ broj 75/16). 

Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za: 

- članove Stožera civilne zaštite Općine Sirač, 

- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, 

- udruge, 

- koordinatore na lokaciji, 

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač. 

Općina Sirač dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od 

strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti  Bjelovarsko-

bilogorskoj županiji. 

 

Nositelj i izrađivač: Općina Sirač 

Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane  Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je 

kontinuirano ažurirati. 

 

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIRAČ 

2.1. Stožer civilne zaštite Općine Sirač 

Osnovan je i imenovan Odlukom općinskog načelnika Općine Sirač KLASA: 810-06/18-01/1, 

URBROJ:2111/04-02-18-8, od dana 22. listopada 2018. godine. Stožer se sastoji od načelnika Stožera, 

zamjenika načelnika Stožera te 9 članova.   

Stožer civilne zaštite Općine Sirač potrebno je:  

- upoznati sa novim zakonskim i podzakonskim aktima, 

- upoznati sa Procjenom rizika od velikih nesreća i Planom djelovanja civilne zaštite, 

- nove članove Stožera uputiti na osposobljavanje koje provodi MUP, Ravnateljstvo civilne 

zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Bjelovar,  u roku od 

godinu dana od imenovanja u Stožer civilne zaštite. 

 

Nositelj:Općina Sirač 

Izvršitelj:Općina Sirač, načelnik Stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite 

Rok izvršenja: lipanj 2020. godine. 

 

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 
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Nositelj: Općina Sirač 

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina  i operativne snage sustava civilne zaštite 

Rok izvršenja: Prema Planu vježbi civilne zaštite za 2020. godinu. 

 

2.2. Vatrogasna zajednica Općine Sirač 

Na području Općine Sirač djeluju JVP Grada Daruvara i Vatrogasna zajednica Općine Sirač 

koji: 

- djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, 

intervencije, održavanje voznog parka i opreme), 

- obučavanja i vježbe izvode prema planu nastave, odnosno operativnom programu 

temeljenom na Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi 

u vatrogasnim postrojbama,  

- provode dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara. 

 

a) JVP Grada Daruvara 

▪ Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

Planirane aktivnosti tijekom 2020. godine: 

- Planirane vježbe: vježba evakuacije i civilne zaštite,  

- Nabavka opreme i vozila: redovna nabavka opreme, 

- Provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi: redovno osposobljavanje za 

različite specijalnosti u vatrogastvu.  

 

b) Vatrogasna zajednica Općine Sirač 

▪ Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu, sa vremenom planiranih aktivnosti i 

predviđenim novčanim sredstvima (kn) 

Prema podacima Vatrogasne zajednice Općine Sirač navedeno je da se Operativni plan 

Vatrogasne zajednice Općine Sirač predlaže i donosi na skupštini Vatrogasne zajednice za tekuću 

godinu.  Skupština se u pravilu održava u mjesecu ožujku tako da operativni plan još nije usvojen, pa 

tako niti planirane aktivnosti oko održavanja vježbi, osposobljavanja te kupovini vatrogasne opreme i 

tehnike. Obzirom na navedeno dolje planirane aktivnosti mogu se u konačnici razlikovati od Plana koji 

će biti donesen.  

 

Vježbe:  

1. Pokazna vježba gašenja i evakuacije u Osnovnoj školi u Siraču. Planirano u mjesecu travnju 

2020. godine. Broj operativnih vatrogasaca koji će sudjelovati u vježbi s područja Općine Sirač-

15. Planirana sredstva za navedenu vježbu iznose 1.000,00 kn. 

2. Pokazna vježba spašavanja prilikom prometne nezgode. Planirano u mjesecu svibnju 2020. 

godine. Broj operativnih vatrogasaca koji će sudjelovati u vježbi s područja Općine Sirač-15. 

Planirana sredstva 2.000,00 kn. 

3. Pokazna vježba gašenja i spašavanja prilikom nesreće u tehnološkom procesu proizvodnje u 

tvornici vapna Intercal d.o.o. Sirač. Vježba je planirana za mjesec prosinac 2020. godine. Broj 

operativnih vatrogasaca koji će sudjelovati na vježbi sa područja Općine Sirač-10. Planirana 

sredstva iznose 3.000,00 kn.   

 

Osposobljavanja: 

Osposobljavanje operativnih vatrogasaca za specijalnosti:  

1. Dišni aparati – 10 polaznika: planirana sredstva 5.000,00 kn. 

2. Strojar – 10 polaznika: planirana sredstva 5.000,00 kn. 

3. Gašenje šumskih požara s desantiranjem iz helikoptera – 5 polaznika: planirana sredstva 

5.000,00 kn. 
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Nabavka vatrogasne opreme i tehnike:  

1. Nosila sklopiva 2 kom.: planirana sredstva 2.000,00 kn, 

2. Uže penjačko 2 kom.: planirana sredstva 2.000,00 kn, 

3. Vatrogasna kaciga 5 kom.: planirana sredstva 5.000,00 kn, 

4. Prijenosni generator za električnu energiju 1 kom.: planirana sredstva 20.000,00 kn. 

 

2.3. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar 

▪ Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

Daljnja edukacija pripadnika postrojbe Crvenog križa.  

▪ Vrijeme planiranih aktivnosti  

Edukacija pripadnika postrojbe Crvenog križa planirana je za drugu polovicu 2020. godine.  

▪ Predviđena novčana sredstva (kn) 

Za planirane aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn. 

▪ Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Šatori, kreveti, vreće za spavanje te deke.  

 

2.4. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar 

▪ Plan značajnijih aktivnosti za 2020. godinu 

HGSS-Stanica Bjelovar za 2020. godinu ima u planu sljedeće:  

- Međužupanijska vježba (BJ – KC) potrage za nestalim osobama prilikom pada lakog 

zrakoplova, 

- Prisustvovanje na vježbama i edukacijama u organizaciji HGSS-a, 

- Redovite stanične vježbe i obuka unutar Stanice.  

▪ Vrijeme planiranih aktivnosti  

- Međužupanijska vježba – 28.03.2020. 

- Ostale aktivnosti prema kalendaru HGSS-a. 

▪ Predviđena novčana sredstva (kn) 

Sredstva predviđena za aktivnosti tijekom 2020. godine iznose 238.500,00 kn.  

▪ Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

Od osnovne opreme koja nedostaje potrebno je navesti:  

- Komplet tehničke ronilačke opreme (1 komplet), 

- Komplet za spašavanje iz voda i poplava (10 kompleta), 

- Komplet opreme za spašavanje iz ruševina (10 kompleta), 

- Komplet opreme za spašavanje u zimskim uvjetima (10 kompleta). 

 

2.5. Udruge  

Na području Općine Sirač nema udruga kojima bi civilna zaštita bila osnovna djelatnost, no u 

slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: 

- Lovačka udruga „JAVORNIK“ Sirač, Stjepana Radića 0, Sirač, te 

- Lovačka udruga „FAZAN“ Daruvar, Ruđera Boškovića 60, Sirač.  

 

Udruge imaju obavezu dostaviti Općini Sirač sljedeće: 

- Točan naziv udruge (novoosnovane), 

- Kontakt podatke o odgovornoj osobi, 

- Broj operativnih članova, 

- Podatke o raspoloživim materijalno – tehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno 

djelovanje. 

 

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2020. godine. 
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2.6. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 

Općinski načelnik Općine Sirač  je dana 08. prosinca 2017. godine donio Odluku o imenovanju 

povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Sirač KLASA: 810-06/17-01/1, 

URBROJ: 2111/04-02-17-18.  

Navedenom Odlukom imenovani su povjerenici  civilne zaštite i njihovi zamjenici po mjesnim 

odborima: za MO Donji Kraj/Pijanovo Brdo imenovan je 1 povjerenik i 2 zamjenika povjerenika, a za 

ostalih 7 mjesnih odbora po 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika.  

Zadaća:  

- Upoznavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika s Procjenom rizika i Planom 

djelovanja civilne zaštite i zadaćama koje proizlaze iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine 

Sirač, 

- Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- Izrada mobilizacijskih dokumenata. 

 

Izvršitelj: Općina Sirač u suradnji  sa MUP-om, Ravnateljstvom civilne zaštite, Područnim uredom 

civilne zaštite Varaždin, Službom civilne zaštite Bjelovar ili pravnom osobom/ustanovom ovlaštenom za 

osposobljavanje. 

Rok izvršenja: rujan 2020. godine. 

 

2.7. Koordinatori na lokaciji 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji 

s Stožerom civilne zaštite Općine Sirač  usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 

Stožera civilne zaštite Općine Sirač iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Zadaća: 

- upoznavanje sa zadaćama unutar sustava civilne zaštite, 

- upoznavanje sa Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač i Planom 

djelovanja civilne zaštite Općine Sirač. 

 

Izvršitelj: Općina Sirač, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač. 

Rok izvršenja: rujan 2020. godine. 

 

2.8. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač 

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“  broj 49/17) 

pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su 

izraditi operativni plan civilne zaštite. Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti 

zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko 

je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran. 

U cilju što kvalitetnijeg uključivanja pravnih osoba u sustav civilne zaštite u narednom razdoblju 

Općina Sirač će temeljem Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Sirač odrediti mjere (konkretne zadaće) i aktivnosti za svaku pravnu osobu u sustavu civilne 

zaštite i usmjeriti pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na izradu svojih Operativnih planova 

te prema tome kontinuirano usklađivati i ažurirati svoje planske dokumente civilne zaštite. 

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 Bjelovar kada se utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju 

razvoja u veliku nesreću ili kada  je proglašena velika nesreća. Općinski načelnik koordinira djelovanje 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za područje Općine Sirač u velikim nesrećama i 

katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Sirač.  

U slučaju mobilizacije pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, Općina Sirač će 

pravnim osobama podmiriti stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u 

provedbi mjera i aktivnosti civilne zaštite, a isto će se regulirati sporazumom. 

 

Nositelj izrade: Općina Sirač 



 

6 

 

Izvršitelj: JUO Općine Sirač 

Rok izvršenja: prosinac 2020. godine 

 

Općina Sirač osigurava uvjete za  premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje  te 

izvršavanja zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite  u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša. 

 

3. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji civilne zaštite Općine Sirač pored ostalih 

subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo 

bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno: 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s 

normama u Europi, 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i 

katastrofa, 

- provjeriti čujnost sirena na području Općine Sirač. 

 

Izvršitelji: Općina Sirač, MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, 

Služba civilne zaštite Bjelovar,  JVP Grada Daruvara, DVD Sirač, DVD Šibovac. 

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2020. godine. 

 

4. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 

odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih 

snaga. Stoga su u Proračunu Općine Sirač za 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, 

ugrađene sljedeće stavke: 

 

R.B. OPIS 

PLANIRANO 

2020.  

PLANIRANO 

2021. 

PLANIRANO 

2022. 

1. CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 40.400,00 40.800,00 

1.1. Nabavka opreme 20.000,00 20.200,00 20.400,00 

1.2. Intelektualne usluge 20.000,00 20.200,00 20.400,00 

2. VATROGASTVO 689.000,00 695.890,00 702.780,00 

2.1. Vatrogasna zajednica Općine Sirač 230.000,00 232.300,00 234.600,00 

 - Tekuća pomoć 230.000,00 232.300,00 234.600,00 

 - Kapitalna ulaganja 0,00 0,00 0,00 

2.2. Javna vatrogasna postrojba Daruvar 459.000,00 463.590,00 468.180,00 

 - JVP za plaće iznad standarda 230.000,00 232.300,00 234.600,00 

 - Pomoć gradskom proračunu za JVP 20.000,00 20.200,00 20.400,00 

 - Decentralizirana sredstva 209.000,00 211.090,00 213.180,00 

3. UDRUGE GRAĐANA 12.500,00 12.625,00 13.610,00 

3.1. HGSS-Stanica Bjelovar 5.500,00 5.555,00 5.610,00 

3.2. HCK-GDCK Daruvar 7.000,00 7.070,00 8.000,00 
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5. ZAKLJUČAK 

Izradom planskih dokumenta koji proizlaze iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Sirač redefinirane su postojeće snage sustava civilne zaštite koje kontinuiranim ulaganjem u 

civilnu zaštitu stupanj spremnosti zadržavaju na prihvatljivoj razini. Zakonom  o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“  broj 82/15, 118/18) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i  obaveze 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite. 

DVD-i s područja Općine Sirač odgovaraju na sve zadaće u protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim 

ugrozama te su uvijek spremne za uključivanje u zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine. S ciljem 

podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi potrebno je kontinuirano provoditi 

osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i 

održavanju postojeće. 

GDCK Daruvar veoma je važan subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost svojih 

članova za djelovanje u slučaju katastrofa. Kako bi njihova aktivnost i spremnost bila na još većoj razini 

potrebno je nastaviti s ulaganjem u pripremu i opremanje ekipa za brzo reagiranje na velike nesreće i 

katastrofe kao i otklanjanje posljedica velike nesreće i katastrofe. 

HGSS-Stanica Bjelovar svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim te edukacijskim 

programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine. Takvi programi, ali i oprema zahtijevaju stalno 

ulaganje, kako bi se razina spremnosti povećala. 

Kontinuiranim ulaganjem i osposobljavanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite i sudionika u 

civilnoj zaštiti diže se stupanj spremnosti za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa. 

Izradom potrebnih planskih dokumenta kao i razradom provedbenih akata, provođenjem 

osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite potrebno je unaprijediti razinu 

spremnosti kao odgovor na moguće prijetnje i rizike. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije“. 
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     Stjepan Juraić, ing.str. 

 


