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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     

        OPĆINA SIRAČ 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/20-01/1 

URBROJ: 2111/04-01-20-1 

Sirač, 27. veljače 2020.  

 

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

82/15, 118/18), članka 58. 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 

 

GODIŠNJU ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač  za 2019. godinu 

 

UVOD  

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 

funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja 

i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.  

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije 

te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo 

solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja. 

Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih 

snaga sustava civilne zaštite Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine Sirač usvaja Analizu stanja 

sustava civilne zaštite za 2019. godinu.  

Općina Sirač dužna je: 

- organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, 

razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, 

- jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite 

na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja 

civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na 

posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne je osnovati postrojbu civilne zaštite 

opće namjene,  

 

 

 

- za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organizirati 
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sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 

sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 

118/18) i posebnih propisa.  

  Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Sirač provode sljedeće operativne 

snage sustava civilne zaštite: 

a) Stožer civilne zaštite Općine Sirač, 

b) JVP Grada Daruvara i Vatrogasna zajednica Općine Sirač, 

c) GDCK Daruvar, 

d) HGSS-Stanica Bjelovar, 

e) Udruge, 

f) Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, 

g) Koordinatori na lokaciji, 

h) Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač.  

Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće, na prijedlog izvršnog tijela (općinskog 

načelnika) izvršava sljedeće zadaće: 

- 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, 

- donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti 

civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

Izvršno tijelo Općine Sirač– općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće: 

- donosi plan djelovanja civilne zaštite te plan vježbi civilne zaštite, 

- priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi 

civilne zaštite, 

- kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i 

opremu snaga civilne zaštite, 

- donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 

financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, 

- odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i 

uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja 

sustava civilne zaštite, 

- izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih 

nesreća i redovito ažurira procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne 

zaštite, 

- osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 

izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju 

građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, 

- osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbu opće namjene i na dužnost 

povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika, 

- osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

- uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.  

Općinsko vijeće Općine Sirač usvojilo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Sirač za razdoblje od 2018. – 2021. godine KLASA: 810-

01/18-01/1, URBROJ: 2111/04-01/18-3, od 16. ožujka 2017. godine. Smjernice su usvojene za 

svaku od operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Sirač utvrđujući mjere i ciljeve 
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kojima će se  unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka velikih nesreća ili 

katastrofa. 

Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 

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

Stožera civilne zaštite Općine Sirač.  

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIRAČ 

 

Sukladno obavezama koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15 i 118/18) Općinsko vijeće Općine Sirač usvojilo je: 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2018. godinu KLASA:810-01/19-01/1, 

URBROJ:2111/04-01-19-1, od 18. veljače 2019. godine, 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2019. godinu KLASA:810-01/19-01/1, 

URBROJ:2111/04-01-19-2, od 18. veljače 2019. godine. 

 

 

I. PLANSKI DOKUMENTI 

• Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač i Plan djelovanja 

civilne zaštite Općine Sirač 

Općina Sirač ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća 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). Procjena rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Sirač temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač, koji je trenutno u 

postupku izrade.  

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač i analizi stanja 

spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta 

operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Sirač koje u slučaju velike nesreće 

i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica 

velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene, te je iz navedenog 

razloga ista ukinuta. Kako je navedeno u Uvodu ove Analize, ako postojeće operativne snage 

neće moći odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, Općina Sirač je dužna osnovati 

postrojbu civilne zaštite opće namjene.  

 

• Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne 

zaštite („Narodne novine“ broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne 

snage sustava civilne zaštite Općine Sirač za: 

- Stožer civilne zaštite Općine Sirač, 

- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, 

- koordinatore na lokaciji, 

- udruge, 

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

Operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog križa i operativne 

snage Hrvatske gorske službe spašavanja, samostalno vode evidenciju svojih pripadnika i 

dostavljaju Općini Sirač.  

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim 

dokumentima. 

 

  



 

4 

 

2. OPERTIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIRAČ 

 
2.1.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIRAČ 

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

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

Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 9 članova.   

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja 

zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti 

nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom 

području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 

predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Radom Stožera civilne zaštite Općine Sirač rukovodi načelnik Stožera, a kada se 

proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine Sirač.  

Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovnikom o načinu rada Stožera civilne 

zaštite Općine Sirač (KLASA:810-06/17-01/1, URBROJ:2111/04-02-17-14, od 17. kolovoza 

2017.  godine). Mobilizacija Stožera civilne zaštite Općine Sirač provodi se sukladno Shemi 

mobilizacije Stožera civilne zaštite koja je u postupku donošenja. 

▪ Značajnije aktivnosti provedene u 2019. godini 

Značajnijih aktivnosti Stožera civilne zaštite Općine Sirač tijekom 2019. godine nije 

bilo. Analizom je utvrđeno da  nije bilo potreba za sazivanjem sjednice Stožera. 

 

2.2.VATROGASTVO 

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 od strane zapovjednika Vatrogasne zajednice, Stožer civilne 

zaštite će obavijestiti javnost putem javnih medija. 

 

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara (JVP Grada Daruvara) 

JVP Grada Daruvara svojim kapacitetima, dobrom opremljenošću i smjenskim radom 

uspijeva pokriti sve intervencije koje nastanu na području Općine Sirač.  

▪ Kadrovska popunjenost 

JVP Grada Daruvara ima 24 operativna člana sa liječničkim pregledom. 

▪ Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa 

Vatrogasna vozila: 

- 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.  
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▪ Značajnije aktivnosti provedene u 2019. godini 

- vježba evakuacije i civilne zaštite, 

- nabavka opreme i vozila: redovna nabava opreme, 

- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi: redovno 

osposobljavanje za različite specijalnosti u vatrogastvu. 

 

b) Vatrogasna zajednica 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.  

▪ Kadrovska popunjenost 

DVD Sirač broji 20 operativnih vatrogasaca, dok DVD Šibovac broji 5 operativnih 

vatrogasaca. 

▪ Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa 

Vatrogasna vozila DVD-a Sirač:  

- 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.  

Vatrogasna vozila DVD Šibovac: 

- Traktorska cisterna 3000 vode.  

▪ Značajnije aktivnosti provedene u 2019. godini 

- vježbe evakuacije i civilne zaštite, 

- redovna nabava opreme, 

- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi: redovno 

osposobljavanje za različite specijalnosti u vatrogastvu. 

 

2.3.GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DARUVAR 

▪ Kadrovska popunjenost 

GDCK Daruvar  ima zaposlene dvije djelatnice: ravnateljicu i administratoricu-

blagajnicu. 

▪ Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa 

Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar raspolaže sa: terenskim vozilom – Citroen 

Berlingo, muljnom pumpom, agregatom, isušivačom vlage, dekama, madracima, vrećama za 

spavanje.  

▪ Značajnije aktivnosti provedene u 2019. godini 

Od značajnijih aktivnosti koje se provode tijekom godine ističu se: akcije dobrovoljnog 

davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi 

(npr. podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.). 

 

2.4.HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA BJELOVAR 

▪ Kadrovska popunjenost 

HGSS – Stanica  Bjelovar  broji 25 članova.  Unutar Stanice djeluje 8 licenciranih 

gorskih spašavatelja, 5 suradnika, 12 pripravnika, 2 vodiča potražnih pasa i 3 potražna psa. 

▪ Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa 

HGSS-Stanica Bjelovar posjeduje sljedeću osnovnu opremu:  

- 2 terenska vozila, 

- 1 kombi vozilo,  

- 1 osobno vozilo,  

- opremu za spašavanje iz vode i poplava (4 kompleta),  
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- opremu za stijensko i speleo spašavanje (primjenjiva za spašavanje iz ruševina),  

- opremu za potrage. 

▪ Značajnije aktivnosti provedene u 2019. godini 

Tijekom 2019. godine HGSS-Stanica Bjelovar provela je sljedeće:  

- Tečaj ljetnih tehnika spašavanja – 1 član, 

- Tečaj digitalne kartografije – 3 člana, 

- Tečaj za voditelja potraga – 3 člana, 

- Tečaj medicinskog zbrinjavanja u neurbanim uvjetima – 4 člana, 

- Redovite stanične vježbe i obuka unutar Stanice. 

 

2.5.POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I ZAMJENICI POVJERENIKA SA 

PODRUČJA OPĆINE SIRAČ 

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.  

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:  

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju 

provođenje  mjera osobne i uzajamne zaštite, 

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 

javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite, 

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju 

civilne zaštite. 

U narednom periodu, povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite treba 

imenovati općinski načelnik Općine Sirač prema kriteriju 1 povjerenik/1 zamjenik povjerenika 

za maksimalno 300 stanovnika. 

 

2.6.UDRUGE 

Na području Općine Sirač nema udruga kojima bi civilna zaštita bila osnovna djelatnost, 

ali  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.  

Općina Sirač prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti 

navedenih udruga. 

 

2.7.POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE SIRAČ 

Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač, Općinsko vijeće 

Općine Sirač donijelo je Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju postrojbe civilne 

zaštite opće namjene Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-01-18-39 od 

16. studenog 2018. godine). 

 

 

 

2.8.KOORINATORI NA LOKACIJI 



 

7 

 

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. 

Za područje Općine Sirač nisu imenovani  koordinatori na lokaciji, a isti će biti utvrđeni u Planu 

djelovanja civilne zaštite Općine Sirač.  

 

2.9.PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

SIRAČ 

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.  

Općinsko vijeće Općine Sirač je na 21. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2016. godine 

donijelo Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač KLASA: 810-01/16-01-01, 

URBROJ: 2111/04-16-01-06. 

Navedenom Odlukom  definirane su operativne snage od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Sirač: 

- Stožer civilne zaštite Općine Sirač, 

- Povjerenici civilne zaštite Općine Sirač, 

- Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sirač, 

- Komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. Daruvar, 

- Poduzeće za opskrbu vodom „Darkom“ vodoopskrba i odvodnja d.o.o., 

- Javna vatrogasna postrojba Daruvar, 

- Vatrogasna zajednica Općine Sirač sa pripadajućim vatrogasnim društvima, 

- Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Bjelovar. 

Općina Sirač je u postupku donošenja nove Odluke o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite. Načelnik Općine Sirač je temeljem članka 12. stavka 1. alineje 

23. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) podnio Zahtjev 

MUP, Ravnateljstvu civilne zaštite, za izdavanje suglasnosti na Prijedlog odluke o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač. Na navedeni Prijedlog, 

Ravnateljstvo civilne zaštite je dana 02. prosinca 2019. godine izdalo Suglasnost KLASA: 810-

03/19-01/07, URBROJ:511-01-391-19-2.  

Predložene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač su: 

- Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara, 

- Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima, 

- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar, 

- Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, 

- „Darkom“ d.o.o. Daruvar, 

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

- „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 te načinu 

informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17). 
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Pravne osobe 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: sprječavanje nesreća, 

spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći na pristupačnim 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.  

Predložene 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. 

Navedene predložene pravne osobe 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 vozila. 

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

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

 

3. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
Na području Općine Sirač djeluju službe i pravne osobe koje predstavljaju okosnicu 

zaštite i spašavanja, a u slučaju velikih nesreća i katastrofa postupaju u skladu s vlastitim 

operativnim planovima: 

- Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, 

- Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, 

- Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska – PP Daruvar, 

- Centar za socijalnu skrb Daruvar,  
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- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba 

civilne zaštite Bjelovar,  

- ŽUC Bjelovarsko-bilogorske županije, 

- Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Sirač, 

- Hrvatske vode, VGI za mali sliv Ilova Pakra, Daruvar, 

- HEP ODS d.o.o. Elektra Križ, 

- Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i dr. 

- Veterinarska stanica Daruvar d.o.o. 

- Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., Daruvar. 

 

➢ Skloništa 

 Općina Sirač u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Na području Općine za 

potrebe sklanjanja stanovništva postoje privatni podrumi sa oko 1.000 sklonišnih mjesta. 

Općina Sirač raspolaže sa dvije prioritetne lokacije za smještaj-zbrinjavanje stanovništva 

Općine Sirač, a to su Hrvatski dom u Siraču i Osnovna škola Sirač.  

 

4. ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

SIRAČ 
Tijekom 2019. godine na operativne snage sustava civilne zaštite Općine Sirač i njihovo 

djelovanje utrošena su sljedeća financija sredstva: 

R.B. OPIS 

PLANIRANO 

-2019.- 

IZVRŠENO 

-2019.- 

1. CIVILNA ZAŠTITA 20.000,00 1.125,00 

1.1. Nabavka opreme 20.000,00 0,00 

1.2. Intelektualne usluge 0,00 1.125,00 

2. VATROGASTVO 533.000,00 637.552,90 

2.1. Vatrogasna zajednica Općine Sirač 170.000,00 230.000,00 

 - Tekuća pomoć 140.000,00 230.000,00 

 - Kapitalna ulaganja 30.000,00 0,00 

2.2. Javna vatrogasna postrojba Daruvar 363.000,00 407.552,90 

 - JVP za plaće iznad standarda 160.000,00 230.000,00 

 - Pomoć gradskom proračunu za JVP 0,00 19.599,94 

 - Decentralizirana sredstva 203.000,00 157.952,96 

3. UDRUGE GRAĐANA 8.000,00 8.000,00 

3.1. HGSS-Stanica Bjelovar 3.000,00 3.000,00 

3.2. HCK – GDCK Daruvar 5.000,00 5.000,00 

 

5. ZAKLJUČAK 

Temeljem analize stanja sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje 

zadovoljavajuće.  Plan zaštite i spašavanja  i Plan civilne zaštite Općine Sirač ostaje na snazi 

do donošenja Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač. Planom djelovanja civilne zaštite 

Općine Sirač razradit će se mjere mogućeg sprječavanja, otklanjanja i ublažavanja procijenjenih 

prijetnji i rizika, čije donošenje je planirano u travnju 2020. godine. Aktivnim sudjelovanjem 

sudionika civilne zaštite u provedbi Plana kroz organizirane vježbe, ulaganjem u organiziranje 

i opremanje u snage civilne zaštite potrebno je zadržati i unaprijediti stupanj spremnosti kao 

odgovor na moguće prijetnje i rizike. Izradom planskih dokumenta koji proizlaze iz Procjene 

rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač definirane su postojeće snage sustava civilne 

zaštite koje kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu unaprjeđuju stupanj spremnosti. 

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju 
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operativnih snaga sustava civilne zaštite kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz Proračun 

osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2019. godinu stupa 

na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske 

županije“. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

________________________ 

     Stjepan Juraić, ing.str. 


