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1. UVOD
Člankom 135. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 85/10 - pročišćeni tekst)
određeno je da se u poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana
ubraja i zaštita od požara. To je široko područje koje obuhvaća poduzimanje preventivnih mjera za
sprječavanje nastajanja i širenje požara kao i smanjivanje šteta od požara te vatrogastvo kao djelatnost
suzbijanja požara. Ovo područje regulirano je nizom zakona i pravilnika:
Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ br.92/10) zaštita od požara određena je kao
područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku a provode je jedinice lokalne i regionalne
samouprave te pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost. Među mjere i radnje zaštite
od požara između ostalog spadaju i mjere otklanjanja opasnosti od nastanka požara (preventivne
mjere) te mjere ranog otkrivanja, obavješćivanja i sprječavanja širenja i učinkovitog gašenja požara,
sigurnog spašavanja ljudi i životinja ugroženih požarom (operativne mjere). Ove mjere provode
vatrogasni subjekti. Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su provoditi mjere zaštite
od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara,
odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od
požara. 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.
Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ br.106/99, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i
80/10). uređuje se područje vatrogastva. Vatrogasna djelatnost je prema Zakonu o vatrogastvu:
sudjelovanje u provedbi 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 ekološkim i inim nesrećama. Ova djelatnost je stručna i
humanitarna djelatnost i od interesa je za Republiku Hrvatsku. Iz zakonske definicije vidi se da u
poslove vatrogastva ne spada samo protupožarna preventiva i borba protiv požara već i sve druge
djelatnosti spašavanja ljudi i imovine od različitih ugroza. Zakonom je određeno da su vatrogasni
subjekti:
- dobrovoljna vatrogasna društva,
- profesionalne vatrogasne postrojbe te
- vatrogasne zajednice kao njihove asocijacije.
U Osječko-baranjskoj županiji vatrogasnu djelatnost provode profesionalne vatrogasne postrojbe i
dobrovoljna vatrogasna društva te vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. Profesionalne vatrogasne
postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), a dobrovoljna vatrogasna društva temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ br.
74/2014). Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (koje mogu biti profesionalne i dobrovoljne) osniva
pravna osoba, sukladno zakonskim obvezama i planovima zaštite od požara za gospodarske subjekte.
Profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u
vatrogasne zajednice lokalne i regionalne samouprave a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu
zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj.
Hrvatska vatrogasna zajednica (u daljnjem tekstu HVZ) kao krovna organizacija profesionalnog i
dobrovoljnog vatrogastva u Republici Hrvatskoj zastupa interese vatrogasnih zajednica županija i
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Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i u njih udruženih vatrogasnih zajednica područja, vatrogasnih
zajednica gradova i vatrogasnih zajednica općina, 1.848 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 66 javnih
vatrogasnih postrojbi s ukupno oko 101.726 vatrogasaca od čega je 26.272 operativnih vatrogasaca
(90 % dobrovoljnih i oko 10% profesionalnih operativnih vatrogasaca), a koji raspolažu s ukupno
3.492 specijaliziranih vatrogasnih vozila.
Po broju vatrogasnih postrojbi Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (dalje: VZOBŽ) treća
je županijska vatrogasna zajednica u Republici Hrvatskoj (iza Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske
županije). Županijska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva u
Osječko-baranjskoj županiji i aktivno sudjeluje u zaštiti od požara. Osnovana je 1993. godine kao
pravna slijednica Vatrogasnog saveza zajednice općina Osijek, te danas nastavlja s radom temeljem
odredbi Zakona o vatrogastvu kao asocijacija svih vatrogasnih subjekata na području županije: 142
dobrovoljna vatrogasna društva, 4 dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, jedna profesionalna
vatrogasna postrojba u gospodarstvu te tri javne profesionalne vatrogasne postrojbe (Osijek, Našice i
Beli Manastir), sve udružene u 16 vatrogasnih zajednica gradova, općina i područja a iste su osnivači
županijske vatrogasne zajednice.
Ukupno ima 8.935 članova od čega je 1.892 žena. Ukupno ima 2.131 operativnih vatrogasaca s
liječničkim pregledom (stanje 31.12.2017.), 2.806 izvršujuća aktivna člana, 1.590 pripadnika
vatrogasne mladeži te 2.408 ostalih članova. U Osječko-baranjskoj županiji sve općine imaju
osnovane vatrogasne postrojbe. Tijekom studenoga 2017. godine osnovano je u Lugu Subotičkom
novo dobrovoljno vatrogasno društvo iz kategorije ostale vatrogasne postrojbe. Vatrogasna zajednica
općine Čeminac u postupku je udruživanja u županijsku vatrogasnu zajednicu.
Broj operativnih vatrogasca na 1.000 stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji iznosi 7,3 i iznad je
državnog prosjeka koji iznosi 6,13 ali ima i županija s znatno većim prosjekom (npr. Krapinskozagorska, Varaždinska, Međimurska).
Tablica 1. Pregled broja vatrogasnih postrojbi i članstva u Osječko-baranjskoj županiji u
2017.godini
Rb

Vatrogasne
postrojbe

1.

Dobrovoljna
vatrogasna
društva
Profesionalne
vatrogasne
postrojbe
Vatrogasne
postrojbe u
gospodarstvu

2.

3.

Broj
postrojbi

Operativnih
vatrogasaca

Operativni
ostali

142

2.131

2.806

1.590

2.408

3

132

-

-

-

132

5

105

-

-

-

105

Ukupno

Vatrogasne
mladeži

Ostalo
članstvo

Ukupno

8.935

9.172

Vatrogastvo se financira iz više izvora : javne profesionalne vatrogasne postrojbe ostvaruju za redovnu
djelatnost sredstva iz Državnog proračuna, proračuna osnivača (jedinica lokalne samouprave) i iz
vlastitih prihoda a dobrovoljna vatrogasna društva za redovnu djelatnost sredstva ostvaruju iz
proračuna jedinica lokalne samouprave i iz vlastitih prihoda. Zakon o vatrogastvu (čl. 45) propisuje
način određivanja visine sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih
organizacija i to u obliku postotka od visine proračuna. Za provedbu aktivnosti tijekom protupožarne
ljetne sezone financijska sredstva za troškove sudjelovanja vatrogasnih postrojbi s kontinenta u
gašenju požara na priobalju osiguravaju se u Državnom proračunu, temeljem Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (NN broj
42/17, u daljnjem tekstu : Program aktivnosti Vlade RH).
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Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost vatrogastva
i udruga: Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, („Narodne
novine“ broj 121/14.), Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih
organizacija („Narodne novine“ broj 31/15), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom
planu („Narodne novine“, broj 01/15) i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi
i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 119/15)
Vatrogasna zajednica izradila je Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 2017.
godinu.

2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA VATROGASNE
ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (VZŽ) donijela je Program rada za 2017. godinu na
temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (Program je usvojen na sjednici skupštine
od 14. prosinca 2016. godine). Zadaće VZŽ su pružanje pomoći cjelokupnom vatrogasnom sustavu za
učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvoj vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i
tehnološkom razvoju, provedba mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području
Osječko-baranjske županije te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara
i drugih nesreća.
Sukladno članku 45. stavak 5. Zakona o vatrogastvu VZŽ je predložila Skupštini Osječko-baranjske
županije prijedlog Financijskog plana i Programa rada za 2017. godinu koji je usvojen na 24. sjednici
Skupštine od 29.11.2016. godine („Županijski glasnik“ br. 9/16). Skupština je usvojila i Izvješće o
ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada za 2016. godinu na 28. sjednici Skupštine 4. travnja
2017. godine („Županijski glasnik“ br. 5/17). Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije za 2017. godinu donesen je 29. studenoga 2016. godine
("Županijski glasnik" broj 9/16.). Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara i
Zakona o vatrogastvu u svezi informiranja o problematici zaštite od požara, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na 8. sjednici 8. veljače 2018. godine Zaključak povodom razmatranja
Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini i o stanju
provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu.
VZŽ je tijekom 2017. godine poduzimala i koordinirala organizacijske, operativne i preventivne mjere
i aktivnosti. U njih se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj
tehničko-tehnološke opremljenosti, sudjelovanje u normativnom reguliranju vatrogasne djelatnosti,
izdavanje stručne literature, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži i skrb o
vatrogasnoj baštini. Ove aktivnosti su provedene u suradnji s vatrogasnim zajednicama općina,
gradova i područja. Program rada bio je podijeljen u nekoliko segmenata:
1.
2.
3.

Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
Razvoj i unapređenje rada vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica
Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje
društvenog statusa vatrogastva

2.1. Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
Planovima zaštite od požara utvrđuje se najmanji broj operativnih vatrogasaca: za središnje postrojbe
u pravilu 20 operativnih vatrogasaca a za ostale postrojbe najmanje 10 vatrogasaca. Pravilnikom o
tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste
prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11) utvrđena je obveza opremanja osobnom zaštitnom
opremom vatrogasnih postrojbi.
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Tablica 2. : Broj i vrsta postrojbi na području OBŽ s brojem operativnih vatrogasaca
(bez gospodarstva)
rb

Vrsta vatrogasne postrojbe

Broj postrojbi

1.
2.
3.

javne profesionalne vatrogasne postrojbe
središnji DVD
ostali DVD

3
50
92

Potreban broj operativnih
vatrogasaca
132
1.166
930

Ukupno

145

2.228

Iz navedenog se vidi da je na području Osječko-baranjske županije planskim dokumentima utvrđeno
ukupno 2.228 operativna vatrogasca (profesionalna i dobrovoljna) koji čine obvezni dio operativne
vatrogasne postrojbe, a za koje je potrebno osigurati odgovarajuću razinu osposobljenosti i fizičke
spremnosti kao i osobnu zaštitnu opremu za gašenje požara. Treba napomenuti da je trenutno u rad
društava uključeno 3.753 članova s odgovarajućom razinom osposobljenosti u dobrovoljnom
vatrogastvu, dakle znatno više od navedenog minimuma. Svi operativni vatrogasci posjeduju određenu
razinu osposobljenosti za vatrogasna zvanja.
Tablica 3. : Pregled vatrogasaca prema osposobljenosti

Vatrogasac

Vatrogasac
I. klase

Vatrogasni
dočasnik

Vatrogasni
dočasnik I.
klase

Vatrogasni
časnik

Vatrogasni
časnik I.
klase

Viši
vatrogasni
časnik

1.602

1.022

371

341

227

158

24

Viši
vatrogasni
časnik I.
klase
8

2.1.1. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova
Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno obrazovanje i uvježbavanje
pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske
nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 089/2001) te Pravilnikom o programu
usavršavanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94). Operativni vatrogasci prošli su
osnovna osposobljavanja koja se povremeno nadopunjavaju usavršavanjima i seminarima. Ukupno je
u 2017. godini osposobljeno 481 osoba za zvanja i specijalnosti u slijedećim područjima:
Tablica 4. Programi osposobljavanja
rb

naziv programa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vatrogasna mladež
Vatrogasac
Vatrogasac 1 klase
Dočasnik
Dočasnik 1 klase
Aparati za zaštitu dišnih organa
Spašavanje pri tehničkim intervencijama
Strojar
UKUPNO

broj
polaznika
60
247
28
27
10
60
21
28
481

U tijeku je provedba programa osposobljavanja za zvanje Vatrogasni časnik u kojem sudjeluje 85
osoba a završit će se 2018. godine čime će se povećati osposobljenost za rukovodeća zvanja u
vatrogastvu. Hrvatska vatrogasna zajednica doznačila je sredstva u iznosu od 32.650 kn za
sufinanciranje troškova osposobljavanja u 2017. godini. VZŽ je u 2017. godini provela natječaj za
dodjelu financijske pomoći DVD-ima za školovanje na srednje i visokoškolskim ustanovama za profil
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vatrogasac te je odobrena pomoć za 15 vatrogasaca u iznosu od 30.000 Kn. Zakonom o vatrogastvu
utvrđeno je da pored programa osposobljavanja vatrogasci u vatrogasnim postrojbama moraju
posjedovati važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje se izdaje na temelju liječničkog
pregleda. Osječko-baranjska županija izdvojila je iz Proračuna sredstva za financijsku pomoć svim
vatrogasnim društvima za obavljanje liječničkih pregleda za vatrogasce. U 2017. godini obavljeno je
915 liječnička pregleda za vatrogasce. Proveden je program praktičnog uvježbavanja na vatrogasnom
vježbalištu u Našicama. Na Simulatoru plamenih udara za gašenje požara zatvorenog prostora
osposobljeno je 40 vatrogasaca u periodu 27/28. listopada i 03./04. studenoga 2017. godine.
2.1.2. Stručni skupovi, seminari i savjetovanja
Sudjelovali smo u radu Savjetovanja vatrogasaca u Opatiji, Stručnom skupu Hrvatske vatrogasne
zajednice u Malom Lošinju te na Međunarodnom stručnom skupu u Rijeci. Održano je više pokaznih
vatrogasnih vježbi povodom obilježavanja visokih obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava te
povodom manifestacije „Mjesec zaštite od požara“, a sudjelovali smo i u pokaznoj vježbi povodom
dana civilne zaštite u Osijeku. Izvršena je tjelesna i visinska priprema pripadnika intervencijske
vatrogasne postrojbe za gašenje požara na priobalju. Vatrogasne postrojbe organizirale su ili
sudjelovale u vježbama kojima se utvrđivala razina pripremljenosti za složene vatrogasne intervencije.
Ukupno je bilo 15 vatrogasnih vježbi s oko 500 sudionika od kojih treba izdvojiti :
Tablica 5: Održane vježbe u 2017. godini
Datum
održavanja

Broj
sudionika

Vježbe u organizaciji VZŽ/GZ

Mjesto održavanja

Za sigurnost građana - Osijek 2017
(S ZAPOVJEDNIŠTVOM CZ OBŽ)

Osijek

01.03.2017.

80

Bilje

18.05.2017.

85

"Kopački rit 2017“
(SA SEKTOROM ZA
VATROGASTVO)

Vježbe u organizaciji VZP/VZG/VZO

Mjesto održavanja

Datum
održavanja

Broj
sudionika

Osnovna škola
Marijanci

27.10.2017

24

Veliškovci

12.05.2017

50

VZO SEMELJCI

Mrzović

27.08.2017.

21

VZG ĐAKOVA

Đakovo

04.11.2017.

20

VZ OSIJEK

Osijek

26.05.2017.

30

VZO VILJEVO

Ivanovo

14.05.2017.

40

VZO VILJEVO

Viljevo

25.06.2017.

45

Forkuševci

30.07.2017.

42

VZ DONJI MIHOLJAC

INA OS Beničanci

22.05.2017.

25

VZO MAGADENOVAC

Šljivoševci

30.04.2017.

34

Zoljan

12.04.2017.

14

VZO MARIJANCI
VZG VALPOVA I O. PETRIJEVCI

VZ ĐAKOVŠTINE

VZ NAŠICE

5

VZ NAŠICE

Jelisavac

09.05.2017.

8

VZ NAŠICE

Našice

07.09.2017.

13

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva obrane Republike Hrvatske,
Ministarstva unutarnjih poslova, Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Hrvatskog
Crvenog križa, u mjestu Bilje, na graničnom području Parka prirode Kopački rit 17. i 18. svibnja 2017.
godine održana je Državna vatrogasna vježba "KOPAČKI RIT 2017“. Scenarij vježbe temeljio se na
nastajanju požara zapadno od mjesta Kopačevo, koji se širio prema Parku prirode Kopački rit. Ova
vježba provedena je sukladno Programu aktivnost Vlade RH i Planu vježbi Državne uprave za zaštitu
i spašavanje za 2017. godinu. Cilj vježbe „Kopački rit 2017“ bio je provjera koordinacije upravljanja
vatrogasnim snagama različitih razina vatrogasnih postrojbi temeljem postojećih Standardnih
operativnih postupaka te provjera planova uzbunjivanja. U vježbi su sudjelovali pripadnici Državne
intervencijske postrojbe DUZS te dopunske snage iz JVP Osijek, Beli Manastir, Našice, Vinkovci,
Vukovar i Ilok. Kao zemaljske snage sudjelovali su pripadnici DVD Bilje, Kopačevo, Đakovo, Retfala
Osijek i Belišće. Zračne snage u vježbi činile su posade s višenamjenskim helikopterom Mi-171 Sh iz
Zrakoplovne baze Lučko te protupožarnim avionom Airtractor AT 802F iz Zrakoplovne baze
Zemunik. Uz to angažirane su snage MUP Policijske uprave Osječko-baranjske na osiguranju, Zavod
za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije koji je pružao usluge medicinskog dežurstva, DIP
Civilne zaštite Područnog ureda Osijek te snage Civilne zaštite Osječko-baranjske županije koje su u
suradnji s Društvom Crvenog križa Osječko-baranjske županije pružili logističku potporu snagama.
Nakon vježbe izvršeno je postrojavanje 200-tinjak sudionika a vježbi su prisustvovali i predstavnici
grada Osijeka, općine Bilje i Osječko-baranjske županije te Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Dr.sc. Dragan Lozančić.
2.1.3. Vatrogasna natjecanja
Održana su i službena natjecanja vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja na kojima je
sudjelovao velik broj natjecatelja iz dobrovoljnih vatrogasnih društava (ukupno 1.100 vatrogasaca i
1.600 pripadnika vatrogasne mladeži).
Tablica 6.: Održana vatrogasna natjecanja u 2017. godini
Organizator

Naziv

Vatrogasna zajednica općine
Magadenovac i Marijanci
Vatrogasna zajednica općine
Semeljci
Vatrogasna zajednica grada Belišće

Datum i mjesto

odrasli
odjeljenja

mladež
odjeljenja

Područno vatrogasno
natjecanje
Općinsko vatrogasno
natjecanje
Područno vatrogasno
natjecanje
Vatrogasna zajednica Donji Miholjac Područno vatrogasno
natjecanje
Vatrogasna zajednica Grada Đakova Općinsko vatrogasno
natjecanje
Područna Vatrogasna zajednica
Područno vatrogasno
općine Đakovštine
natjecanje

28.05. Kučanci

5

14

11.06. Semeljci

4

13

12.06. Bocanjevci

8

10

18.06. Podravska
Moslavina
17.06. Piškorevci

3

0

6

13

22.06. Gorjani

7

19

Vatrogasna zajednica općine
Bizovac

Gradsko vatrogasno
natjecanje

22.06. Cret

3

5

Vatrogasna zajednica
Osijek

Općinsko vatrogasno
natjecanje

01.07. Dopsin

18

25

6

Vatrogasna zajednica grada Valpovo
i općine Petrijevci

Područno vatrogasno
natjecanje

02.07.Harkanovci

12

20

Vatrogasna zajednica Baranja

Područno vatrogasno
natjecanje
Općinsko vatrogasno
natjecanje

27.08. Beli
Manastir
27.08. Beljevina

6

5

11

3

Područno vatrogasno
natjecanje
Područno vatrogasno
natjecanje

04.06. Breznica
Našička
27.08. Marijanci

27

31

Vatrogasna zajednica općine
Đurđenovac
Vatrogasna zajednica Našice
Vatrogasna zajednica Đakovštine
Ukupno

2
110

160

U rujnu je održano 12. županijsko vatrogasno natjecanje: natjecanja pomlatka i mladeži u
Stipanovcima, 02.09. 2017. godine i natjecanja vatrogasaca 03.09. 2017. godine u Veliškovcima. U
kategorijama mladeži (12-16 godina) i djece (6 do 12 godina) nastupilo je 86 odjeljenja (31 odjeljenje
muške djece, 24 odjeljenje ženske djece, 20 odjeljenja muške mladeži i 10 odjeljenja ženske mladeži
te jedno gostujuće odjeljenje iz Opatije). U kategorijama odraslih nastupilo je 62 odjeljenja (8
odjeljenja članica „A“, 28 odjeljenja članova „A“, 5 odjeljenja članica „B“ i 21 odjeljenja članova
„B“). Mladež Osječko-baranjske županije koja će predstavljati županiju na predstojećem državnom
natjecanju 2018. godine je:
ŽENSKA MLADEŽ
1. DVD Đakovo
2. DVD Veliškovci
3. DVD Feričanci

MUŠKA MLADEŽ
1. DVD Josipovac Punitovački
2. DVD Donja Motičina
3. DVD Aljmaš

Održana su kup natjecanja i memorijali u organizaciji vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih
vatrogasnih društava.
Tablica 7.: Kup natjecanja i memorijalna natjecanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mjesto održavanja

Naziv kup-natjecanja
Kup Spajanje usisnog voda
X Susret pomladak i mladež
Fire combat Memorijal “Matija Jakuš”
Kup „Grada Našica“ za pomladak i mladež
Kup vatrogasnih cisterni općine Podgorač
Kup „Općine Magadenovac“
Memorijalni Kup „Stjepan Jamnić“
VII Igrice za djecu i mladež
6. Zimski Kup u spajanju usisnog voda
Međunarodno vatrogasno natjecanje Memorijal F.Bartolić
II Kup DVD Branjin Vrh
Memorija Kup Matković-Ivić
8. Memorijalni Kup „Martin Đurkić“
4. Noćno Kup natjecanje
14. Kup natjecanje djece i mladeži

13.03. Bocanjevci
06.05. Belišće
29.04. Osijek
18.06. Našice
25.06. Podgorač
22.06. Magadenovac
24.06. Beljevina
30.07. Valpovo
16.12. Harkanovci
23.09. Petlovac
10.09. Branjin Vrh
09.09. Našice
08.10. Veliškovci
01.07. Marijanci
27.08. Marijanci

Kup Hrvatske vatrogasne zajednice natjecanje je nacionalnog značenja i održano je u Đakovu.
Sudjelovalo je 51 natjecateljsko odjeljenje iz dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja cijele
Hrvatske. Održano je i Međunarodno natjecanje Fire Combat u Osijeku u DVD Osijek Gornji grad a
nastupilo je 27 odjeljenja. Najbolje ekipe bile su JVP Zagreb, Zračna luka Split i DVD Sveta Nedjelja

7

ali i ekipe iz Osječko-baranjske županije pokazale su zavidno znanje i spremnost na izvođenje ove
fizički vrlo zahtjevne vježbe (DVD Osijek Gornji Grad zauzeo je drugo mjesto u najbrojnijoj
kategoriji). Dobrovoljna vatrogasna društva sudjelovala su na međunarodnim natjecanjima u
Budimpešti, Baji (Republika Mađarska) i u Moravici (Republika Srbija). VZŽ je suorganizator
tradicionalne utrke vatrogasaca međunarodnog karaktera pod nazivom „Vatrogasni cener“ u kojoj je
sudjelovalo 112 natjecatelja. Ovo je deveta godina kako se organizira ova utrka.
2.2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i
uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi
2.2.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi
Tijekom 2017. godine županijski zapovjednik i zapovjednici vatrogasnih zajednica na području
Osječko-baranjske županije izvršili su stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti
vatrogasnih postrojbi. Ukupno je izvršeno 86 stručnih nadzora koja su obuhvatila provjeru
intervencijske spremnosti i stanje opreme i sredstava za gašenje u dobrovoljnim vatrogasnim
društvima. Nadzorom i prikupljanjem podataka o opremljenosti utvrđeno je da vatrogasne postrojbe na
području Osječko-baranjske županije uglavnom posjeduju nužnu opremu za vatrogasnu djelatnost.
Najveći nedostaci zabilježeni su u zastarjelosti voznog parka, lošoj opremljenosti osobnom zaštitnom
opremom i lošim prostornim uvjetima. Neopremljenosti osobnom zaštitnom opremom poglavito je
izražena u kategoriji ostalih vatrogasnih društava koja djeluju u seoskim naseljima. Financijska
sredstva za nabavku opreme i vatrogasnih vozila dobilo je od Osječko-baranjske županije temeljem
provedenog natječaja 76 DVD-a i 3 JVP. Zbog toga je u 2017. godini realizirana nabavka osobne
zaštitne opreme za navedena vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe čime se poboljšalo stanje
opremljenosti osobnom zaštitnom opremom. Minimum opreme za središnje postrojbe je određeno
planskim dokumentima a za ostale vatrogasne postrojbe koje djeluju u pretežito seoskim naseljima i
koje nisu planom zaštite od požara određene kao središnje utvrđeno je Pravilnikom o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN
91/02). Ove postrojbe moraju posjedovati najmanje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili
traktorsku cisternu ili prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu. U tablici 2. dat je prikaz broja
vatrogasnih vozila s kojim raspolažu sve vatrogasne postrojbe:
Tablica 8. : Broj vozila prema vrstama u OBŽ
rb

Vrsta vozila

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vozila za gašenje i spašavanje
vozila za prijevoz vatrogasaca
priključne cisterne s vodom/pumpom
opskrbna vozila
tehnička vozila
vozila s opremom za zaštitu od opasnih tvari
vozila za spašavanje s visina
zapovjedna vozila
Ukupno

Broj
vozila
156
93
84
5
5
2
10
14

Prosječna
starost
32
16
36
14
18
13
25
15

369

Tijekom 2017. godine Osječko-baranjska županija sufinancirala je nabavku vozila za prijevoz
vatrogasaca: Našice, Gašinci, Koritna, Tomašanci i dr. te nekoliko rabljenih vatrogasnih vozila
(Zmajevac, Gorjani, Beketinci, Vladislavci). Trenutno ima 76 registriranih vatrogasnih vozila za
gašenje i spašavanje starijih od 30 godina. Vozila za rad na visokim objektima (auto-ljestve i zglobne
platforme) posjeduju:
- JPVP Osijek: hidrauličke auto-ljestve visine 53 metra i zglobnu platformu 42 metra.
- DVD Našice, JPVP Grada Belog Manastira i DVD Donji Miholjac i DVD Valpovo: vatrogasne
auto-ljestve 32 metra visine

8

- DVD Đakovo posjeduje starije vozilo za radove na visini. Ostala vozila za spašavanje s visina su
pred istekom uporabe.
Moderna vozila za tehničke intervencije koje udovoljavaju europskim standardima za rad na
intervencijama u prometu, tehnološkim intervencijama u industriji i na građevinama posjeduje JPVP
Osijek te nešto starije vozilo DVD Đakovo, dok ostale stožerne postrojbe posjeduju opremu za
tehničke intervencije u prometnim nesrećama koja su nabavljena sredstvima županijske vatrogasne
zajednice. Jedno vozilo za ekološke akcidente nalazi se u JPVP Osijek.
Na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 139 vatrogasna spremišta koja djelomično
zadovoljavaju osnovne uvjete. Od toga broja 98 spremište ima riješeno grijanje u zimskom periodu
dok u 41 spremištu nije kvalitetno riješeno grijanje tijekom zime pa se vatrogasna vozila u tom
periodu u pravilu drže bez vode za gašenje, što može povećati vrijeme izlaska na intervenciju. (npr.
sva naselja uz Grad Osijek: Vladislavci, Hrastin, Silaš, Ernestinovo, Laslovo, Antunovac, Beketinci,
Aljmaš, Erdut ali i u drugim naseljima u Osječko-baranjskoj županiji). Neka naselja poput Tenja,
Antunovca, Sarvaša, Šaga i dr. nemaju objekte za smještaj vozila. Tijekom 2017. godine Osječkobaranjska županija dodijelila je putem natječaja za dodjelu sredstava za sufinanciranje prostornih
uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije
financijska sredstva za slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Gornji Grad Osijek, Donji
Grad Osijek, Petrijevci, Podravska Moslavina, Piškorevci, Našice, Đakovo, Levanjska Varoš,
Petlovac, Kućanci Đakovački, Retfala Osijek, Dalj, Viškovci, Satnica Đakovačka, Podravski Podgajci,
Karanac, Gorjani, Vrbica i Šaptinovci. Sredstvima u ukupnom iznosu od 200.000 kuna financirana je
nabavka inventara i stolarije, uređenje prostorija ali i popravci krovišta i izgradnja vatrogasnih
domova. U 2017. godini veća kapitalna investicija bila je izgradnja novog vatrogasnog doma u
Bizovcu. U tijeku je izgradnja vatrogasnog doma u Viljevu.
Osječko-baranjska županija dodijelila je financijsku pomoć za poboljšanje prostornih uvjeta i
jedinicama lokalne samouprave (za vatrogasne domove u vlasništvu općina i gradova) u iznosu od
200.000 kuna za vatrogasne domove: Općini Strizivojna, Semeljci, Feričanci, Drenje, Erdut,
Vladislavci, Petlovac, Petrijevci, Bilje, Vladislavci, Viljevo, Satnica Đakovačka, Gradu Belišću,
Valpovu, Našicama, Đakovu, Donjem Miholjcu. Ovim ulaganjem znatno su poboljšani prostorni
uvjeti za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava jer su sredstva uložena u izgradnju objekata, instalacija
grijanja, obnove krovišta, nabavke potrebne stolarije i namještaja i drugo.
Krajem 2017. godine pokrenut je postupak nabave radio uređaja za 20 dobrovoljnih vatrogasnih
društava ukupne vrijednosti oko 200.000 kuna koji će biti realiziran početkom 2018. godine te
preostaje nabava radio uređaja za još 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava koje će se realizirati do
kraja 2018. godine. Time se završava projekt uspostave jedinstvenog radio-komunikacijskog sustava
za vatrogasne postrojbe u Osječko-baranjskoj županiji u sklopu kojeg su opremljena sva središnja
vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe s osnovnom komunikacijskom opremom te je
nabavljen i stavljen u uporabu sustav digitalnih radio-repetitora kojim je kvalitetno pokriveno cijelo
područje Osječko-baranjske županije.
2.2.2. Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme
Kapitalne donacije za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije iz
sredstva premije osiguranja Hrvatske vatrogasne zajednice doznačena su za nabavku vatrogasne
opreme prema zahtjevu dobrovoljnih vatrogasnih društava. U 2017. godini putem Natječaja za dodjelu
sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima na područjima od posebne državne skrbi Hrvatske
vatrogasne zajednice (HVZ) dodijeljeno je ukupno 39.306,48 kuna pomoći za 27 dobrovoljnih
vatrogasnih društava. Ova sredstva utrošena su na investicijsko održavanje objekata i kupovinu nužne
vatrogasne opreme. Pored toga HVZ je sufinancirao i nabavku opreme za intervencije za 35
vatrogasnih postrojbi u ukupnom iznosu od 101.114,35 kuna. Sredstva se uplaćuju od društava za
osiguranje u postotnom iznosu od ukupno naplaćene premije osiguranja od požara te se raspodjeljuju
na prijedlog nadležnog tijela VZŽ. Ova namjenska sredstva dodjeljuju se za nabavku vatrogasne
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opreme prema zahtjevima VZ i DVD-a. Na vatrogasnom vježbalištu u Našicama je tijekom 2017.
godine dovršena treća faza izgradnje „Požarne kuće“. Tijekom 2018. godine očekuje se završetak svih
radova te stavljanje u pogon čitavog objekta u kojem će se moći izvoditi niz različitih vatrogasnih
vježbi, od pravilnog ulaska u objekt, provaljivanja vrata i prozora, pretraživanja prostorija, lociranja
središta požara, odabira taktike i sredstava za gašenje do izvlačenja unesrećenih osoba. Projekt se
razvija u suradnji Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i DVD Našice a vrijednost
zajedničkog ulaganja je 100.000 kuna.
2.2.3. Projekt informatizacije „Vatronet“
Unaprijeđeni centralni IT sustav „Vatronet“ HVZ čine baze podataka o članstvu, opremi i tehnici te
sustav za vođenje podataka o intervencijama. Krajem 2017. godine u bazi je evidentirana 9.081 osoba
iz Osječko-baranjske županije (u 2016. godine u bazi podataka bilo je evidentirano 8.624 osoba). Unos
u bazu vrše dobrovoljni vatrogasci, administratori u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Krajem
2017. godine potpisan je ugovor o sudjelovanju u EU-projektu "Jačanje informatičkih znanja i vještina
vatrogasnih organizacija u RH". Cilj projekta je edukacija vatrogasnih operatera, vatrogasnih
zapovjednika i odgovornih osoba u vatrogastvu za korištenje informacijskih aplikacija Hrvatske
vatrogasne zajednice „Vatronet“, „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“, „Uzbunjivanje
vatrogasaca“, „Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“ i „Interaktivna baza opasnih tvari“, te poboljšanje
vatrogasnih vještina korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Projekt će se provoditi u
tijekom 2018. i 2019. godine, u okviru kojeg će se educirati 2.237 vatrogasaca.
2.3. Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog
statusa vatrogastva
2.3.1. Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije
VZŽ poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti. U njih se
ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke
opremljenosti, sudjelovanje u normativnom reguliranju vatrogasne djelatnosti, izdavanje stručne
literature, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži i skrb o vatrogasnoj
baštini. Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji s vatrogasnim zajednicama općina, gradova i
područja. U tijelima VZŽ zastupljene su sve vatrogasne organizacije u Osječko-baranjskoj županiji.
Sve aktivnosti planiraju se na sjednicama radnih tijela Predsjedništva i Zapovjedništva VZŽ. Odbor za
osposobljavanja donosi prijedlog programa osposobljavanja za tekuću godinu, na sjednicama Odbora
za natjecanja dogovara se način provedbe županijskih vatrogasnih natjecanja, Odbor za mladež
izrađuje program rada s mladima te priprema programe osposobljavanja za mladež i voditelje mladeži,
koordinira s drugim aktivnostima u radu s mladima. Na temelju prijedloga tih i drugih odbora koji su
se po potrebi sastajali radi izrade planskih operativnih dokumenata, Zapovjedništvo VZŽ (kojega čine
svi zapovjednici vatrogasnih zajednica) provodilo je operativne zadatke a Predsjedništvo VZŽ
koordiniralo i donosilo odluke o nabavci opreme i sredstava, pratilo i usklađivalo operativne programe
i financijski plan. Predsjedništvo je pružalo potrebnu pomoć članicama u provedbi zakonskih propisa i
unaprjeđenju statusa članova vatrogasnih društava (poglavito u primjeni novih propisa).
Na temelju Programa aktivnosti Vlade RH i procjena opasnosti od požara na priobalnom području te
moguće ispomoći iz susjednih županija, a uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost
pojedinih područja vatrogasnim snagama i opremom, utvrđene su vatrogasne snage i potrebna
vatrogasna tehnika, oprema i sredstva koja se iz unutrašnjosti početkom ljetne sezone planski
dislociraju na posebno ugrožena područja. Župan je donio Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti Vlade RH a Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije donio je na prijedlog
VZŽ Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-baranjske
županije. Planom operativne provedbe predviđene su mjere za smanjivanje rizika od nastanka požara u
vrijeme žetve na poljoprivrednim površinama kao i na šumskim površinama. Dobrovoljna vatrogasna
društva i Vatrogasne zajednice ustrojile su viši stupanj pripravnosti za intervencije gašenja požara
žitarica. Ustrojena su stalna dežurstva vatrogasaca, a u društvima u kojima nema takvih
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organizacijskih kapaciteta razrađene su mjere brzog okupljanja. Pregledana je i dovedena u ispravno
stanje oprema i tehnika za gašenje. Ustrojena je ophodnja žitnih polja gdje god je to moguće i to u
vrijeme najveće opasnosti od nastanka i širenja požara. Izrađen je detaljni „Plan upućivanja za
redovnu/plansku i izvanrednu dislokaciju za područje Osječko-baranjske županije“ koji sadrži potpune
popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava predviđenih za dislokaciju kao i popise
profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca. U dislokaciji vatrogasaca s područja Osječko-baranjske
županije na Priobalje u 2017. godini sudjelovali su vatrogasci iz JVP Našice s jednim interventnim
vatrogascem po smjeni kao popuna Državne interventne vatrogasne postrojbe Zekovica Dubrovnik.
Temeljem zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika izvršena je i izvanredna dislokacija na
priobalje (Benkovac i Divulje) u kojoj je sudjelovalo 26 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih
društava i javnih postrojbi s pet vatrogasnih vozila. Ostvarena je suradnja s odgovornima za
provođenje mjera zaštite od požara u javnim ustanovama (Hrvatski operater prijenosnog sustava,
Hrvatske šume, Hrvatske željeznice i drugi). Održan je radni sastanak u organizaciji DUZS PU Osijek
u vezi s pripremama za provedbu Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2017. godini. Održano je više radnih sastanaka Glavnog i županijskih vatrogasnih zapovjednika
u vezi s pripremom za požarnu sezonu.
Putem VZŽ, a uz financijsku pomoć Osječko-baranjske županije nastavilo se s kolektivnim
osiguranjem vatrogasaca od nezgode 0-24 sata. Osječko-baranjska županija od 2009. godine financira
osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca na način da s Vatrogasnom zajednicom potpisuje ugovor o
financiranju ove vrste osiguranja. Ovom policom osiguranja obuhvaćeni su operativni vatrogasci u
dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama na području Osječko-baranjske županije (2096 osoba) a
uključuje osiguranje od posljedica nesretnog slučaja od 0-24 sata.
2.3.2. Usklađivanje s zakonskim odredbama
Tijekom 2017. godine održavani su kontakti s jedinicama lokalne samouprave vezano za provođenje
mjera zaštite od požara tijekom žetvene sezone ali i vezano za ustrojavanje djelotvornog sustava
uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi te revizije Plana zaštite od požara za pojedine općine. Sukladno
čl.13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio
procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti.
Prethodno mišljenje dano je u 2017. godini za procjene općina Jagodnjak, Erdut, Strizivojna i
Magadenovac. VZ gradova, općina i područja izradile su planove motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za
vrijeme žetvene sezone. U suradnji s Hrvatskim šumama izvršen je uvid u pripremu operativnih
planova zaštite od požara po šumarijama o čemu su informirani i predstavnici nadležnih vatrogasnih
postrojbi. Županija je financirala i liječničke preglede operativnih vatrogasaca (obveza propisana
člankom 21. Zakona o vatrogastvu) za sva dobrovoljna vatrogasna društva i to u iznosu od 237.500
kuna, čime su u znatnoj mjeri otklonjeni nedostaci koji su utvrđeni inspekcijskim i stručnim nadzorom
rada vatrogasnih postrojbi. Kontrolom utroška namjenskih sredstava utvrđeno je da dio dobrovoljnih
vatrogasnih društava nije opravdao prethodno doznačena sredstva pa se dio sredstava (81.250,00
kuna) vratio u županijski proračun.
Tablica 9. : Doznake za liječničke preglede
rb

Vrsta vatrogasne postrojbe

1.
2.

Središnje vatrogasne postrojbe
Ostale vatrogasne postrojbe

Broj DVD
36
51

Ukupno
2.3.3. Zajedničke aktivnosti
organizacijama

Ukupno
doznačen iznos
90.000
63.750
153.750

s

Hrvatskom
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vatrogasnom

zajednicom

i

drugim

VZŽ posebnu suradnju ostvaruje s HVZ kao osnivačica i punopravni član kroz aktivnosti koje provodi
krovna organizacija hrvatskog vatrogastva. Kroz rad u tijelima HVZ te 8 nacionalnih stručnih odbora i
niz radnih grupa, usuglašavaju se stavovi na donošenju i aktualizaciji podzakonskih akata, koji
reguliraju organiziranost, način djelovanja i ustroj vatrogasnih organizacija, unapređuju se strukovna
znanja i omogućuje stručnjacima iz vatrogasnih organizacija razmjena iskustava i sudjelovanje u
procesu priprema i donošenja odluka. VZŽ aktivno sudjeluje na nacionalnim savjetovanjima kroz
izlaganje stručnih radova i tema.
Od važnijih područja suradnje treba istaknuti osposobljavanje vatrogasaca u kojemu HVZ sudjeluje na
način da se za sva osposobljavanja koja se provode na području Osječko-baranjske županije dodjeljuju
financijska sredstva pomoći te se uz to iz sredstava premije osiguranja koja se prikupljaju na
nacionalnoj razini dio sredstava izdvaja za područje Osječko-baranjske županije što predstavlja veliku
pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima kod nabavke opreme i sredstava za gašenje. Vatrogasci iz
OBŽ sudjelovali su u centralnoj proslavi Dana Domovinske zahvalnosti u Kninu. U organizaciji
Državne uprave za zaštitu i spašavanje održano je više radionica na kojima je aktivno sudjelovao i
županijski vatrogasni zapovjednik na temu „Analiza pripreme i provedbe požarne sezone 2017.
godini“ s ciljem utvrđivanja nedostataka i donošenja prijedloga novih zakonskih rješenja kako bi se
povećala operativna spremnost svih vatrogasnih snaga.
Na inicijativu Zamjenika župana gospodina Gorana Ivanovića organizirana je posjeta predstavnika
njemačkih vatrogasaca Osječko-baranjskoj županiji. Delegacija koju su činila četiri predstavnika
vatrogastva iz okruga Breisgau-Hochschwarzwald, grada Bad Krozingena, predstavljala je ujedno i
Vatrogasnu zajednicu Baden-Württemberg. Njemačkim vatrogascima prezentiran je ustroj našeg
vatrogastva te su predloženi modeli suradnje hrvatskih i njemačkih vatrogasaca. U organizaciji posjeta
sudjelovala je uz Osječko-baranjsku županiju i Turističke zajednice OBŽ a daljnji su koraci
produbljivanje suradnje i pokretanju zajedničkih aktivnosti (pomoć u nabavci rabljenih vatrogasnih
vozila, osposobljavanju naših vatrogasaca u Vatrogasnoj školi Baden-Württemberg, razmjena
instruktora i stručnjaka, sudjelovanje u projektima financiranim iz fondova Europske unije
namijenjenih prekograničnoj suradnji i podizanju kapaciteta u području civilne zaštite).
Realiziran je projekt „Vatrogasci - prvi pomagači u zbrinjavanju pacijenata s iznenadnim srčanim
zastojem“ kojeg su proveli Osječko-baranjska županija i Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske
županije a u kojem je sudjelovalo 9 baranjskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Educirano je 85
pripadnika DVD-a a nabavljeni su i automatski vanjski defibrilatori.
2.3.4. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
Dobrovoljna vatrogasna društva, javne profesionalne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice
sustavno su tijekom 2017. godine provodili programe informiranja stanovništva o opasnostima od
požara. VZŽ potiče aktivnosti vatrogasaca u nadzoru kućanstava i javnih objekata oko provedbe mjera
zaštite od požara i uočavanja mogućih opasnosti od nastanka požara. Tijekom Mjeseca zaštite od
požara (svibanj) tiskan je i distribuiran promidžbeni materijal putem vatrogasnih organizacija na
području cijele županije.
Tablica 10.: Promidžbeni materijali VZŽ izdani u 2017. godini
Rb
1.
2.
3.

Promidžbeni materijal
Brošura „Vatrogasci savjetuju“
Raspored sati (A4) za prve razrede
Bojanke za djecu predškolske dobi

Količina
1.000
3.350
1.250

HVZ je u 2017. godini provela likovni, literarni i foto natječaj sa svrhom popularizacije vatrogastva
među mladima te podizanja svijesti u zaštiti od požara u kojem je sudjelovalo više vrtića i osnovnih
škola s područja Osječko-baranjske županije.
Tijekom 2017. godine obilježene su visoke obljetnice dobrovoljnih vatrogasnih društava:

12

Tablica 11.: Pregled DVD-a koji su obilježili visoke obljetnice u 2017. godini
rb

DVD

OBLJETNICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DVDuG Vodovod Osijek
DVD Budrovci
DVD Bočkinci
DVD Vladislavci
DVD Črnkovci
¸DVD Ivanovac
DVD Vinogradci
DVD Beničanci
DVD Mrzović
DVD Darda
DVD Bilje
DVD Karanac
DVD Kopačevo
DVD Semeljci
DVD Valpovo
DVD Donji Miholjac
DVD Đakovo
DVD Osijek Gornji Grad

70
70
70
80
90
90
90
90
90
115
120
125
125
125
130
130
145
145

Obljetnice su prilika za popularizaciju vatrogastva u mjestima i pridonose dobroj međusobnoj suradnji
vatrogasnih organizacija i lokalne uprave kao i predstavnika županije. HVZ je dodijelila financijska
sredstva za potporu u organizaciji obljetnica, odnosno kupovinu nužne opreme u iznosu od 66.000,00
kuna za dobrovoljna vatrogasna društva.
Na 33. Susretu vatrogasnih puhačkih orkestara RH koji se održao u Malom Bukovcu, 1. srpnja 2017.
godine nastupilo je 23 vatrogasna puhačka orkestra iz Republike Hrvatske a iz Osječko-baranjske
županije nastupili su puhački orkestri DVD-a Valpovo, DVD-a Retfala Osijek i DVD-a Đakovo. VZŽ
je financijski pomogla u pokrivanju troškova prijevoza. Ovim aktivnostima uz strukovno, potiče se
društveno vrednovanje vatrogasne djelatnosti kroz jačanje identiteta i statusa vatrogasnih organizacija.
Od 2014. godine dobrovoljna vatrogasna društva Trnava i Stari Perkovci u svibnju organiziraju
Hodočašće vatrogasaca u Dragotinu, selu na rubnom području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske
županije, u blizini grada Đakova. S obzirom na posječenost i broj zainteresiranih koji raste svake
godine, u promociju ove manifestacije uključile su se vatrogasne zajednice obiju županija. Na
četvrtom vatrogasnom hodočašću u svetište Gospe Dragotinske 07. svibnja prisustvovalo oko 300
vatrogasaca iz DVD-ova s područja Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije. Vatrogasci su u
Dragotin hodočastili u okviru manifestacije "Svibanj - mjesec zaštite od požara" i povodom blagdana
sv. Florijana - zaštitnika vatrogasaca.
2.3.5. Rad s mladima
Ostvarena je suradnja s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe
promicanja vatrogastva i zaštite od požara, samostalno i u suradnji s DUZS i PU Osječko-baranjske
kroz programe edukacije djece. U školama i vrtićima provodi se edukacijski program Hrvatske
vatrogasne zajednice te se u svibnju organiziraju vježbe evakuacije i spašavanja i pokazne vatrogasne
vježbe. U vrtićima je uz odgovarajuće programe podijeljeno 1.250 primjeraka bojanki za djecu s
promidžbenim porukama a u osnovnim školama 3.350 rasporeda sati s vatrogasnim porukama. Oko
1.500 pripadnika vatrogasne mladeži kroz razne operativne, stručne i odgojne sadržaje stječu znanja i
vještine u radu u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, koje kasnije koriste unutar, ali i izvan
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vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži treba istaknuti
Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, u kojem je 2017. godine sudjelovalo 103 pripadnika mladeži iz
Osječko-baranjske županije s njihovim voditeljima, kao i sudjelovanje vatrogasne mladeži na
gradskim i općinskim natjecanjima.
Tablica 12.: Sudionici 22. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani u 2017. godini
Rb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vatrogasna mladež
DVD Našice
DVD Branjin Vrh
DVD Đakovo
VZO Viljevo
DVD Veliškovci
DVD Feričanci
VZG Valpovo
DVD Sarvaš
DVD Piškorevci

DVD Bizovac sudjelovao je na 12. Međunarodnom kampu vatrogasne mladeži u Mađarskoj.
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3. INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI U 2017. GODINI
U periodu I – XII mjesec 2017. godine na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 1215
vatrogasnih intervencija što je smanjenje od 8% u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 1319
intervencija. Povećan je broj požarnih a smanjen broj tehničkih intervencija.
Tablica 14. Pregled ukupnog broja intervencija i aktivnosti po vrstama
Redni
broj

Vrsta intervencije

1 Požarna intervencija
2 Tehničke intervencije
3 Ostale intervencije
4 Druge aktivnosti

Broj intervencija u
2016. godini
335
835
89
60

Broj intervencija u
2017. godini

1319

1215

UKUPNO:

506
405
83
221

Najviše tehničkih intervencija bilo je u lipnju, a povećan broj požarnih intervencija bilježimo u
siječnju, ožujku i srpnju kada je i uobičajeno povećan broj požara na otvorenom prostoru.
Tablica 15. Pregled broja intervencija po mjesecima
rb Naziv
I
II III IV
67
49
71 39
Požarne
1 intervencije
41
48
31 19
Tehničke
2 intervencije
9
12
7
2
Ostale
3 intervencije
UKUPNO: 117 109 109 60

V

VI

X

XI

XII

UKUPNO

27

55

VII VIII IX
64

54

16

27

19

18

506

20

87

40

34

17

20

25

23

405

2

15

5

6

7

0

10

8

83

49

157

109

94

40

47

54

49

994

Slika 1. Pregled intervencija po vrstama i mjesecima (bez drugih aktivnosti)
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Ukupno je bilo 506 intervencija gašenja požara. To je povećanje broja požarnih intervencija od 51 % u
odnosu na 2016. godinu (335). Požarne intervencije dijelimo na požare na otvorenom prostoru (223
intervencije ili 145% više), požare stambenih objekata (79 intervencija ili 5% manje) i požare
prometnih sredstava (39 intervencija), dok su ostalo požari raznih vrsta građevinskih objekata i
eksplozije. Bilježimo povećanje broja požara dimnjaka i objekata komunalne namjene.
Tablica 16. Pregled požarnih intervencija po vrstama
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naziv
Požar stambenog objekta
Požar poslovnog objekta
Požar objekta javne namjene
Požar gospodarskog objekta
Požar objekta komunalne namjene
Požar prometnog sredstva
Požar otvorenog prostora
Požar dimnjaka
Eksplozije
Ostale požarne intervencije
UKUPNO:

Broj intervencija u
2016. godini
83
3
4
26
20
41
91
59
0
8
335

Broj intervencija u
2017. godini
79
10
3
23
31
39
223
77
3
18
506

Požari u stambenim objektima najčešći su u obiteljskim kućama (47 slučajeva), u 15 slučaja požar je
izbio u zgradama, 17 puta u pomoćnim objektima u domaćinstvu.
Tablica 17. Pregled vrsta požarnih intervencija na objektima
Redni
broj
1
2
3
4

Vrsta događaja

Broj intervencija

Obiteljska kuća
Pomoćni objekt u domaćinstvu
Stambena zgrada
Turistički objekti i vikend-kuće

47
17
15
0
79

UKUPNO:

Kod požara na otvorenome, glavni su uzroci neoprezno spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom
prostoru. Bilo je znatno više požara nego u prethodnoj godini, ukupno opožarena površina na području
Osječko-baranjske županije iznosi 849 Ha što je četiri puta više nego u 2016. godini kada je izgorjela
površina od 206 Ha. Najviše je izgorjelo zapuštenog i ostalog zemljišta bez namjene.
Tablica 18. Pregled broja požara prema vrsti otvorenog prostora
Redni
broj
1
2
3
4

Vrsta otvorenog prostora
Požar poljoprivrednog zemljišta
Požar šume i šumskog zemljišta
Požar zapuštenog zemljišta
Ostalo
UKUPNO:

Broj intervencija u
2016. godini
12
2
27
50
91

Broj intervencija u
2017. godini
35
15
68
105
223

U 2017. godini na području Osječko-baranjske županije bilo je 405 tehničkih intervencija, što je za
51,5% manje nego 2016. godine kada je bilo 835 intervencija. Kako se vidi iz tablice, smanjenje broja
tehničkih intervencija je kod intervencija na poplavama kojih je bilo u 2016. godini dok u 2017. godini
nije bilo takvih događaja.
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Tablica 19. Pregled broja tehničkih intervencija po vrstama
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vrste tehničkih intervencija
Nezgode u prometu
Spašavanje s visine i iz dubine
Potraga za nestalom osobom
Spašavanje na/pod vodom
Radovi na vodi i zaštita od poplava
Spašavanje iz ruševina
Tehničke intervencije u/na objektu
Intervencije s opasnim tvarima
Ostale tehničke intervencije
UKUPNO:

Broj intervencija
u 2016. godini
55
30
1
4
321
0
194
7
223
835

Broj intervencija
u 2017. godini
49
13
2
5
9
0
186
4
137
405

Od 49 tehničkih intervencija pri nezgodama u prometu, u 33 slučaja radilo se o spašavanju
unesrećenih osoba iz vozila, 6 intervencija uklanjanja vozila s prometnice, 6 intervencija čišćenja i
održavanja prometnice te 4 ostalih intervencija u prometu.
Tablica 20. Nezgode u prometu po vrstama
Redni
broj
1
2
3
4

Nezgode u prometu
Spašavanje unesrećene osobe
Uklanjanje vozila s prometnice
Čišćenje i održavanje prometnice
Ostalo
UKUPNO:

Broj
intervencija
33
6
6
4
49

Od ostalih intervencija najviše je bilo izvida (54) dok je lažnih dojava bilo 19.
Tablica 21. Ostale intervencije
Redni
broj
1
2
3
4

Količina

Naziv

54
19
5
5

Izvidi
Lažna dojava
Prijevoz vode (po nalogu)
Ostalo
UKUPNO:

83

Tablica 22. Ostale intervencije
Redni
broj
1
2
3
4

Količina

Naziv

99
0
25
97

Osiguranje javnog skupa
Preventivno osiguranje industrijskih postrojenja
Prijevoz vode
Ostalo
UKUPNO:

17

221

4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA VATROGASNE
ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
4.1. Ostvarenje prihoda i rashoda za period od 1.1.-31.12. 2017. godine

PRIHODI
Redni
broj

Skupina
podskupina

1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

331
332

1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

341

1.4.
1.4.1.

351
352

361

RASHODI
2.
2.1.
41
2.1.1.
411
2.1.2.
412
2.1.3.
413
2.2.
42
2.2.1.
421
2.2.2.
424
2.2.3.

425

Naziv

PRIHODI
PRIHODI PO POSEBNIM
PROPISIMA
Prihodi iz županijskog proračuna
Prihodi od društava za osiguranje
PRIHODI OD FINANCIJSKE
IMOVINE
Prihodi od kamata na depozite
PRIHODI OD DONACIJA
Donacije iz županijskog proračuna
Prihodi od inozemnih vlada i
međunarodnih organizacija (EU)
OSTALI PRIHODI
Refundacije od Hrvatske vatrogasne
zajednice

RASHODI
RASHODI ZA RADNIKE
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova radnicima
Naknade osobama izvan radnog odnosa
(članovi u tijelima zajednice)
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte, interneta i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge (grafičke, registracije i sl.)

2.2.4.

426

Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija - gorivo
Sitni inventar i auto-gume

2.2.5.

429

Ostali nespomenuti rashodi
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PLAN
2017
1.287.800
996.800

OSTVARENJE
2017

800.000
196.800
1.200

720.000
129.387
171

1.200
248.300
248.300
0

171
203.281
202.050
1.231

41.500
41.500

21.434
21.434

1.325.518
242.230
203.550
5.500
33.180
412.330
13.830
103.800

1.026.783
248.862
207.921
5.000
35.941
368.431
13.468
75.570

140.300
18.100
10.000
2.000
200
1.000
3.000
71.500
7.000
27.500
82.000
47.400
32.600
2.000
72.400

134.800
19.837
7.763
0
407
24.241
0
62.212
6.490
13.850
72.276
40.396
31.205
675
72.317

1.074.273
849.387

Premija osiguranja imovine

3.000
48.300
9.100
400
9.100
2.500

2.3.
2.4.
2.4.1.
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AMORTIZACIJA

185.000

44
443

FINANCIJSKI RASHODI
Bankarske usluge, platni promet

2.5.
2.5.1.

45
451

DONACIJE
Tekuće donacije

3.500
3.500
481.458
280.500

4.675
48.300
12.094
380
4.631
2.237
139.837
4.955
4.955
264.698
234.698

200.000

153.750

65.500
15.000
200.958
50.000
150.958
1.000
1.000

50.948
30.000
30.000
30.000
0

PLAN
2017

OSTVARENJE
2017

198.282
5.500
191.282
1.500
198.282

3.659
1.500
1.784
375
3.659

Premija osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca
Izdaci za reprezentaciju
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi
Kotizacija za stručne skupove

Tekuće donacije za preglede
Tekuće donacije za zajedničke aktivnosti
Stipendije i školovanja

2.5.2.

452

Kapitalne donacije
Kapitalne donacije za nabavku opreme
Donacije u vatrogasnoj opremi

2.6.
2.6.1.

46
462

OSTALI RASHODI
Neotpisana vrijednost rashodovane
dugotrajne imovine

Redni Naziv
broj
1.
RASHODI ZA INVESTICIJE
1.1.
NEFINANCIJSKA IMOVINA
1.1.1. Uredska oprema i namještaj
1.1.2. Oprema za protupožarnu zaštitu
1.1.3. Ulaganje u računalne programe
UKUPNO NABAVA

0
0

RASHODI KLASA 4+INVESTICIJE-AMORTIZACIJA

890.605

REKAPITULACIJA
Opis

Redovna

Namjenska

sredstva

sredstva

Ukupno

Prihodi tekuće godine

944.886

129.387

1.074.273

Rashodi tekuće godine

860.605

30.000

890.605

Manjak/višak prihoda tekuće godine

84.281

99.387

183.668

Višak prihoda sredstava prenesen iz prethodne godine

39.055

6.166

45.221

123.336

105.553

228.889

Ukupno višak/manjak prihoda tekuće godine
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4.2. Obrazloženje ostvarenja Financijskog plana prihoda i rashoda
4.2.1. Prihodi u 2017. godini
Prihodi Zajednice planirani su u iznosu od 1.287.800 kn, a ostvarenje je izvršeno u iznosu od
1.074.273 kn, odnosno za 16,56 % manje od planiranog. Odstupanja od plana nastala su na slijedećim
pozicijama:
a) Prihodi iz županijskog proračuna po posebnim propisima - podskupina 331
Planirani su u iznosu od 800.000 kn ali je rebalansom županijskog proračuna utvrđena manja
obveza od planirane, zbog smanjenja izvornih prihoda Proračuna koji su osnovica za izračun
prihoda VZŽ te je ostvarena u iznosu od 720.000 kn.
b) Prihodi po posebnim propisima od društava za osiguranje - podskupina 332
Ova sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu izdvajaju društava za osiguranje u visini 5% od
premije osiguranja imovine od požara . Sredstva su planirana u iznosu od 196.800 kn, a ostvarena
u iznosu od 129.387 kn. Već više godina unazad uočen je trend smanjenja uplate sredstava premije
osiguranja kako na lokalnoj tako i na županijskoj pa tako i na razini Hrvatske vatrogasne
zajednice. U posljednje dvije godine pad uplata premija osiguranja na nivou cijele države je veći
od 2.000.000,00 kuna. Kako u Zakon o vatrogastvu nije ugrađen kontrolni mehanizam za obračun
i uplatu premije osiguranje od Društava za osiguranje, višegodišnji je zaključak tijela Hrvatske
vatrogasne zajednice da je to jedino moguće učiniti kod izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu.
Ova sredstva namijenjena za nabavku vatrogasne opreme i osposobljavanje vatrogasaca.
c) Prihodi od financijske imovine - podskupina 341
Planirani su u iznosu od 2.000 kn, a ostvareni u iznosu od 171 kn. Ovo su prihodi od kamata na
deponirana sredstva u Addiko banci.
d) Donacije iz županijskog proračuna - podskupina 351
Sporazumom o financiranju kolektivnog osiguranja te Rješenjem o odobrenju sredstava iz
Proračuna za troškove liječničkih pregleda od 2009. godine Osječko-baranjska županija izdvaja
potrebna sredstva. Iznos koji se izdvaja za policu osiguranja planiran je za iste uvjete u iznosu od
48.300 kn a izdvajanja za liječničke preglede ovise o broju DVD koji su stekla uvjete za dodjelu:
51 DVD po 1.250 kn i 36 DVD za iznos od 2.500 kn odnosno ukupno 153.750.
e) Prihodi od međunarodnih organizacija - podskupina 352
Ovi prihodi su ostvareni po osnovu sudjelovanja u programu Mehanizma civilne zaštite Europske
unije.
f) Refundacije od Hrvatske vatrogasne zajednice - podskupina 361
Planirana su u iznosu od 41.500 kn, a ostvarena u iznosu od 21.434 kn, a odnose se na refundaciju
troškova koji nastaju kod provedbe zajedničkih aktivnosti, kao što je osposobljavanje
vatrogasaca i sudjelovanje u radu sjednica tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Iznos je manji od
planiranog jer nije dovršen program osposobljavanja za zvanje vatrogasni časnik koji se završava
u 2018. godini, nakon čega će se realizirati i refundacija odnosno sufinanciranje od Hrvatske
vatrogasne zajednice.
4.2.2. Rashodi u 2017. godini

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.325.518 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.026,783 kn
odnosno manji su za 22,54% od planiranog. Sadrže slijedeće rashode:
a) Plaće za redovan rad - podskupina 411
Planirani rashodi iznose 203.550 kn a ostvareni su u iznosu od 207.921 i odnose se na plaće za
redovan rad u 2017. godini (2 radnika u punom radnom vremenu: 1 VSS/1 SSS).
b) Ostali rashodi za radnike - podskupina 412
Planirani rashodi prema uvjetima iz Ugovora o radu obuhvaćaju neoporezivi iznosi naknade
radnicima (2.500 kn).
c) Doprinosi na plaće - podskupina 413
Rashod se odnosi na obvezne doprinose.
d) Naknade troškova radnicima - podskupina 421
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

U ovaj trošak ulazi naknada za prijevoz temeljem važeće cijene mjesečne karte u gradskom
javnom prijevozu Ostvareni iznos odnosi se i na troškove službenih putovanja radnicima odnosno
službena putovanja u svrhu realizacije aktivnosti, sudjelovanje na stručnim skupovima u
organizaciji HVZ i sudjelovanje u Programu „Mehanizam Civilne zaštite EU“..
Naknade članovima u tijelima Vatrogasne zajednice - podskupina 424
Temeljem Odluke o visini naknade za rad u tijelima vatrogasne zajednice i drugim aktivnostima
ostvareni su troškovi naknade za obavljanje zadaća u nadležnosti članova Skupštine,
Predsjedništva, Nadzornog odbora i Zapovjedništva vatrogasne zajednice te radnih tijela (45,00 kn
po sjednici, što isključuje troškove putovanja). U ove rashode ulaze i naknade troškova (dnevnice,
putni trošak) za kontrolu natjecanja, nadzore osposobljavanja, prisustvovanje stručnim skupovima
i međunarodnim susretima, sudjelovanje u radu tijela Hrvatske vatrogasne zajednice, radnim
sastancima te bruto naknade prema ugovoru o djelu za predavače.
Rashodi za usluge - podskupina 425
Planirani su rashodi u iznosu 140.300 kn a ostvareni u iznosu od 134.800 kn a odnose se na tekuće
i investicijsko održavanje (održavanje službenog vozila i prostorija te objekta u Fažani), računalne
i grafičke usluge (umnožavanje materijala za sjednice i štampanje promidžbenih materijala i
materijala za osposobljavanje, održavanje baze podataka o intervencijama) i najam poslovnog
prostora. U trošak ulaze i održavanje poslužiteljskih i korisničkih komponenti informatičkog
sustava, (telefon, mobiteli, internet usluge, najam prostora za radio-komunikacijsku opremu i dr.)
Intelektualne usluge obuhvaćaju trošak prema Odluci o visini i načinu obračuna naknada
dužnosnika zajednice.
Rashodi za materijal i energiju - podskupina 426
Planirani su rashodi u iznosu od 82.000 kn a ostvareni u iznosu od 72.276 kn odnosno oko 10 %
manje od planiranog.
Ostali nespomenuti materijalni rashodi - podskupina 429
U ove rashode spadaju osiguranje imovine, osiguranja osoba (2096 operativnih vatrogasaca od
posljedica nesretnog slučaja 0-24 sata) te rashode reprezentacije, kotizacije za stručne skupove i
članarine.
Amortizacija - skupina 43
Trošak amortizacije manji je od planiranog i iznosi 139.837 kn a odnosi se na godišnji otpis
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sukladno zakonodavnom okviru za neprofitne
organizacije.
Financijski rashodi - skupina 44
Ovaj rashod odnosi se na ugovornu obvezu prema pružateljima bankarskih usluga i usluga platnog
prometa.
Donacije - skupina 45
Tekuće donacije u novcu (podskupina 451) planirane su u iznosu od 280.500 kn, a ostvarene su u
iznosu od 234.698 kn i odnose se na:
- donacije za liječničke preglede u iznosu od 153.750 kn, s obzirom da dio sredstava nije uplaćen
jer primaoci nisu opravdali ranije doznačene iznose,
- donacije za zajedničke aktivnosti (organizacija natjecanja, događaja, rad s mladeži u Kampu
vatrogasne mladeži i dr.)
- financijska potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima za školovanje vatrogasaca na
visokoškolskim i školskim institucijama.
Kapitalne donacije (podskupina 452) planirane su u iznosu od 200.958 a ostvarene u iznosu od
30.000 kn i odnose se na:
- zajedničko ulaganje u vatrogasno vježbalište u Našicama i završetak izgradnje poligona (treća
faza izgradnje „Požarne kuće“).
- donacije u vatrogasnoj opremi koje nisu realizirane jer je krajem 2017. godine pokrenut postupak
nabave komunikacijske opreme za 20 dobrovoljnih vatrogasnih društava (ručni i radio-uređaji za
vatrogasna vozila) ali je ugovor o kupoprodaji s dobavljačem potpisan u siječnju 2018. godine
zbog kašnjenja u izdavanju dozvola za frekvencije. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 194.250 kn.
Ostali rashodi - skupina 46 odnosi se na neotpisanu vrijednost nabavljene imovine i nije
realizirana.
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Tablica br. 23. Donacije financirane iz županijskih sredstava
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Namjena
Sufinanciranje liječničkih pregleda vatrogasaca
Organizacijski troškovi Županijskog natjecanja vatrogasaca
Organizacijski troškovi Županijskog natjecanja mladeži
Donacije domaćinima državnim i međunarodnih natjecanja
Donacija sudionicima međunarodnih natjecanja
Donacije za zajedničke troškove organizacije vatrogasnih događanja
Donacija za organizaciju međunarodnog natjecanja
Donacija za sudjelovanje na športskim međunarodnim natjecanjima
Pomoć puhačkim orkestrima za Državnu smotru
Donacija za organizaciju Hodočašća vatrogasaca u Dragotinu
pomoć sudinicima Kampa vatrogasne mladeži u Fažani
Kapitalne donacije za opremanje vježbališta u Našicama
Ukupno

Iznos
153.750
6.000
6.500
5.000
1.000
9.000
2.448
2.000
4.500
2.500
12.000
30.000

234.698

Tablica br. 24. Donacije financirane iz sredstava premije osiguranja
Rb
1.

Namjena
Potpora za školovanje vatrogasaca
Ukupno

Iznos
30.000
30.000

m) Rashodi za investicije - klasa 0
Planirani su u iznosu od 198.282 a ostvareni u iznosu od 3.659 kn jer se ostvario manji prihod o
planiranog i to iz županijskog proračuna (80.000 kn manje) i od sredstava od osiguravajućih
društava (67.500 kn manje od planiranog).
4.2.3. Razlika prihoda i rashoda
Višak prihoda u iznosu od 228.889 sastoji se od viška prihoda prenesenog iz prethodnih godina u iznosu od
45.221 i viška prihoda u 2017. godini koji iznosi 183.668. Višak prihoda utrošit će se u cijelosti za troškove
nabave započete u 2017. godini a zaključene u 2018. godini za nabavku radio-uređaja i vatrogasne opreme.
Tablica br. 25. Novčani tijek poslovanja u 2017. godini
Novčani tijek

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Ukupni novčani primitci
Novčani primitci od prihoda po posebnim propisima
Novčani primitci od prihoda od imovine
Novčani primici od donacija
Novčani primitci od ostalih prihoda
Ukupni novčani izdatci
Novčani izdatci za rashode
Novčani izdatci za investicije
Povećanje/smanjenje novca u promatranom razdoblju
Novac na početku razdoblja (01.01.2017.)
Novac na kraju razdoblja (31.12.2017.)
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PLANIRANO
2017.
1.287.800
996.800
1.200
248.300
41.500
1.337.800
1.139.518
198.282
-50.000
115.019
65.019

OSTVARENO
2017
1.074.273
849.387
171
203.281
21.434
827.802
824.143
3.659
246.471
112.162
261.692

4.2.4. Prikaz ostvarenih rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja
AKTIVNOST I
Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
Račun
rashoda

Naziv računa

42

Materijalni rashodi
Naknade troškova
radnicima
424
Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa
425
Rashodi za usluge
426
Rashodi za materijal i
energiju
429
Ostali nespomenuti
materijalni rashodi
45
Donacije
451
Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST PO
IZVORIMA
UKUPNO RASHODI
421

Izvršenje
2017.
ukupno

Prihodi iz
županij.
proračuna

Prihodi od
Hrvatske
vatrog.
zajednice

70.510
7.128

70.510
7.128

0

38.637

38.637

1.375
18.121

1.375
18.121

5.249

5.249

48.500
48.500
119.010

18.500
18.500
89.010

Vlastiti
prihodi

Prihodi od
društava
za
osiguranje

Prihodi od
donacija

0

30.000

0

0

0

0

0

0

30.000
30.000
30.000

0

119.010

AKTIVNOST II
Razvoj i unapređenje rada vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica
Račun
rashoda

Naziv računa

45

Donacije
452 Kapitalne donacije
UKUPNO AKTIVNOST PO
IZVORIMA
UKUPNO RASHODI

Izvršenje
2017.
ukupno

Prihodi iz
županij.
proračuna

Prihodi od
Hrvatske
vatrogasne
zajednice

Vlastiti
prihodi

Prihodi
od
društava
za
osiguranje

Prihodi od
donacija

30.000
30.000

30.000
30.000

0

0

0

0

30.000
30.000

30.000

0

0

0

0

AKTIVNOST III
Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog statusa
vatrogastva
Račun
rashoda

41
411
412
413
42
421
424
425
426
429

Naziv računa

Rashodi za radnike
Plaće
Ostali rashodi za radnike
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova
radnicima
Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i
energiju
Ostali nespomenuti
materijalni rashodi

Izvršenje
2017.
ukupno

Prihodi iz
županij.
proračuna

248.862
207.921
5.000
35.941
297.920

248.862
207.921
5.000
35.941
242.103

6.340

6.340

36.932
133.425

36.932
133.425

54.156

46.639

67.067

18.767
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Prihodi od
Hrvatske
vatrogasne
zajednice

Vlastiti
prihodi

Prihodi od
društava
za
osiguranje

Prihodi od
donacija

0

0

0

0

7.516

0

0

48.300

7.516
48.300
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Rashodi amortizacije
Amortizacija
44
Financijski rashodi
443 Ostali financijski rashodi
45
Donacije
451 Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST PO
IZVORIMA
UKUPNO RASHODI
431

UKUPNO PO IZVORIMA

139.837
139.837
4.955
4.955
186.198
186.198

139.837
139.837
4.955
4.955
32.448
32.448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153.750
153.750

877.772
877.772

668.205

7.516

0

0

202.050

1.026.783

787.217

7.516

0

30.000

202.050
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