
Temeljem točke IV. stavak 1. točka 3. Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/19.), Župan 

Osječko-baranjske županije objavljuje 

 

 

 

J A V N I  P O Z I V 
 

za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad 

javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi 

s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2020. godinu 
 

 

 

I. Predmet javnog poziva 

 

Predmet ovoga Javnoga poziva je podnošenje prijave za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za 

rad javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava 

Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu. 

 

Temeljem ovoga Javnog poziva sufinancirat će se nabava osnovnih sredstava za rad kako slijedi:  

- osobna zaštitna oprema, 

- sredstva za gašenje požara i 

- oprema za detekciju plinova i topline.  

 

II. Opći uvjeti 

 

Pravo na podnošenje prijave imaju one javne profesionalne vatrogasne postrojbe koje su dostavile 

potrebna izviješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu i koje nemaju 

dugovanja prema Osječko-baranjskoj županiji. 

 

III. Kriterij za vrednovanje 

 

Temeljni kriterij za odobravanje potpore za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih 

profesionalnih vatrogasnih postrojbi je stanje utvrđeno Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija za Osječko-baranjsku županiju i usmjerenja utvrđena Planom zaštite od požara za područje 

Osječko-baranjske županije. 

 

U postupku odobravanja potpora ocjenjuje se i značaj podnesene prijave za funkcioniranje  vatrogastva 

na području Osječko-baranjske županije, uzimajući u obzir veličinu i značaj pojedine javne 

profesionalne vatrogasne postrojbe, sukladno odredbama o vrstama vatrogasnih postrojbi iz Pravilnika 

o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" 

broj: 61/94.). 

 

IV. Financijska sredstva 

 

Za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi koje su 

predmet ovoga Javnoga poziva raspoloživa su sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna. Iznos potpore po 

jednom podnositelju prijave ne može biti manji od 20.000,00 niti veći od 80.000,00 kuna. 

 

V. Podnošenje prijave 

 

Ovaj poziv se objavljuje na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr . 

 

http://www.obz.hr/
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Prijave pripremljene u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zajedničke poslove, putem Pisarnice, Županijska 4, 31000 

Osijek uz naznaku; "Prijava na Javni poziv za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih 

profesionalnih vatrogasnih postrojbi". 

 

Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 10. veljače do 28. veljače 2020. godine. 

 

Prijave se podnose na propisanom obrascu. Obrazac za prijavu kao i obrazac izjave o nepostojanju 

dvostrukog financiranja, preuzimaju se na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr. 

Popunjene obrasce treba dostaviti i na mail adresu: civilna.zastita@obz.hr . 

 

Sve nepotpune ili nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu 

odnosno prijave podnese protivno uvjetima  iz ovoga Javnog  poziva neće biti razmatrane. 

 

VI. Dokumentacija 

 

Uz popunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti: 

- izvadak o upisu u registar za ustanove, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

- ponuda za nabavu opreme za koju se traži sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu. 

 

VII. Odlučivanje o prijavi 

 

Nakon što Povjerenstvo za odobravanje potpora u vatrogastvu razmotri i vrednuje sve podnesene prijave 

koje ispunjavaju potrebne uvjete ovoga Javnoga poziva, akt o odobrenju sredstava na temelju prijedloga 

Povjerenstva donosi Župan. 

 

Akt o odobrenju sredstava bit će objavljen na internetskim stranicama Županije. 

 

O rasporedu sredstava obavještavaju se svi podnositelji prijava pisanom obaviješću. 
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