PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2022.

I UVOD
Područje vatrogasne djelatnosti uređeno je Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19,
dalje: Zakon). Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.
Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku
Hrvatsku a obavljaju je isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije.
Vatrogasne organizacije su dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne
vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i vatrogasne
zajednice svih razina. Vatrogasne postrojbe su one koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost:
javna vatrogasna postrojba, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalna
vatrogasna postrojba u gospodarstvu, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u
gospodarstvu, županijska vatrogasna postrojba i intervencijska vatrogasna postrojba,
Hrvatska vatrogasna zajednica je središnji državni ured nadležan za vatrogastvo. Vatrogasne zajednice
županija kao i organizacije niže razine pod nadležnošću su Hrvatske vatrogasne zajednice u
operativnom i provedbenom smislu.
Ukupno u Hrvatskoj djeluje 1.827 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 91 profesionalna
vatrogasna postrojba s oko 60 000 operativnih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko
5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 4.174 specijalizirana vatrogasna vozila. U
sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 izvršnih, pričuvnih, podupirućih i
počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i pomlatka.
Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (dalje: Vatrogasna zajednica županije) je tijelo
nadležno za vatrogastvo, koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom odgovara
županu.
Vatrogasna zajednica županije:
 potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti
 koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite
 priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 ustrojava vatrogasni operativni centar županije
 zastupa interese vatrogastva na području županije
 vodi i redovito obnavlja baze podataka te očevidnika koje prikuplja u skladu s odredbama Zakona
i propisa donesenih na temelju Zakona
 sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova
 organizira i provodi vatrogasna natjecanja
 organizira javna savjetovanja i stručne skupove
 provodi prekograničnu suradnju u području vatrogastva
 obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim propisima.
Unutarnje ustrojstvo i poslovanje Vatrogasne zajednice županije uređuje se statutom kao temeljnim
aktom. Članice Vatrogasne zajednice županije su vatrogasne zajednice gradova, područja odnosno
općina s područja županije. Ukupno u Osječko-baranjskoj županiji djeluje 16 vatrogasnih zajednica
gradova, općina i područja u koje su udružena 143 dobrovoljna vatrogasna društva, 3 dobrovoljna

vatrogasna društva i jedna profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu te četiri javne
profesionalne vatrogasne postrojbe (Osijek, Našice, Čepin i Beli Manastir). U dobrovoljnim društvima
ima 2808 operativnih vatrogasaca te 19 uposlenih, 134 profesionalna vatrogasca u javnim vatrogasnim
postrojbama. Uz to ima 2070 pripadnika mladeži i 4987 ostalih članova odnosno ukupno 10.011
osoba. Vatrogasne postrojbe Osječko-baranjske županije obave godišnje u prosjeku oko 1200
intervencija od čega su oko 50% požarne a ostalo su tehničke i druge vrste intervencija.

II ZAKONSKE ODREDNICE
Ustavom Republike Hrvatske propisano je da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz
lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana među kojima je i zaštita od
požara (čl.134. Ustava).
Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) ovo se područje određuje kao područje
od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode je, uz ostale, pravne osobe i udruge koje
obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U cilju
unapređenja zaštite od požara, jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu financirati nabavu
vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu.
Zakonom o vatrogastvu propisano je osnivanje županijskog vatrogasnog operativnog centra (dalje.
ŽVOC). On je operativno, komunikacijsko i koordinacijsko tijelo vatrogasnog zapovjedništva županije
u kojem se primaju dojave o vatrogasnim intervencijama, vrši uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi,
vode vatrogasne intervencije, pruža pomoć u tehnici i ljudstvu, obavljaju pripreme za vatrogasne
intervencije na području županije, izvješćuje nadležne službe i zapovjednike te obavlja i sljedeće
poslove:
 ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi na
području županije
 ustrojava i vodi evidenciju te statistiku o obavljenim intervencijama na području županije
 obavlja operativnu komunikaciju između vatrogasnih operativnih centara vezano za obavljanje
vatrogasne djelatnosti i angažiranje vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca
 obavlja komunikaciju između zemaljskih vatrogasnih snaga, organizacija, postrojbi, vatrogasaca i
zračnih snaga na vatrogasnoj intervenciji te druge poslove u vezi s vatrogasnim intervencijama
 svakodnevno izmjenjuje podatke s drugim vatrogasnim operativnim centrima.
ŽVOC za primanje dojava o vatrogasnim intervencijama koristi broj za hitne intervencije 193 te sustav
komunikacije u vatrogastvu, a sva telefonska i druga komunikacija koja se obavlja u sklopu centra
mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati.

III FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice županije osigurava se
u proračunu Osječko-baranjske županije (dalje: županija). Osnovicu za izračun sredstava čini postotak
od nenamjenskih prihoda proračuna županije ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade
proračuna. Sredstva za financiranje vatrogastva koja županija mora izdvojiti iz prihoda proračuna ne
može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava županije. Sredstva se doznačuju Vatrogasnoj
zajednici županije najmanje u dvanaestinama a najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec. Ako
financijska sredstva koja županija izdvaja nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i
aktivnosti, sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara, predstavničko tijelo županije mora
odlukom povećati iznos financijskih sredstava. Za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na
svom području odgovoran je župan.
Vatrogasna zajednica županije dužna je dostaviti godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava
tijelu koje je financira najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine.

Pored ovih sredstava, društva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od
požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na račun Hrvatske vatrogasne zajednice, u iznosu od 30% na
poseban račun Vatrogasne zajednice županije i u iznosu od 40% na račun vatrogasne zajednice općine
odnosno grada na području na kojem se nalazi osigurana imovina. Ova sredstva koriste se za provedbu
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih postrojbi, prema mjerilima koja utvrdi Vatrogasni stožer
Hrvatske vatrogasne zajednice.
Ustroj Vatrogasne mreže kao operativnog dokumenta temelj je za osiguravanje sredstava iz državnog
proračuna za redovno djelovanje profesionalnih vatrogasnih postrojbi te za financiranje troškova
vatrogastva u onim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju osnovane profesionalne vatrogasne
postrojbe.
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.
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 1/15, 25/17 i 96/18 ) 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 Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije za 2022. godinu.

IV OSNOVNI CILJEVI
Županijska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji su usmjereni na
ostvarivanje osnovnih ciljeva :
1. Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti
2. Administracija i upravljanje
3. Protupožarna preventiva, promidžba i izdavaštvo
Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji s vatrogasnim zajednicama općina, gradova i područja, jer
su temeljem Ustava Republike Hrvatske za provedbu protupožarne zaštite odgovorne jedinice lokalne
samouprave.
1. Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti
Kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i
imovine na području cijele Osječko-baranjske županije Vatrogasna zajednica provodi skup povezanih
aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasnih organizacija i njihovih pripadnika i članova kao namjenskih
operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama.
Strateški dokument županijske razine, sukladno smjernicama Hrvatske vatrogasne zajednice je
Vatrogasni plan Osječko-baranjske županije. Vatrogasni plan donosi predstavničko tijelo županije, a
izrađuje ga i predlaže županijski vatrogasni zapovjednik, uz prethodnu suglasnost glavnog
vatrogasnog zapovjednika. Vatrogasnim planom razrađuju se principi djelovanja vatrogasnih
organizacija i vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasne djelatnosti, upravljanje vatrogasnim
sustavom u slučaju izvanrednih događaja, nesreća i katastrofa, definiraju se odnosi, suradnja i
usklađuje planiranje i provođenje vatrogasnih mjera. Prijedlog vatrogasnog plana biti će izrađen u
2022. godini.

Vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi
osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca. Ulaganjima u vježbalište Vatrogasne zajednice uz
sudjelovanje u projektu „Together we stand“ uz pomoć Osječko-baranjske županije, omogućeno je
sustavno osposobljavanje u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i
segmenata školovanja vatrogasaca. Program za zvanja časnik i časnik 1 klase započeo je u 2021.
godini sa 175 polaznika.
ŽVOC kao glavno komunikacijsko tijelo vatrogasnog zapovjedništva potrebno je ustrojiti u tehničkom
i kadrovskom smislu. Fizički se planira njegov smještaj u okviru Javne vatrogasne postrojbe Osijek,
kao najveće i stožerne postrojbe u županiji. Za tehničko opremanje izdvojena su određena financijska
sredstva što se planira nastaviti i u 2022. godini. Također planom je predviđeno u 2022. godini
zapošljavanje najmanje dva dispečera koja će uz postojeće dispečere Javne vatrogasne postrojbe činiti
jezgro centra. Ovim dijeljenjem resursa te konstantnim ulaganjem u tehničku opremu i kadrovsko
popunjavanje, naravno sukladno raspoloživim sredstvima, planira se u dogledno vrijeme ustrojiti u
potpunosti funkcionalno tijelo koje će biti u stanju preuzeti sve Zakonom propisane zadatke.
U 2022. godini provodi se nastava Državne vatrogasne škole - Odjel Osijek. Prekvalifikacija za
profesionalna vatrogasna zvanja provode se za dva školska razreda u školskoj godini 2021/2022, te se
planira jednak broj kandidata za prekvalifikaciju u 2022/2023 godini.
U nastavku su pobrojane aktivnosti koje će se provoditi:
1.1. Donošenje planskih i strateških dokumenata
a) Izrada prijedloga Vatrogasnog plana Osječko-baranjske županije
b) Sudjelovanje u izradi Vatrogasne mreže RH
c) Sudjelovanje u provedbi Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
OBŽ u 2022. godini
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik, Vatrogasna zajednica županije
Rok: svibanj 2022. godine
1.2. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova
a) Organizacija i provedba programa usavršavanja za specijalnosti (vezist, strojar, bolničar i
dr.) te programa osposobljavanja za zvanja u vatrogastvu (časnik i časnik 1 klase).
b) Organizacija i provedba programa praktičnog uvježbavanja na Vježbalištu vatrogasne
zajednice Osječko-baranjske županije (ispitivanja korisnika dišnih aparata, rad na
Simulatoru plamenih udara)
c) Podrška u provedbi nastave Državne vatrogasne škole Odjel Osijek
d) Suradnja u osposobljavanju sa srodnim organizacijama poput Društva Crvenog križa
Osječko-baranjske županije
Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo, Predsjedništvo, Odbori
Rok: tijekom 2022. godine
1.3. Opremanje vatrogasnih postrojbi
a) Provedba Plana nabavke opreme za vatrogasne postrojbe
b) Izrada Plana raspodjele vozila i opreme nabavljene iz Državnog proračuna i drugih javnih
izvora
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica, Zapovjedništvo
Rok: tijekom 2022. godine
1.4. Uporaba i održavanje zakonom propisanih baza podataka i korisničkih programa
a) Organizacija i provedba edukacije korisnika baze podataka „Vatronet“
b) Edukacija za rad s korisničkim programom „Upravljanje vatrogasnim intervencijamaUVI“

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica, Zapovjedništvo
Rok: tijekom 2022. godine
1.5. Ustrojavanje ŽVOC
a) Izrada potrebne dokumente vezano za rad i ustrojavanje ŽVOC
b) Opremanje i ustrojavanje ŽVOC
c) Kadrovsko popunjavanje dispečerske službe
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom 2022. godine
2. Administracija i upravljanje
Vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u
Osječko-baranjskoj županiji. Radom u stručnim odborima i radnim grupama na županijskom i
nacionalnom nivou, Vatrogasna zajednica sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica,
programa i provedbenih planova.
Ured Vatrogasne zajednice županije - Sukladno djelokrugu poslova i obavezama zaposleno je dva
zaposlenika: pročelnik i knjigovođa administrator te se planira zapošljavanje županijskog vatrogasnog
zapovjednika.
Skupštinu čini 69 delegata vatrogasnih zajednica a predsjedava predsjednik zajednice. Predsjedništvo
je izabrano sukladno Statutu i Zakonu i broji 17 članova. Predsjednik zajednice predsjedava.
Zapovjedništvo čine zapovjednici vatrogasnih zajednica - 16 članova zapovjedništva i županijski
zapovjednik. Vatrogasna zajednica županije ima i radna tijela koja su ustrojena u svrhu što
kvalitetnijeg odgovora na složene poslove i aktivnosti s kojima se u redovnom radu susreće cjelokupna
županijska vatrogasna organizacija. Članove radnih tijela čine pripadnici vatrogasnih organizacija, koji
na načelima visoke stručnosti i racionalnosti aktivno organiziraju i provode specifične stručne poslove.
U međusobnoj interakciji ureda zajednice i radnih tijela stvorena je jedinstvena stručna služba,
sposobna odgovoriti zahtjevima i očekivanjima članica (nižih vatrogasnih organizacija) s preko 10.000
članova. Imenovana su slijedeća radna tijela:
- Povjerenstvo za osposobljavanje vatrogasnih kadrova
- Odbor za informativno-promidžbenu djelatnost
- Odbor za odlikovanja i priznanja
- Odbor za natjecanja
- Savjet vatrogasne mladeži
Ured Vatrogasne zajednice županije vodi i redovito obnavlja baze podataka te očevidnika koje
prikuplja u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa koji reguliraju područje vatrogastva a
aktivnosti koje će se provoditi u 2022. godini odnose se na primjenu novog zakona i propisa:
2.1. Kadrovsko i prostorno popunjavanje Vatrogasne zajednice
a) Izvršiti usklađivanje s odredbama novog Zakona o vatrogastvu: upošljavanje županijskog
vatrogasnog zapovjednika i ustrojavanje dispečerske službe neophodne za funkcioniranje
ŽVOC
b) Osiguravanje prostornih uvjeta za funkcioniranje svih sastavnica Vatrogasne zajednice
županije - ŽVOC, Ured, prostor za provedbu nastave i drugo
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom 2022. godine
2.2. Provedba zakonskih odredbi
a) Planirati i održati potreban broj sjednica, te pripremiti materijale za sjednice tijela i
odbora Vatrogasne zajednice županije, sukladno usvojenom Statutu i poslovnicima o radu
pojedinih tijela i odbora

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom 2022. godine
b) Održati sjednice Skupštine na kojoj će se prihvatiti izvješća za 2021. godinu i usvojiti
Plan rada i Financijski plan Vatrogasna zajednica za 2023. godinu
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: svibanj/prosinac 2022. godine
c) Pružanje stručne pomoći kod izrade i provedbe procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i planova zaštite od požara te drugih dokumenata Osječkobaranjske županije, kao i lokalne uprave i samouprave
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Rok: tijekom 2022. godine
2.3. Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
a) Sudjelovanje u radu tijela, stručnih odbora i radnih grupa HVZ
b) Aktivno sudjelovanje na nacionalnim savjetovanjima kroz izlaganje stručnih radova i tema
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Rok: tijekom 2022. godine
2.4. Sudjelovanje u projektima
a) Sudjelovati u projektima financiranim od strane Republike Hrvatske i Europske Unije
kojima je za cilj jačanje kapaciteta u području civilne zaštite i spremnosti na katastrofe
poput realiziranog projekta „Together we stand“
b) Uključivanje vatrogasnih postrojbi u aktivnosti sustava civilne zaštite
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Rok: tijekom 2021. godine
3. Protupožarna preventiva, promidžba i izdavaštvo
Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara,
posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Vatrogasna
zajednica u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može
pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom
planu.
Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Program aktivnosti je skup godišnjih mjera i aktivnosti
sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih
nepogoda. Nositelji velikog broja aktivnosti su upravo županijske vatrogasne zajednice.
U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i
djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Važna preventivna mjera su
sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti promidžba putem
interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu
šuma od požara tijekom požarne sezone i žetvene sezone.
Vatrogasna zajednica posebnu pozornost posvećuje kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja
predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne
operativne, stručne i odgojne programe 2070 pripadnika pomlatka i vatrogasne mladeži s njihovim
voditeljima stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i
izvan vatrogasne organizacije. Preventivne aktivnosti koje će se provoditi su:
3.1. Priprema i provedba zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
a) Sudjelovanje u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini

Izvršiti pripremu za izvanrednu dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalje po
zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika
Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo
Rok: svibanj 2022. godine
c) U svibnju, „Mjesecu zaštite od požara“ i povodom 04. svibnja „Dana vatrogastva“,
organizirati i poticati aktivnosti koje su obvezne (utvrđivanje intervencijske spremnosti,
kontrola ispravnosti vatrogasnih sprava i opreme, održavanje združenih i pojedinačnih
vatrogasnih pokaznih vježbi i sl.) i aktivnosti koje su prikladne za promociju vatrogastva
uopće (prigodna natjecanja, mimohodi, koncerti, edukativna druženja s pučanstvom,
informativni sastanci s predstavnicima lokalne vlasti, novinarima, djecom i mladeži i dr.).
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Rok: svibanj 2022.
d) Provođenje aktivne suradnje s tijelima vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave na
području Županije, sredstvima javnog informiranja i svim drugim subjektima kojima je u
interesu unapređenje i provođenje zaštite od požara i vatrogastva ukupno
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Rok: tijekom 2022. godine
b)

3.2. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
a) Objava aktualnih informacija i događanja na internet stranicama Vatrogasna zajednica.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Rok: tijekom 2022. godine
b) Izdavanje i distribucija promidžbenih brošura i letaka kućanstvima, u vrtiće i škole putem
vatrogasnih organizacija na području cijele županije
c) Provedba promotivnih aktivnosti zaštite vatrogasne povijesne baštine (povijesne zaprežne
ručne štrcaljke, vozila i objekti)
d) Pomoć u sudjelovanju puhačkih vatrogasnih orkestara na Smotri vatrogasnih puhačkih
orkestara RH
e) Organizacija hodočašća vatrogasaca u Mariju Bistricu i Svetište Gospe Dragotinske u
Dragotinu
f) Pomoć u organizaciju sportskih aktivnosti koje populariziraju vatrogastvo poput utrka i
drugih sportskih natjecanja te pružanje pomoći vatrogasnim organizacijama u nastupu na
međunarodnim športskim natjecanjima
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica, Zapovjedništvo
Rok: tijekom 2022. godine
3.3. Rad s mladima
a) Poticanje na uključivanje osnovnih škola i dječjih vrtića u nacionalni program edukacije
djece od opasnosti nastajanja i širenja požara i za sudjelovanje na likovnim i literarnim
natječajima koje organizira HVZ na temu vatrogastva i zaštite i spašavanja
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica, Predsjedništvo i Zapovjedništvo, Odbor za mladež
Rok.: tijekom 2022. godine
b) Sudjelovanje na tradicionalnom susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije i drugim
susretima i manifestacijama u organizaciji HVZ
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica, Odbor za mladež
Rok: tijekom 2022. godine
c) Sudjelovanje u radu 27. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Omogućiti boravak
vatrogasne mladeži u Kampu HVZ-a u svih 11 smjena tijekom lipnja, srpnja i kolovoza
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: svibanj-rujan 2022. godine
d) Poticanje suradnje sa školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne
programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Rok: tijekom 2022. godine

3.4. Stručni skupovi, seminari i savjetovanja
a) Sudjelovanje na dva seminara Hrvatske vatrogasne zajednice
b) Organizacija stručnog skupa s aktualnim temama iz područja vatrogastva
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom 2022. godine
3.5. Vatrogasna natjecanja
a) Provedba sudačke kontrole vatrogasnih natjecanja gradskih i općinskih/područnih
vatrogasnih zajednica
b) Pomoć u organizaciji Kup natjecanja i Natjecanja vatrogasnih grupa „Fire Combat“ u
Osijeku
c) Pomoć u sudjelovanju vatrogasnih odjeljenja na Državnom vatrogasnom natjecanju i
međunarodnim natjecanjima
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom 2022. godine

FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
1. PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA
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.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

341
351
361
363

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 proračuna
OSTALI PRIHODI
Prihodi od refundacija
Ostali nespomenuti prihodi
PRIHODI TEKUĆE GODINE

PLAN 2021

PLAN 2022

1.464.100

1.150.000

1.334.100
130.000
500

1.000.000
150.000
100

500
200.000
200.000
30.000
20.000
10.000
1.694.600

100
1.050.000
1.050.000
110.000
10.000
100.000
2.310.100

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA

1.300.000

RASHODI
Rb

Skupina
podskupin
a

2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

41
411
412
413
42
421
424

2.2.3.

425

Naziv

RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
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

PLAN 2021

PLAN 2022

1.694.600
426.000
360.000
12.000
54.000
455.420
27.000
70.000

2.303.700
1.200.000
960.000
40.500
199.500
533.500
22.500
106.200

205.320
15.000
30.000
1.000
1.800
58.000
1.500
76.520
1.500
20.000
78.300
37.300

192.500
12.500
19.000
1.000
1.500
58.500
0
40.000
4.000
56.000
105.800
43.000

Energija - gorivo
Sitni inventar i auto-gume

2.2.5.

429

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

2.3.
2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.

43
44
443
45
451

AMORTIZACIJA
FINANCIJSKI RASHODI
Bankarske usluge, platni promet
DONACIJE
Tekuće donacije
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

Redni Naziv
broj
1.
NABAVA NOVE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.1.
NEFINANCIJSKA IMOVINA
Poslovni objekt
Ulaganje u tuđu imovinu
Uredska oprema i namještaj
Oprema za protupožarnu zaštitu
Ulaganje u računalne programe i opremu
UKUPNO NABAVA

38.000
3.000
74.800
5.000
48.300

55.300
7.500
106.500
12.000
63.000

8.000
500
10.000
3.000

16.500
500
13.000
1.500

438.180
10.000
10.000
365.000
255.000
200.000
50.000
5.000
110.000
10.000
100.000

112.000
6.500
6.500
451.700
312.200
210.000
91.700
10.500
139.500
0
139.500

PLAN 2021

PLAN 2022

757.500
590.000
5.000
50.000
100.000
12.500
757.500

1.412.000
1.000.000
30.000
12.000
300.000
70.000
1.412.000

Višak prihoda 1.1.2022. – cto 522 – preneseni
Višak prihoda - preneseni koji će se koristiti u 2022. godini.
Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina

1.
2.
3.

1.505.000
1.300.000
205.000

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2022. GODINI
Redni
broj
1.
1.1.

Naziv

Planirano u 2021.
u kn

Planirano u 2022.
u kn

ZADUŽIVANJE
IZVOR ZADUŽIVANJA

0

0

2.
2.1.

OTPLATE
OTPLATE PO IZVORIMA ZADUŽIVANJA

0

0

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
Na temelju članka 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), članka 47. Statuta
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije te prateći odredbe: Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, („Narodne novine“ broj 121/14.) Pravilnika o
neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 01/15), Pravilnika o
izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj
31/15) te Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih
planova neprofitnih organizacija (119/15), Vatrogasna zajednica izradila je Financijski plan
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu.
Polazne osnove Financijskog plana za 2022. godinu
Financijski plan za 2022. godinu polazi od odredbi članka 49. Zakona o vatrogastvu te financijskih
rezultata i ostvarenih aktivnosti Vatrogasne zajednice u ranijim godinama.
Pretpostavke izrade financijskog plana za 2022. godinu
Uvažavajući zakonske i statutarne osnove Vatrogasne zajednice te javni interes i odluke Skupštine o
prioritetnim aktivnostima, u planiranju potrebnih sredstava za financiranje predviđenih aktivnosti
polazi se od odredbi članka 110. do 112. Zakona o vatrogastvu, prema kojima su utvrđene obveze
izdvajanja sredstava za rad vatrogasne zajednice iz županijskog proračuna te iz sredstava uplaćene
premije osiguranja od požara kao i ostvarenog viška prihoda nad rashodima u prethodnoj poslovnoj
godini. Planirani troškovi razrađeni su po aktivnostima i izvorima financiranja.
Obrazloženje pozicija
3.1. PRIHODI
3.1.1. Prihodi iz županijskog proračuna - podskupina 331
Polazna osnova za procjenu iznosa je projekcija Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje
2022 - 2024. godine. Sukladno odredbama članka 111. Zakona o vatrogastvu, županija s proračunom
višim od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih
sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% s tim da smanjenje ne može biti
manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava. Prema ovim mjerilima županija uplaćuju sredstva na
račun Vatrogasne zajednice.
3.1.2. Prihodi od društava za osiguranje - podskupina 332
Polazna osnova su odredbe članka 112. Zakona o vatrogastvu. Društva za osiguranje izdvajaju
sredstva u visini 5% od premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na poseban
račun Vatrogasne zajednice. Prosjek uplaćenih sredstava po ovoj osnovi u proteklih pet godina iznosi
145.000 kn.
3.1.3. Prihodi od kamata na depozite - podskupina 341
Polazna osnova je razina ostvarena 2022. godine i promjena stanja novčanih sredstava na žiroračunima Vatrogasne zajednice tijekom razdoblja obračuna.
3.1.4. Donacije iz županijskog proračuna - podskupina 351
Polazna osnova je dosadašnja praksa izdvajanja dodatnih sredstava iz županijskog proračuna kao
pomoć za provedbu minimalnih zakonskih uvjeta za djelovanje dobrovoljnih vatrogasaca.
Sporazumom o financiranju kolektivnog osiguranja te Rješenjem o odobrenju sredstava iz Proračuna
za troškove liječničkih pregleda Osječko-baranjska županija izdvaja potrebna sredstva. Iznos koji se
izdvaja za policu osiguranja planiran je za iste uvjete u iznosu od 63.000 kn a izdvajanja za liječničke
preglede ovise o broju DVD koji su stekla uvjete za dodjelu. U 2022. godini predviđeno je osnivanje
županijskog vatrogasnog operativnog centra kao operativnog, komunikacijskog i koordinacijskog
tijela vatrogasnog zapovjedništva. U početnoj fazi rada Županijskog operativnog centra predviđeno je
zapošljavanje vatrogasnog tehničara i četiri operativna vatrogasca dok bi ostalu četvoricu u popunu

dežurstva dala JVP Grada Osijeka do početka financiranja iz sredstava za decentraliziranu funkciju
vatrogastva. Da bi smo mogli participirati u podjeli tih sredstava moramo prvo ustrojiti i osigurati
funkcionalan rad Županijskog vatrogasnog operativnog centra Osječko-baranjske županije za što su
potrebna određena sredstva.
3.1.5. Refundacije od Hrvatske vatrogasne zajednice - podskupina 361
Polazna osnova su planirane zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (sjednice
radnih tijela Hrvatske vatrogasne zajednice).
3.1.6.Sufinanciranje osposobljavanja i opremanja vatrogasnog centra od Hrvatske vatrogasne
zajednice – podskupina 363
Polazna osnova je Plan osposobljavanja vatrogasnih kadrova u 2022. godini. Hrvatska vatrogasna
zajednica izdvaja sredstva ovisno o broju polaznika programa osposobljavanja i usavršavanja
(predviđeno je održavanje 8 tečajeva s oko 240 polaznika).
Sukladno Odluci Hrvatske vatrogasne zajednice o sufinanciranju nadogradnji za poboljšanje
vatrogasnih dojavnih centrala, nadogradnji vatrogasnih operativnih centara te vatrodojavnih sustava
planirana su sredstva za nabavu komunikacijske opreme za županijske operativne centre – IP centrale
(cca 70.000 kn).
3.2. RASHODI
3.2.1. Plaće za redovan rad - podskupina 411
Polazna osnova za planiranje rashoda plaća za redovan rad u 2022. godini su broj radnika (2 radnika u
punom radnom vremenu: 1 VSS/1 SSS). Uz to planirano je zapošljavanje županijskog vatrogasnog
zapovjednika i pet djelatnika Županijskog operativnog centra u 2022. godini. Do sada je dužnost
županijskog vatrogasnog zapovjednika osoba obavljala na ugovor o djelu. Planirani iznos uključuje
ukupan trošak 3 djelatnika u Stručnoj službi i 5 djelatnika u Županijskom vatrogasnom operativnom
centru.
3.2.2. Ostali rashodi za radnike - podskupina 412
Polazna osnova su uvjeti iz Ugovora o radu, Pravilnika o porezu na dohodak, neoporezivi iznosi
naknade radnicima (cca 3.000 kn) i broj radnika.
3.2.3. Doprinosi na plaće - podskupina 413
Polazna osnova je planirani ukupni iznos plaća radnika za 2022. godinu i važeće stope obveznih
doprinosa.
3.2.4. Naknade troškova radnicima - podskupina 421
Polazna osnova za planiranje troška službenih putovanja radnicima je Program rada za 2022. godinu
odnosno službena putovanja u svrhu realizacije aktivnosti, planiranih službenih putovanja i
sudjelovanja na stručnim skupovima u organizaciji HVZ i drugih srodnih strukovnih organizacija.
Polazna osnova za planiranje troška iznosa naknade za prijevoz je broj radnika, uvjeti iz Ugovora o
radu u svezi s naknadom za prijevoz i važeće cijene mjesečne karte u gradskom i međugradskom
javnom prijevozu.
3.2.5. Naknade članovima u tijelima Vatrogasne zajednice - podskupina 424
Polazna osnova za planiranje ovog troška je Odluka o visini naknade za rad u tijelima vatrogasne
zajednice i drugim aktivnostima (60,00 kn po sjednici, što isključuje troškove putovanja). Planirani su
troškovi naknade za obavljanje zadaća u nadležnosti članova Skupštine, Predsjedništva, Nadzornog
odbora i Zapovjedništva vatrogasne zajednice te radnih tijela. Troškovi polaze od obvezne dinamike
održavanja sjednica tijekom godine i ukupnog broja članova tijela.
Polazna osnova za planiranje naknada troškova (dnevnice, putni trošak) članovima tijela Vatrogasne
zajednice je provedba programa rada za 2022. godinu, posebice provedba kontrole natjecanja, nadzori
osposobljavanja, prisustvovanje stručnim skupovima i međunarodnim susretima, sudjelovanje u radu

tijela Hrvatske vatrogasne zajednice, radnim sastancima, sudjelovanje u obilježavanju visokih
obljetnica vatrogasnih društava.
Polazna osnova za planiranje troška provedbe Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih
kadrova u 2022. godini. Planirani iznosi odnose se na bruto naknade prema ugovoru o djelu za
predavače na edukaciji - vatrogasaca u - programa osposobljavanja (svaki program osposobljavanja
nosi cca 52 školska sata s vrijednosti satnice od 40,00 kn neto). Pored toga uračunat je i trošak rada na
Poligonu za obuku korisnika dišnih aparata u Našicama.
3.2.6. Rashodi za usluge - podskupina 425
Polazna osnova su zakonske i statutarne obveze iz nadležnosti Vatrogasne zajednice koje se realiziraju
kroz djelovanje Stručne službe i radnih tijela. Planirani trošak pojedinih rashoda za usluge u 2022.
godini bazirani su na ugovorenim uvjetima korištenja usluga i očekivanom opsegu i intenzitetu
aktivnosti stručne službe i radnih tijela u vezi s tekućim i investicijskim održavanjem (održavanje
službenih vozila i prostorija te objekta u Fažani), računalnim i grafičkim uslugama (umnožavanje
materijala za sjednice i štampanje promidžbenih materijala i materijala za osposobljavanje), najmom
poslovnog prostora i prostora u Našicama za potrebe osposobljavanja vatrogasaca za rad s aparatima
za zaštitu dišnih organa. Polazna osnova za planiranje troška usluge prijevoza je broj plasiranih
vatrogasnih natjecateljskih odjeljenja na Državno natjecanje mladeži 2022. godine.
Polazna osnova za planiranje troška održavanja poslužiteljskih i korisničkih komponenti
informatičkog sustava proizlaze iz ugovornog odnosa s pružateljem usluge (IP telefoni, mobiteli, mail
i web server, Internet usluge, najam prostora za radio-komunikacijsku opremu).
Polazna osnova za planiranje troška intelektualnih usluga je Odluka o visini i načinu obračuna
naknada dužnosnika zajednice kojim je utvrđena visina naknade za obavljanje zadaća u nadležnosti
predsjednika i zapovjednika vatrogasne zajednice a polazi od obvezne dinamike i zahtjeva njihovog
angažiranja tijekom godine.
3.2.7. Rashodi za materijal i energiju - podskupina 426
Polazna osnova za planiranje ovih rashoda su aktivnosti vatrogasne zajednice u funkciji ostvarenja
zadaća kroz djelovanje Stručne službe i tijela zajednice. Planirani iznos rashoda baziran je na
ostvarenju u 2021. godini i opsegu planiranih aktivnosti u 2022. godini.
3.2.8. Ostali nespomenuti materijalni rashodi - podskupina 429
Polazna osnova za planiranje ove kategorije troška su obveze Vatrogasne zajednice s osnova
osiguranja imovine, premije osiguranja 2096 operativnih vatrogasaca od posljedica nesretnog slučaja
0-24 sata. Planirani rashodi obuhvaćaju i trošak povezan s održavanjem sjednica i drugih događanja te
sudjelovanje na stručnim skupovima, savjetovanjima i članarine.
3.2.9. Amortizacija - skupina 43
Polazna osnova za rashod s osnova amortizacije je obveza godišnjeg otpisa dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine sukladno zakonodavnom okviru za neprofitne organizacije, vrijednost
dugotrajne imovine Vatrogasne zajednice i računovodstvena načela. Planirani iznos amortizacije
proizlazi iz ukupne vrijednosti dugotrajne imovine i primjene linearne metode otpisa kroz očekivano
vrijeme korištenja sukladno usvojenim računovodstvenim načelima.
3.2.10. Financijski rashodi - skupina 44
Polazna osnova je ugovorna obveza Vatrogasne zajednice prema pružateljima bankarskih usluga i
usluga platnog prometa. Planirani iznos financijskog rashoda baziran je na ostvarenju 2021. godine.
3.2.11. Donacije - skupina 45
Polazna osnova je planirani prihod iz Proračuna Osječko-baranjske županije temeljem Rješenja o
dodjeli sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima za liječničke preglede.
Polazna osnova za planiranje troška donacije za zajedničke aktivnosti je Uredba o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge a čijom se primjenom provodi dodjela sredstava putem natječaja i ugovora o dodjeli
sredstava za određene namjene dobrovoljnim vatrogasnim društvima. U zajedničke aktivnosti spadaju

organizacija i provedba programa osposobljavanja, natjecanja, sportskih i drugih susreta, sjednica i
seminara, sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima i savjetovanjima i rad s vatrogasnom mladeži.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA 31.12.2021.
Polazna osnova je odnos prihoda i rashoda iz aktivnosti Vatrogasne zajednice. Planirani iznos
viška/manjka prihoda nad rashodima u 2021. godini rezultat je odnosa prihoda i rashoda s osnova
planiranih aktivnosti i preuzetih obveza. Tijekom 2021. godine planirane su aktivnosti oko pronalaska
prostora za rad vatrogasne zajednice i županijskog vatrogasnog operativnog centra. Planirana
financijska sredstva trebala su obuhvatiti troškove projektiranja te pripremne građevinske i
instalacijske radove. S obzirom da nije došlo do pronalaska adekvatnog rješenja, sredstva su ostala
neutrošena te će se koristiti za istu namjenu u 2022. godini kada se planira postizanje dogovora
između Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije oko ulaganja u operativni centar koji bi bio
smješten uz Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Osijeka. Ostali višak planira se iskoristiti za
izvršavanje svih zakonskih i statutarnih obveza Vatrogasne zajednice u budućem razdoblju, te za
nabavku vatrogasne opreme.
4. PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2022. GODINU
Novčani tijek

1.
2.
3.
4.
5.
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
Korištenje dijela viška prihoda u 2022. godini
Ukupni novčani izdatci
Novčani izdatci za rashode
Novčani izdatci za investicije
Povećanje/smanjenje novca u promatranom razdoblju
Novac na početku razdoblja (01.01.2021.)
Novac na kraju razdoblja (31.12.2021.)

u HRK
PLAN 2022.
3.610.100
1.150.000
100
1.050.000
110.000
1.300.000
3.603.700
2.191.700
1.412.000
6.400
830.676

837.066

5. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PROVODITI U 2022.
GODINI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
1. Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti
1.1. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova
Vatrogasna zajednica provodi programe osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova prema
potrebi. Tijekom 2022. godine planira se provesti 10 programa usavršavanja za specijalnosti s ukupno
300 polaznika te program osposobljavanja za zvanje vatrogasni časnik s oko 70 polaznika. Pored toga
planirani su i programi praktičnog uvježbavanja na vatrogasnom vježbalištu u Našicama. Ukupno
planirani iznos potrebnih sredstava je 63.500 kn. Dio sredstava osigurava se iz prihoda županijskog
proračuna (33.500 kn), a dio iz sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice (30.000 kn). Iz prihoda od
osiguravajućih društva osigurava se iznos od 10.500 kn za školovanje vatrogasaca za profesionalna
vatrogasna zvanja.

1.2.Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i
uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi
Zbog primjene novog Zakona o vatrogastvu potrebno je poduzeti radnje potrebne za osnivanje
županijskog operativnog centra upošljavanjem novih djelatnika i opremanjem komunikacijskog centra
potrebnom opremom. Za početno osnivanje Centra zatražena su dodatna financijska sredstva od
Osječko-baranjske županije u visini od 777.000 kn, dok se za opremanje vatrodojavnih centrala
planiraju uložiti sredstva od cca 70.000 kn koja je Hrvatska vatrogasna zajednica izdvojila sukladno čl.
13. Mjerila Hrvatske vatrogasne zajednice o korištenju sredstava premije osiguranja za 2018. – 2020.
godinu.
Iz sredstava viška prihoda 2021. godine planira se ulaganje u operativni vatrogasni centar koji bi se
odnosio na ulaganje u poslovni objekt Javne vatrogasne postrojbe Osijek (troškovi projektiranja,
građevinski i instalacijski radovi – cca 1.000.000 kn). Osim toga Zajednica planira za potrebe Ureda
Zajednice nabaviti novo zapovjedno vozilo (cca 300.000 kn).
Osim toga u 2022. godini planiran je iznos u visini od 139.500 kn kao kapitalna donacija dobrovoljnim
vatrogasnim društvima u vatrogasnoj opremi koja će biti financirana iz sredstava premije osiguranja
od osiguravajućih društava.
2. Administracija i upravljanje
2.1. Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije
Vatrogasna zajednica djeluje od 1993. godine kao krovna organizacija vatrogastva u Osječkobaranjskoj županiji. Zadaće Zajednice 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.
Zajednica 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 Zajednice zastupljene su sve vatrogasne organizacije u Osječko-baranjskoj
županiji. Sve aktivnosti planiraju se na sjednicama radnih tijela Predsjedništva i Zapovjedništva.
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 se po potrebi sastaju radi izrade planskih operativnih dokumenata, Zapovjedništvo Zajednice
(kojega čine svi zapovjednici vatrogasnih zajednica) provodi operativne zadatke a Predsjedništvo
Zajednice koordinira i donosi odluke o nabavci opreme i sredstava, prati i usklađuje operativne
programe i financijski plan. Predsjedništvo nadalje pruža potrebnu pomoć članicama u provedbi
zakonskih propisa i unaprjeđenju statusa članova vatrogasnih društava. Za rad Ureda Zajednice, svih
tijela i provedbu aktivnosti planira se izdvojiti 759.300 kn.
2.2. Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
Županijska vatrogasna zajednica osnivač je i članica Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao članica
Hrvatske vatrogasne zajednice sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče razmjenu iskustava i
znanja te organizira sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim savjetovanjima i
natjecanjima. Kroz rad u tijelima HVZ te 8 nacionalnih stručnih odbora i niz radnih grupa,
usuglašavaju se stavovi na donošenju i aktualizaciji pod zakonskih 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. Vatrogasna zajednica aktivno sudjeluje na nacionalnim savjetovanjima
kroz izlaganje stručnih radova i tema. Za ovu aktivnost planira se izdvojiti 12.000 kn iz prihoda od
Osječko-baranjske županije i 13.000 kn iz prihoda od Hrvatske vatrogasne zajednice.
2.3. Zastupanje strukovnih interesa te usklađivanje djelovanja s ostalim organizacijama iz područja
vatrogastva
Osječko-baranjska županija izdvaja dodatna sredstava iz županijskog proračuna kao pomoć za
provedbu minimalnih zakonskih uvjeta za djelovanje dobrovoljnih vatrogasaca. Sporazumom o
financiranju kolektivnog osiguranja te Rješenjem o odobrenju sredstava iz Proračuna za troškove
liječničkih pregleda . Za kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja od 0-24 sata planiran je
izdatak od 63.000 kn, a za dotaciju DVD za sufinanciranje liječničkih pregleda iznos od 210.000 kn.
3. Protupožarna preventiva, promidžba i izdavaštvo
3.1. Stručni skupovi, seminari i savjetovanja u zemlji inozemstvu
Važan vid obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja, kao i
sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih skupova i sajmova na kojima se
vatrogasna operativa upoznaje s novim tehničkim rješenjima u vatrogastvu te s primjenom novih
zakonskih propisa. Putem natječaja za dodjelu sredstava planira se dodjela financijske pomoći
vatrogasnim organizacijama koji sudjeluju na stručnim skupovima. Ukupno planirani iznos za
ostvarenje ovih aktivnosti iznosi 24.200 kn, a u cijelosti se financira iz prihoda županijskog proračuna.
3.2. Vatrogasna natjecanja
Vatrogasna zajednica vrši sudačku kontrolu brojnih natjecanja koja se održavaju u Osječko-baranjskoj
županiji i sudjeluje u organizacijskom i financijskom smislu u organizaciji Kup natjecanja (državnih i
međunarodnih Kup natjecanja na području Osječko-baranjske županije) te u nastupu naših natjecatelja
na natjecanjima u inozemstvu. Vatrogasci iz Osječko-baranjske županije sudjeluju i na inozemnim
natjecanjima (Međunarodno vatrogasno natjecanje s ručnom vatrogasnom štrcaljkom u
Budimpešti/Mađarska, Međunarodni Kamp vatrogasne mladeži, Susreti mladeži Hrvatske i Slovenije i
dr.). U 2022. godini planira se održati županijsko vatrogasno natjecanje mladeži i odraslih, a Zajednica
će financijski pomoći sudjelovanje 6 natjecateljskih odjeljenja vatrogasne mladeži koja ostvare pravo
nastupa na Državnom vatrogasnom natjecanju mladeži 2022. godine. Ukupno se za ovu aktivnost
planira izdvojiti 101.500 kn iz prihoda ostvarenih od Osječko-baranjske županije.
3.3. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
Najbolji učinci u smanjivanju posljedica požara postižu se kvalitetnom preventivnom zaštitom.
Zajednica 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) Zajednica izdaje promidžbene brošure i letke koje distribuira kućanstvima, u vrtiće i
škole putem vatrogasnih organizacija na području cijele županije. Uz ove promidžbene aktivnosti
zajednica provodi i promotivne aktivnosti koje su usmjerene na promociju vatrogasne povijesne
baštine (povijesne zaprežne ručne štrcaljke), rad puhačkih vatrogasnih orkestara i njihove nastupe na
Smotri vatrogasnih puhačkih orkestara RH te aktivnosti poput hodočašća vatrogasaca u Mariju
Bistricu i Svetište Gospe Dragotinske u Dragotinu te pomaže vatrogasnim organizacijama u nastupu
na međunarodnim športskim natjecanjima. Ukupno se za ovu aktivnost planira izdvojiti 17.500 kn.

3.4. Rad s mladima
Kontinuiranim radom s mladeži pomlađuju se dobrovoljna vatrogasna društva i djeluje na edukaciji
mladeži i djece. 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 vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži
treba istaknuti Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, u kojem godišnje prođe obuku oko 100 pripadnika
mladeži iz Osječko-baranjske županije s njihovim voditeljima, kao i sudjelovanje vatrogasne mladeži
na gradskim, općinskim i županijskom natjecanju s približno 1.400 sudionika, uz redovito
sudjelovanje mladeži iz Osječko-baranjske županije na državnom te na međunarodnim natjecanjima u
Sloveniji i Mađarskoj. Za opremanje objekta u Fažani, financijsku pomoć za boravak u Kampu i
edukaciju voditelja mladeži planira se izdvojiti 53.200 kn.

Prikaz planiranih rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja
AKTIVNOST I
Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti
Račun
rashoda

Naziv računa

Izdaci za zaposlene u
Županijskom vatrogasnom
operativnom centru
411
Plaće
412
Ostali rashodi za zaposlene
413
Doprinosi na plaće
42
Materijalni rashodi
424
Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa
43
Rashodi amortizacije
431
Amortizacija
45
Donacije
451
Tekuće donacije
452
Kapitalne donacije
UKUPNO AKTIVNOST PO
IZVORIMA
UKUPNO RASHODI
UKUPNO ZA POKRIĆE

Plan 2022.
ukupno

Prihodi iz
županij.
proračuna

Prihodi od
Hrvatske
vatrog.
zajednice

Vlastiti
prihodi

Prihodi od
društava za
osiguranje

Prihodi od
donacija

41

777.000
600.000
31.500
145.500
48.000

0
0
0
0
24.000

0
0
0
0
24.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

777.000
600.000
31.500
145.500
0

48.000
70.000
70.000
155.000
15.500
139.500

24.000
0
0
5.000
5.000
0

24.000
70.000
70.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
150.000
10.500
139.500

0
0
0
0
0
0

1.050.000
1.050.000
1.050.000

29.000

94.000

0

150.000

777.000

Prihodi iz
županij.
proračuna

Prihodi od
Hrvatske
vatrogasne
zajednice

AKTIVNOST II
Administracija i upravljanje
Račun
rashoda

Naziv računa

41
411
412
413
42
421
424
425

Izdaci za zaposlene u
Uredu Zajednice
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova
zaposlenima
Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa
Rashodi za usluge

Plan 2022.
ukupno

Prihodi od
društava za
osiguranje

Vlastiti
prihodi

Prihodi od
donacija

423.000
360.000
9.000
54.000
398.800

423.000
360.000
9.000
54.000
319.700

0
0
0
16.000

0
0
0
100

0
0
0

0
0
0
63.000

18.500

18.500

0

0

0

0

25.200
186.500

22.200
186.500

3.000

0
0

0
0

0
0

Rashodi za materijal i
energiju
Ostali nespomenuti
429
materijalni rashodi
43
Rashodi amortizacije
431
Amortizacija
44
Financijski rashodi
443
Ostali financijski rashodi
45
Donacije
451
Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST PO
IZVORIMA
UKUPNO RASHODI
UKUPNO ZA POKRIĆE
426

67.100

54.000

13.000

101.500
12.000
12.000
6.500
6.500
217.000
217.000

38.500
12.000
12.000
6.500
6.500
7.000
7.000

0
0
0
0
0

1.057.300
1.057.300
1.057.300

768.200

16.000

100

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

63.000
0
0
0
0
210.000
210.000

100

0

273.000

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

Naziv računa

42

Materijalni rashodi
Naknade troškova
421
radnicima
Naknade ostalim
424 osobama izvan radnog
odnosa
425 Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i
426
energiju
Ostali nespomenuti
429
materijalni rashodi
43
Rashodi amortizacije
431 Amortizacija
45
Donacije
451 Tekuće donacije
UKUPNO PO IZVORIMA
UKUPNO RASHODI
UKUPNO ZA POKRIĆE
UKUPNO PO IZVORIMA

Plan 2022.
ukupno

Prihodi iz
županij.
proračuna

Prihodi od
Hrvatske
vatrogasne
zajednice

Prihodi od
društava za
osiguranje

Vlastiti
prihodi

Prihodi od
donacija

86.700

86.700

0

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

0

33.000
6.000

33.000
6.000

0
0

0
0

0
0

0
0

38.700

38.700

0

0

0

0

5.000
30.000
30.000
79.700
79.700
196.400
196.400
196.400

5.000
30.000
30.000
79.700
79.700
196.400

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

993.600

110.000

100

150.000

1.050.000

2.303.700

