REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI
PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU

Predlagatelj
Vatrogasna zajednica
Osječko-baranjske županije

Osijek, studenoga 2016.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI
PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU
I.

UVOD

Vatrogasna djelatnost je 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 nesrećama,
ekološkim i inim nesrećama. Kao stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
ovu djelatnost obavljaju kao javnu službu javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva
i vatrogasne zajednice.
Županijska vatrogasna zajednica nastaje udruživanjem svih vatrogasnih subjekata na području
županije: 141 dobrovoljno vatrogasno društvo, 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava i jedna
profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu te tri javne profesionalne vatrogasne postrojbe
(Osijek, Našice i Beli Manastir) udružena su u 16 vatrogasnih zajednica gradova, općina i područja a
iste su osnivači županijske vatrogasne zajednice. Vatrogasne postrojbe Osječko-baranjske županije
obave godišnje u prosjeku preko 1300 intervencija od čega su oko 60% požarne, a 40% tehničke
intervencije.

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). Nadalje, 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.
Ustroj vatrogasnih subjekata definiran je Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine" broj
139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.). Zakonom je određeno da su vatrogasni subjekti:
dobrovoljna vatrogasna društva,
profesionalne vatrogasne postrojbe i
vatrogasne zajednice.
Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice
temeljem Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14.). 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 područne
samouprave a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u
Republici Hrvatskoj.

III.

FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI

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.
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Sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija osiguravaju se u proračunu
županija. Zakon o vatrogastvu propisuje način određivanja visine sredstava koji se iz proračuna
izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih organizacija i to u obliku postotka od visine proračuna.
Financijska sredstva za nabavku vozila i opreme vatrogasnih postrojbi ostvaruju se iz
proračuna općina i gradova, sredstava ostvarenih iz dijela premije osiguranja od požara, proračuna
osnivača i drugih izvora. Sredstva za osposobljavanje vatrogasaca osiguravaju se iz sredstava premija
osiguranja od požara, proračuna samouprave, dotacija od Hrvatske vatrogasne zajednice i drugih
izvora.
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.) 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 2017. godinu.

IV.

OSNOVNI CILJEVI

Županijska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji su usmjereni na
ostvarivanje osnovnih ciljeva:
1.
Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti,
2.
Razvoj i unapređenje rada vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica i
3.
Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog statusa
vatrogastva.
Vizija Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije je unapređenje protupožarne zaštite
na području cijele Osječko-baranjske županije kroz razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava. Naša
misija je priprema i unaprjeđenje vatrogasnog sustava za učinkovito djelovanje u provedbi vatrogasne
djelatnosti. 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.

V.

AKTIVNOSTI I RAZVOJNI PROJEKTI U 2017. GODINI

Radi realizacije postavljenih ciljeva Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (dalje:
VZŽ) će putem svojih članica, stručne službe i radnih tijela poduzimati slijedeće aktivnosti:
1.

Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti

1.1.

Osposobljavanje vatrogasnih kadrova
a) Organizacija i provedba programa usavršavanja za specijalnosti te programa
osposobljavanja za zvanje vatrogasni časnik.
b) Organizacija i provedba programa praktičnog uvježbavanja na vatrogasnom vježbalištu u
Našicama.
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c) Pomoć u školovanju vatrogasnih kadrova u strukovnim školama i visokoškolskim
ustanovama
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom godine
1.2.

Stručni skupovi, seminari i savjetovanja
a) Sudjelovanje na dva seminara Hrvatske vatrogasne zajednice
b) Organizacija stručnog skupa s aktualnim temama iz područja vatrogastva
c) Pružanje pomoći vatrogasnim organizacijama u sudjelovanju na stručnim skupovima,
seminarima i savjetovanjima
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom godine

1.3.

Vatrogasna natjecanja
a) Provoditi sudačku kontrolu vatrogasnih natjecanja gradskih i općinskih/područnih
vatrogasnih zajednica
b) Pomoć u organizaciji Kup natjecanja Grada Đakova/Kupa HVZ za odrasle, Natjecanja
vatrogasnih grupa "Fire Combat" u Osijeku
c) Pomoć u sudjelovanju vatrogasnih odjeljenja na Međunarodnim vatrogasnim natjecanjima
d) Organizacija i provedba županijskog natjecanja vatrogasaca i županijskog natjecanja
vatrogasne mladeži
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom godine

2.

Razvoj i unapređenje rada vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica

2.1.

Opremanje vatrogasnih postrojbi
a) Nabavka ručnih i kolskih digitalnih radio uređaja za središnje vatrogasne postrojbe,
opreme za osobnu zaštitu (vatrogasna odijela, kacige i dišni aparati)
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Zapovjedništvo
Rok: srpanj-rujan 2017. godine

2.2.

Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme
a) Dodjela financijskih sredstava za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za
vatrogasne intervencije iz sredstva premije osiguranja središnjim vatrogasnim društvima s
ciljem poboljšanja njihove tehničke opremljenosti
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo
Rok: tijekom godine

2.3.

Projekt informatizacije "Vatronet"
a) Organizacija i provedba edukacije korisnika sustava "Vatronet" s posebnim osvrtom na
korištenje modula za uzbunjivanje i vođenje statistike o intervencijama.
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Predsjedništvo
Rok: veljača 2017. godine

3.

Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog
statusa vatrogastva

3.1.

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije
a) Planirati i održati potreban broj sjednica, te pripremiti materijale za sjednice tijela i
odbora Vatrogasne zajednice, sukladno usvojenom Statutu i poslovnicima o radu
pojedinih tijela i odbora.
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: tijekom godine
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b) Održati izvještajnu/izbornu Skupštinu na kojoj će se izabrati dužnosnici i usvojiti Plan
rada i Financijski plan VZŽ za 2018. godinu.
Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Odbori
Rok: svibanj 2017. godine
c) Sudjelovati u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini, a posebnu
pažnju dati dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalje po zapovjedi glavnog
vatrogasnog zapovjednika.
Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: svibanj 2017. godine
d) Pružati stručnu pomoć kod provođenja planova procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i planova zaštite od požara na nivou Županije, kao i na nivoima
lokalne uprave i samouprave.
Izvršitelj zadatka: VZŽ
Rok: tijekom godine
e) U svibnju, "Mjesecu zaštite od požara" i 4. 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.).
Tijekom mjeseca svibnja održati „dane otvorenih vrata vatrogasnog doma" i upoznati
pučanstvo sa stanjem opreme i načinom djelovanja vatrogasnih postrojbi.
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: svibanj 2017.
f) Provoditi aktivnu suradnju 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: VZŽ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: tijekom godine
g) Objavljivati aktualne informacije i događanja na internet stranicama VZŽ.
Izvršitelj zadatka: VZŽ
Rok: tijekom godine
3.2.

Usklađivanje s zakonskim odredbama
a) Provoditi u suradnji s Osječko-baranjskom županijom projekte usmjerene na unaprjeđenje
statusa operativnih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava: kolektivno osiguranje
dobrovoljnih vatrogasaca od posljedica nesretnog slučaja od 0-24 sata te financijska
sredstva za sufinanciranje liječničkih pregleda dobrovoljnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: VZŽ
Rok: svibanj 2017. godine

3.3.

Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
a) Sudjelovanje u radu tijela, stručnih odbora i radnih grupa HVZ na donošenju i
aktualizaciji podzakonskih akata.
b) Aktivno sudjelovanje na nacionalnim savjetovanjima kroz izlaganje stručnih radova i tema
Izvršitelj zadatka: VZŽ
Rok: tijekom 2017. godine
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3.4.

Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
a) Izdavanje i distribucija promidžbenih brošura i letaka kućanstvima, u vrtiće i škole putem
vatrogasnih organizacija na području cijele županije.
b) Provedba promotivnih aktivnosti vatrogasne povijesne baštine (povijesne zaprežne ručne
štrcaljke),
c) Pomagati sudjelovanja puhačkih vatrogasnih orkestara (Osijek, Valpovo, Đakovo,
Petrijevci) na Smotri vatrogasnih puhačkih orkestara RH
d) Organizirati i provesti hodočašća vatrogasaca u Mariju Bistricu i Svetište Gospe
Dragotinske u Dragotinu.
e) Organizirati međunarodnu utrku vatrogasaca "Vatrogasni cener" te pružanje pomoći
vatrogasnim organizacijama u nastupu na međunarodnim športskim natjecanjima
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: svibanj 2017. godine

3.5.

Rad s mladima
a) Poticati 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 i DUZS na temu vatrogastva i zaštite i spašavanja.
Izvršitelj: VZŽ, Predsjedništvo i Zapovjedništvo, Odbor za mladež
Rok: tijekom 2017. godine
b) Sudjelovati na tradicionalnom susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije i drugim
susretima i manifestacijama u organizaciji HVZ.
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Odbor za mladež
Rok: tijekom 2017. godine
c) Sudjelovati u radu 22.Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Omogućiti boravak mladeži u
Kampu HVZ-a po osnovi dogovora i prioriteta. Popuniti svih 11 smjena.
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Odbor za mladež, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD
Rok: svibanj-rujan 2017. godine
d) Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne
programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: tijekom 2017. godine
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VI.

FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2017. 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.

341
351
361

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

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
OSTALI PRIHODI
Refundacije od Hrvatske vatrogasne
zajednice
UKUPNO PRIHODI
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 i interneta
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge prijevoza autobus (državno natjecanje)
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
Premija osiguranja imovine
Premija osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca
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PLAN 2016

PLAN 2017

1.000.000

996.800

800.000
200.000
2.000

800.000
196.800
1.200

2.000
250.000
250.000
53.500
53.500

1.200
248.300
248.300
41.500
41.500

1.305.500

1.287.800

1.305.500
242.230
203.550
5.500
33.180
400.780
11.680
38.800

1.325.518
242.230
203.550
5.500
33.180
412.330
13.830
103.800

210.500
22.000
3.500
42.000
2.000
1.000
118.000
7.000
15.000
70.200
35.600
33.600
1.000
69.600
3.000
50.000

140.300
18.100
10.000
0
2.000
200
1.000
3.000
71.500
7.000
27.500
82.000
47.400
32.600
2.000
72.400
3.000
48.300

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

5.100
400
8.600
2.500
0
3.000
3.000
359.500
294.500

9.100
400
9.100
2.500
185.000
3.500
3.500
481.458
280.500

200.000

200.000

79.500
15.000
65.000
65.000
-

65.500
15.000
200.958
50.000
150.958
1.000
1.000

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.
NABAVA NOVE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.1.
NEFINANCIJSKA IMOVINA
Uredska oprema i namještaj
Oprema za protupožarnu zaštitu
Ulaganje u računalne programe
Ostala oprema
UKUPNO NABAVA

0

PLAN 2016

PLAN 2017

299.990
3.000
290.990
2.500
3.500
299.990

198.282
5.500
191.282
1.500
0
198.282

Planirani rezultat poslovanja u 2017.
Redni
broj
1.
2.
3.

2)

Naziv

2017

Višak prihoda cto 522 - preneseni 1.1.2017. financijska imovina
Višak prihoda cto 522 - preneseni 1.1.2017. nefinancijska imovina
Ukupno cto 522 - 1.1.2017.
Korištenje prenesenog viška prihoda

115.019
418.828
533.847
37.718

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2017. GODINI

Redni Naziv
broj
1.
ZADUŽIVANJE
1.1.
IZVOR ZADUŽIVANJA
2.
2.1.

u HRK

Planirano u 2016. u kn

OTPLATE
OTPLATE PO IZVORIMA
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3)

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14.) te članka 30.
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 ("Narodne novine" broj 119/15.), Vatrogasna zajednica izradila je
Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.
Polazne osnove Financijskog plana za 2017. godinu
Financijski plan za 2017. godinu polazi od odredbi članka 45. Zakona o vatrogastvu te financijskih
rezultata i ostvarenih aktivnosti Vatrogasne zajednice u ranijim godinama.
Pretpostavke izrade financijskog plana za 2017. 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 43. i 46. 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
1.

PRIHODI

1.1.1. Prihodi iz županijskog proračuna - podskupina 331
Polazna osnova za procjenu iznosa je projekcija Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje
2016-2018. godine. Sukladno odredbama članka 45. 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.
1.1.2. Prihodi od društava za osiguranje - podskupina 332
Polazna osnova su odredbe članka 46. 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
196.800,00 kuna.
1.2.1. Prihodi od kamata na depozite - podskupina 341
Polazna osnova je razina ostvarena 2015. godine i promjena stanja novčanih sredstava na žiroračunima Vatrogasne zajednice tijekom razdoblja obračuna.
1.3.1. Donacije iz županijskog proračuna - podskupina 351
Polazna osnova je dosadašnja praksa izdvajanja dodatnih sredstava iz županijskog proračuna kao
pomoći 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 od 2009. godine Osječko-baranjska županija izdvaja potrebna
sredstva. Iznos koji se izdvaja za policu osiguranja planiran je za iste uvjete u iznosu od 48.300,00
kuna a izdvajanja za liječničke preglede ovise o broju DVD koji su stekla uvjete za dodjelu: 70 DVD
po 1.250,00 kuna i 45 DVD za iznos od 2.500,00 kuna.
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1.4.1. Refundacije od Hrvatske vatrogasne zajednice - podskupina 361
Polazna osnova su planirane zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (sjednice
radnih tijela Hrvatske vatrogasne zajednice - troškovi prijevoza iznose u prosjeku mjesečno 1.285,00
kuna) te Plan osposobljavanja vatrogasnih kadrova u 2017. godini. Hrvatska vatrogasna zajednica
izdvaja 100,00 kuna po kandidatu pa je sukladno Programu osposobljavanja za 2017. godinu
predviđeno održavanje 7 tečajeva s oko 210 polaznika.
2.

RASHODI

2.1.1. Plaće za redovan rad - podskupina 411
Polazna osnova za planiranje rashoda plaća za redovan rad u 2017. godini su broj radnika (2 radnika u
punom radnom vremenu: 1 VSS/1 SSS), uvjeti iz Ugovora o radu. Planirani iznos uključuje ukupan
trošak plaća radnika za 12 mjeseci.
2.1.2. Ostali rashodi za radnike - podskupina 412
Polazna osnova su uvjeti iz Ugovora o radu, neoporezivi iznosi naknade radnicima (cca 2.500,00
kuna) i broj radnika.
2.1.3. Doprinosi na plaće - podskupina 413
Polazna osnova je planirani ukupni iznos plaća radnika za 2017. godinu i važeće stope obveznih
doprinosa.
2.2.1. Naknade troškova radnicima - podskupina 421
Polazna osnova za planiranje troška službenih putovanja radnicima je Program zada za 2017. 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 javnom prijevozu.
2.2.2. Naknade članovima u tijelima Vatrogasne zajednice - podskupina 424
Polazna osnova za planiranje ovoga troška je Odluka o visini naknade za rad u tijelima vatrogasne
zajednice i drugim aktivnostima (45,00 kuna 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 2017. 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 2017. godini. Planirani iznosi odnose se na bruto naknade prema ugovoru o djelu za
predavače edukaciju 210 vatrogasaca u 7 programa osposobljavanja (svaki program osposobljavanja
nosi cca 52 školska sata s vrijednosti satnice od 40,00 kuna neto). Pored toga uključen je i trošak za
provedbu programa osposobljavanja na Vatrogasnom vježbalištu u Našicama.
2.2.3. 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 2017.
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
službenog vozila i prostorija te objekta u Fažani), računalnim i grafičkim uslugama (umnožavanje
materijala za sjednice i štampanje promidžbenih materijala i materijala za osposobljavanje, održavanje
baze podataka o intervencijama), najmom prostora za održavanje sjednice skupštine.
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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 kod OiV).
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.
2.2.4. 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 2016. godini i opsegu planiranih aktivnosti u 2017. godini.
2.2.5. 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.
2.3.
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, računovodstvena načela. Planirani iznos amortizacije
proizlazi iz ukupne vrijednosti dugotrajne imovine i primjene linearne metode otpisa kroz očekivano
vrijeme korištenja sukladno usvojenim računovodstvenim načelima.
2.4.
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 2015. godine.
2.5.
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.
Polazna osnova za planiranje troška kapitalnih donacija je vrijednost planirane nabave vatrogasne
opreme koja se po završetku postupka nabave prenosi u vlasništvo vatrogasnih subjekata.
NABAVA NOVE DUGOTRAJNE IMOVINE
Za 2017. godinu planira se nabava nove opreme za protupožarnu zaštitu, radio-komunikacijske
opreme i nabava računalne opreme radio zamjene dotrajale.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA
Polazna osnova je odnos prihoda i rashoda iz aktivnosti Vatrogasne zajednice. Planirani iznos
viška/manjka prihoda nad rashodima u 2016. godini rezultat je odnosa prihoda i rashoda s osnova
planiranih aktivnosti i preuzetih obveza. U 2017. godini planiran je manjak od 37.718,00 kuna koji će
se financirati iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina. Višak prihoda raspoloživ u slijedećem
razdoblju koristit će se za pokriće manjak prihoda i osiguravanje potrebnih sredstava za izvršavanje
svih zakonskih i statutarnih obveza Vatrogasne zajednice u budućem razdoblju, te za pokriće troškova
buduće amortizacije nabavljene vatrogasne opreme.
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PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA 2017. GODINU
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.)

u HRK
PLAN 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

5)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PROVODITI U 2017.
GODINI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1.

Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti

1.1.

Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

VZŽ provodi programe osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova prema potrebi. Tijekom
2017. godine planira se provesti 6 programa usavršavanja za specijalnosti s cca 180 polaznika te
program osposobljavanja za zvanje vatrogasni časnik s cca 30 polaznika. Pored toga planirani su i
programi praktičnog uvježbavanja na vatrogasnom vježbalištu u Našicama. Ukupno planirani iznos
potrebnih sredstava je 61.500,00 kuna. Dio sredstava osigurava se iz prihoda iz Županijskog proračuna
a dio iz sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice. Iz prihoda od osiguravajućih društva osigurava se
iznos od 15.000,00 kuna za školovanje vatrogasaca za profesionalna vatrogasna zvanja.
1.2.

Stručni skupovi, seminari i savjetovanja

Važan vid obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja, kao i
sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih skupova i sajmova. U organizaciji
Hrvatske vatrogasne zajednice svake godine održavaju se dva seminara za vatrogasce na kojima se
vatrogasna operativa upoznaje s novim tehničkim rješenjima u vatrogastvu te s primjenom novih
zakonskih propisa. Također u organizaciji VZŽ planira se tijekom 2017. godine održati stručni skup s
aktualnim temama iz područja vatrogastva. Putem natječaja za dodjelu sredstava planira se dodjela
financijske pomoći vatrogasnim organizacijama koji sudjeluju na stručnim skupovima. Ukupno
planirani iznos za ostvarenje ovih aktivnosti iznos od 35.900,00 kuna, a u cijelosti se financira iz
prihoda iz Županijskog proračuna.
1.3.

Vatrogasna natjecanja

VZŽ vrši i sudačku kontrolu brojnih natjecanja koja se održavaju u Osječko-baranjskoj županiji a
sudjeluje u organizacijskom i financijskom smislu i u organizaciji Kup natjecanja (državnih i
međunarodnih Kup natjecanja na području Osječko-baranjske županije) te u nastupu naših natjecatelja
na natjecanjima u inozemstvu. Najvažnija Kup natjecanja i natjecanja međunarodnog karaktera su:
Kup Grada Đakova/Kup HVZ za odrasle u Đakovu i Natjecanje vatrogasnih grupa "Fire Combat" u
Osijeku. Vatrogasci iz Osječko-baranjske županije sudjeluju i na inozemnim natjecanjima
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(Međunarodno vatrogasno natjecanje s ručnom vatrogasnom štrcaljkom u Budimpeštu/Mađarska,
Međunarodni Kamp vatrogasne mladeži, Susreti mladeži Hrvatske i Slovenije i dr.). Natjecanja
provode gradske i općinske/područne vatrogasne zajednice. Prosječno se godišnje održava 15-tak
vatrogasnih natjecanja niže razine u kojima nastupi oko 3,5 tisuća sudionika u kategorijama odraslih
(muška i ženska kategorija) te u kategorijama djece starosti od 6 do 12 godina te mladeži u starosti od
12 do 16 godina. U 2017. godini VZŽ organizira županijsko natjecanje vatrogasaca i županijsko
natjecanje vatrogasne mladeži na kojem će se natjecati preko 2.500 sudionika. Županijsko natjecanje
vatrogasne mladeži izlučno je za Državno natjecanje vatrogasne mladeži koje se organizira 2018.
godine. Ukupno se za ovu aktivnost planira izdvojiti 69.600,00 kuna iz prihoda ostvarenih od Osječkobaranjske županije.
2.

Razvoj i unapređenje rada vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica

2.1.

Opremanje vatrogasnih postrojbi

U 2017. godini planira se nastaviti s opremanjem vatrogasnih postrojbi sredstvima veze odnosno
nastaviti s realizacijom projekta uvođenja digitalne komunikacije. Tijekom 2015. i 2016. godine
uspostavljen je sustav s 6 repetitora i opremljene su gradske vatrogasne postrojbe potrebnom opremom
za komunikacije. U 2017. godini namjeravamo nastaviti opremanje ostalih općinskih središnjih
postrojbi. Za 45 središnjih vatrogasnih postrojbi u iduće dvije godine potrebno je izvršiti nabavku
digitalnih ručnih i kolskih radio postaja. Ukupna vrijednost opreme je cca 450.000,00 kuna a u 2017.
godini planira se nabaviti opreme u vrijednosti od 250.000,00 kuna. Završetkom projekta u 2018.
godini završit će se prijelaz cjelokupnog sustava na digitalnu komunikaciju uz zadržavanje postojećih
analognih rješenja. Novi digitalni sustav pruža puno širi krug aplikacija za rješenja kao što su
dispečerski sustavi, snimanje razgovora, praćenje voznog parka, prijenos kratkih poruka, daljinsko
upravljanje uređajem itd. Također novi sustav pruža mogućnost integracije sa postojećim sustavom
112 DUZS, "TETRA" sustavom MUP te HMP-a uz korištenje dodatnih sučelja koja se mogu
implementirati na novi sustav sukladno potrebama povezivanja.
Pored toga nabavit će se oprema za osobnu zaštitu: vatrogasna odijela, kacige i dišni aparati a nastavit
će se i s opremanjem ostalom vatrogasnom opremom. Ukupni iznos koji se planira izdvojiti za
nabavku opreme je 435.000,00 kuna, a izvor financiranja su prihodi od Osječko-baranjske županije,
prihodi od osiguravajućih društava i višak prihoda iz prethodne godine.
2.2.

Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme

Kapitalne donacije za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije iz
sredstva premije osiguranja temeljem Mjerila raspodjele sredstava iz premije osiguranja od požara
usmjerit će se u 2017. godini u središnja vatrogasna društva s ciljem poboljšanja njihove tehničke
opremljenosti. 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 opreme prema zahtjevu a ukupan iznos za
ovu namjenu je 50.000,00 kuna i to iz sredstava ostvarenih od društava za osiguranje.
2.3.

Projekt informatizacije "Vatronet"

Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je
jedinstvena informacijska računalna internet aplikacija Hrvatske vatrogasne zajednice "Vatronet" koja
se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj, te se
kontinuirano nadograđuje. Operateri-korisnici informatičkog sustava trebaju stalnu edukaciju pa se u
2017. godini planira više lokalnih edukacija. Svi postojeći moduli integriraju se u jedinstvenom
sustavu "upravljanje vatrogasnim intervencijama“, koji integrira i unificira djelovanje svih vatrogasnih
operativnih centara (VOC-eva) u Republici Hrvatskoj, između ostalog omogućavanjem istovremenog
korištenja analognog i digitalnog sustava veza i jedinstvenog sustava dojave i uzbunjivanja. Ovaj
projekt financiran je u potpunosti od strane Hrvatske vatrogasne zajednice pa su ostali samo troškovi
organizacije seminara i usluge za pilot projekt SMS uzbunjivanja u iznosu od 6.500 kn.
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3.

Provođenje preventivnih mjera, briga o pomlađivanju članstva i promicanje društvenog
statusa vatrogastva

3.1.

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije

VZŽ djeluje od 1993. godine kao krovna organizacija vatrogastva u Osječko-baranjskoj županiji.
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.
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 se
po potrebi sastaju radi izrade planskih operativnih dokumenata, Zapovjedništvo VZŽ (kojega čine svi
zapovjednici vatrogasnih zajednica) provodi operativne zadatke a Predsjedništvo VZŽ 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 VZŽ, svih tijela i provedbu aktivnosti planira se
izdvojiti 442.360,00 kuna.
3.2.

Usklađivanje s zakonskim odredbama

U ostvarivanju zakonskih obveza i minimalnih propisanih standarda u vatrogasnoj djelatnosti, VZŽ
ostvaruje dodatna sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije. Uz financiranje redovne
djelatnosti VZŽ, Osječko-baranjska županija financijski pomaže dva vrlo važna projekta usmjerena na
unaprjeđenje statusa operativnih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava: Osječko-baranjska
županija od 2009. godine financira osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca na način da se svake godine 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 (2220 osoba) a uključuje kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog
slučaja od 0-24 sata. Za ovu aktivnost planira se izdvojiti 48.300,00 kuna iz donacije od Osječkobaranjske županije. Iz istog se izvora planirana su sredstva za liječničke preglede dobrovoljnih
vatrogasaca i to u iznosu od 200.000,00 kuna.
3.3.

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 izmjenu 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 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. Za ovu aktivnost planira se izdvojiti 16.100 kn i to iz prihoda od Osječko-baranjske
županije i Hrvatske vatrogasne zajednice.
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3.4.

Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti

Najbolji učinci u smanjivanju posljedica požara postižu se kvalitetnom preventivnom zaštitom. 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) VZŽ izdaje promidžbene brošure i letke koje distribuira kućanstvima, u vrtiće i škole putem
vatrogasnih organizacija na području cijele županije. Uz ove promidžbene aktivnosti VZŽ provodi i
promotivne aktivnosti koje su usmjerene na promociju vatrogasne povijesne baštine (povijesne
zaprežne ručne štrcaljke), rad puhačkih vatrogasnih orkestara (Osijek, Valpovo, Đakovo, Petrijevci) i
njihove nastupe na Smotri vatrogasnih puhačkih orkestara RH te aktivnosti poput hodočašća
vatrogasaca u Mariju Bistricu i Svetište Gospe Dragotinske u Dragotinu. VZŽ organizira i utrku
"Vatrogasni cener" te pomaže vatrogasnim organizacijama u nastupu na međunarodnim športskim
natjecanjima. Ukupno se za ovu aktivnost planira izdvojiti 31.500,00 kuna.
3.5.

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 120 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 23.800 kn.
Prikaz planiranih rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja
AKTIVNOST I
Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
Račun
rashoda

42

Naziv računa

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
UKUPNO ZA POKRIĆE
421

Plan
2017.
ukupno

Prihodi iz
županij.
proračuna

Prihodi
od
Hrvatske
vatrog.
zajednice

123.000
4.100

89.300
4.100

32.500

79.900

51.900

28.000

3.000
33.500

3.000
27.800

4.500

2.500

2.500

54.000
54.000
177.000

39.000
39.000
128.300

177.000
177.000
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Vlastiti
prihodi

1.200

Prihodi
od
donacija

0,00

0,00

15.000
15.000
15.000

0,00

1.200

0,00
32.500

Prihodi
od
društava
za
osiguranje

1.200

0,00

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

Plan
2017.
ukupno

Naziv računa

42

Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i
426
energiju
Ostali nespomenuti
429
materijalni rashodi
45
Donacije
452
Kapitalne donacije
UKUPNO AKTIVNOST PO IZVORIMA
UKUPNO RASHODI
UKUPNO ZA POKRIĆE
425

Prihodi iz
županij.
proračuna

5.000
1.500

Prihodi od
Hrvatske
vatrogasne
zajednice

Vlastiti
prihodi

Prihodi
od
društava
za
osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.800
181.800
181.800

5.000
1.500

Prihodi
od
donacija

500

500

3.000

3.000
200.958
200.958
205.958
205.958
205.958

19.158
19.158
24.158

0,00

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

Plan
2017.
ukupno

Naziv računa

41

Rashodi za radnike
Plaće
Ostali rashodi za radnike
Doprinosi na plaće
42
Materijalni rashodi
421
Naknade troškova radnicima
Naknade ostalim osobama
424
izvan radnog odnosa
425
Rashodi za usluge
426
Rashodi za materijal i energiju
Ostali nespomenuti materijalni
429
rashodi
43
Rashodi amortizacije
431
Amortizacija
44
Financijski rashodi
443
Ostali financijski rashodi
45
Donacije
451
Tekuće donacije
452
Kapitalne donacije
46
Ostali rashodi
462
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO PO IZVORIMA
UKUPNO RASHODI
UKUPNO ZA POKRIĆE
411
412
413

UKUPNO PO IZVORIMA
MANJAK ZA POKRIĆE IZ
PRENESENOG VIŠKA PRIHODA

Prihodi od
Hrvatske
vatrogasne
zajednice

Prihodi iz
županij.
proračuna

242.230
203.550
5.500
33.180
284.330
9.730

242.230
203.550
5.500
33.180
227.030
9.730

23.900
135.800
48.000

23.900
135.800
39.000

66.900
185.000
185.000
3.500
3.500
226.500
226.500
1.000
1.000
942.560
942.560
942.560

Prihodi od
društava za
osiguranje

Vlastiti
prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000

0,00

0,00

48.300

9.000

18.600

48.300

185.000
185.000
3.500
3.500
26.500
26.500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000
200.000

1.000
1.000
685.260

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000

0,00

0,00

248.300

1.325.518

837.718

41.500

1.200

196.800

37.718

37.718

-

-

-
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Prihodi od
donacija

248.300

