
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 10. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 

glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) i članka 25. 

točka c. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 

("Županijski glasnik" broj 13/14., 3/15. i 10/15.), a polazeći od stanja utvrđenog Procjenom 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 

8/12.) i obveza koje proizlaze iz Plana zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 12/14.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 1. prosinca 2015. 

godine 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

o sufinanciranju nabave vatrogasne 

opreme i sufinanciranju prostornih uvjeta 

za djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih 

društava s područja Osječko-baranjske 

županije iz Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2015. godinu 
 

 

I. 
 

Župan prihvaća sufinanciranje nabave vatrogasne opreme i sredstava za rad dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima, kao i sufinanciranje prostornih uvjeta za djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih 

društava s područja Osječko-baranjske županije. 
 
 

II. 
 

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Županije koja nisu opremljena vatrogasnom 

opremom i sredstvima za rad sufinancirat će se nabava sukladno Procjeni ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije, a do razine utvrđene propisima koji uređuju 

minimum potrebne opreme središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih dobrovoljnih 

vatrogasnih društava. 
 

Sufinanciranje za namjene iz prethodnog stavka provodit će se temeljem zamolbi dobrovoljnih 

vatrogasnih društava dostavljenih sukladno objavljenom pozivu za sufinanciranje. Uz zamolbu je 

potrebno dostaviti predračun za nabavu predmetne opreme i sredstava za rad, kao i izjavu da nabava 

potrebne opreme nije u cijelosti već financirana iz nekih drugih javnih sredstava. 
 

Intenzitet potpore za sufinanciranje nabave vatrogasne opreme i sredstava za rad je do 100%, a 

najviši iznos za pojedino dobrovoljno vatrogasno društvo koje je središnje vatrogasno društvo je 

10.000,00 kuna, dok za ostala dobrovoljna vatrogasna društva najviši iznos potpore iznosi 5.000,00 

kuna. 
 

Potrebna financijska sredstva za namjene iz ove točke Zaključka planirana su u Proračunu 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, Razdjel 004 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni 

razvoj, Program 4002 Potpore ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije, K 4008 09 Dobrovoljna 

vatrogasna društva, Račun 381 Tekuće donacije, u iznosu od 200.000,00 kuna (slovima: 

dvijestotinetisuća kuna). 
 

 

III. 
 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Županije sufinancirat će se prostorni uvjeti 

za djelovanje, a što podrazumijeva sufinanciranje izgradnje, uređenja i opremanja vatrogasnih domova 

i vatrogasnih spremišta, a kojima su vlasnici dobrovoljna vatrogasna društva. 



Sufinanciranje za namjene iz prethodnog stavka provodit će se temeljem zamolbi dobrovoljnih 

vatrogasnih društava dostavljenih sukladno objavljenom pozivu za sufinanciranje. Uz zamolbu je 

potrebno dostaviti ponude za izvođenje potrebnih radova i nabavu potrebne opreme za vatrogasne 

domove i vatrogasna spremišta. Dobrovoljna vatrogasna društva uz zamolbu moraju dostaviti i dokaz 

da su vlasnici objekta za koji traže potporu od Županije. 

 

Potpora se odobrava u iznosu do 100% od dostavljene ponude, a najveći iznos potpore po 

pojedinom dobrovoljnom vatrogasnom društvu ne može biti veći od 20.000,00 kuna. 

 

Potrebna financijska sredstva za namjene iz ove točke Zaključka planirana su u Proračunu 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, Razdjel 004 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni 

razvoj, Program 4002 Potpore ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije, K 4008 09 Dobrovoljna 

vatrogasna društva, Račun 382 Kapitalne donacije, u iznosu od 200.000,00 kuna (slovima: 

dvijestotinetisuća kuna). 
 

 

IV. 
 

Sufinanciranje za namjene utvrđene ovim Zaključkom neće se odobriti onim dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima koji nisu opravdali ranije dodijeljena sredstva iz Proračuna Županije bez obzira 

na njihovu namjenu, kao i onima kojima je za istu namjenu već odobrena potpora iz Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu. 
 

 

V. 

 

Potpore dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Osječko-baranjske županije temeljem 

podnesenih zamolbi na objavljene pozive za sufinanciranje nabave vatrogasne opreme i sredstava za 

rad i prostornih uvjeta za djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske 

županije, odobravat će se aktom župana na prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima. 

 

U cilju provedbe ovoga Zaključka Povjerenstvo iz prethodnog stavka objavit će na web 

stranici Osječko-baranjske županije pozive dobrovoljnim vatrogasnim društvima za sufinanciranje 

namjena iz točke I. ovoga Zaključka. 
 

 

VI. 

 

Provođenje ovoga Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj  

Osječko-baranjske županije. 
 

 

VII. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Klasa: 402-07/15-01/31 

Urbroj: 2158/1-01-02-15-2 
 

Osijek, 1. prosinca 2015. 

 

 

 Župan 

 

 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 


