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UVOD
Člankom 135. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 56/90., 85/10. - pročišćeni tekst)
određeno je da se u poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana
ubraja i zaštita od požara. To je široko područje koje obuhvaća poduzimanje preventivnih mjera za
sprječavanje nastajanja i širenje požara kao i smanjivanje šteta od požara te vatrogastvo kao aktivnu
mjeru suzbijanja požara. Ovo područje regulirano je nizom zakona i pravilnika.
Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10.) zaštita od požara određena je kao
područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode je jedinice lokalne i regionalne
samouprave te pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost. Među mjere i radnje zaštite
od požara između ostalog spadaju i mjere otklanjanja opasnosti od nastanka požara (preventivne
mjere) te mjere ranog otkrivanja, obavješćivanja i sprječavanja širenja i učinkovitog gašenja požara,
sigurnog spašavanja ljudi i životinja ugroženih požarom (operativne mjere). Ove mjere provode
vatrogasni subjekti. Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su provoditi mjere zaštite
od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara,
odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od
požara. Županija donosi plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od
požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice.
Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i
planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i
gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.
Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i
80/10.) uređuje se područje vatrogastva. Vatrogasna djelatnost je prema Zakonu o vatrogastvu:
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje
ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama. Ova djelatnost je stručna i
humanitarna djelatnost i od interesa je za Republiku Hrvatsku. Iz zakonske definicije vidi se da u
poslove vatrogastva ne spada samo protupožarna preventiva i borba protiv požara već i sve druge
djelatnosti spašavanja ljudi i imovine od različitih ugroza. Zakonom je određeno da su vatrogasni
subjekti:
- dobrovoljna vatrogasna društva,
- profesionalne vatrogasne postrojbe te
- vatrogasne zajednice kao njihove asocijacije.
U Osječko-baranjskoj županiji vatrogasnu djelatnost provode profesionalne i dobrovoljne vatrogasne
postrojbe te vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se
temeljem Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), a dobrovoljna
vatrogasna društva temeljem Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/2014.). Vatrogasne
postrojbe u gospodarstvu (koje mogu biti profesionalne i dobrovoljne) osniva pravna osoba, sukladno
zakonskim obvezama i planovima zaštite od požara za gospodarske subjekte. Profesionalne vatrogasne
postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i
regionalne samouprave, a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju
vatrogastva u Republici Hrvatskoj.
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Županijska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva u Osječkobaranjskoj županiji i aktivno sudjeluje u zaštiti od požara. Osnovana je 1993. godine kao pravna
slijednica Vatrogasnog saveza Zajednice općina Osijek, te danas nastavlja s radom temeljem odredbi
Zakona o vatrogastvu kao asocijacija svih vatrogasnih subjekata na području Županije: 142
dobrovoljna vatrogasna društva, 4 dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, jedna profesionalna
vatrogasna postrojba u gospodarstvu te tri javne profesionalne vatrogasne postrojbe (Osijek, Našice i
Beli Manastir), sve udružene u 16 vatrogasnih zajednica gradova, općina i područja, a iste su osnivači
županijske vatrogasne zajednice. Ukupno u dobrovoljnim vatrogasnim društvima ima 8.051. član od
čega je 1.668 žena. Ukupno ima 2.062. operativna vatrogasca, 2.706 izvršujuća aktivna člana, 1.650
pripadnika vatrogasne mladeži te 1.663 ostalih članova. U Osječko-baranjskoj županiji sve općine
imaju osnovane vatrogasne postrojbe. U Republici Hrvatskoj samo dvije županije imaju više aktivnih
vatrogasnih postrojbi: Zagrebačka (282) i Bjelovarsko-bilogorska (178). Ukupno u našoj zemlji ima
95.606 vatrogasaca (prema Izvješću Hrvatske vatrogasne zajednice za 2015. godinu).
Tablica 1. Pregled broja vatrogasnih postrojbi i članstva u Osječko-baranjskoj županiji u 2015.godini
Broj
Operativnih Operativni
Vatrogasne Ostalo
Ukupno
R
Vatrogasne
postrojbi vatrogasaca ostali
mladeži
članstvo
b
postrojbe
1. Dobrovoljna
142
2.062
2.706
1.650
1.633
8.051
vatrogasna
društva
2. Profesionalne
3
132
132
vatrogasne
postrojbe
3. Vatrogasne
5
105
105
postrojbe u
gospodarstvu
Ukupno
8.430
Vatrogastvo se financira iz više izvora: javne profesionalne vatrogasne postrojbe ostvaruju za redovnu
djelatnost sredstva iz Državnog proračuna, proračuna osnivača (jedinica lokalne samouprave) i iz
vlastitih prihoda, a dobrovoljna vatrogasna društva za redovnu djelatnost sredstva ostvaruju iz
proračuna jedinica lokalne samouprave i iz vlastitih prihoda. Zakon o vatrogastvu (čl. 45) propisuje
način određivanja visine sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih
organizacija i to u obliku postotka od visine proračuna.
Za provedbu aktivnosti tijekom protupožarne ljetne sezone financijska sredstva za troškove
sudjelovanja vatrogasnih postrojbi s kontinenta u gašenju požara na priobalju osiguravaju se u
Državnom proračunu, temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini ("Narodne novine" broj 36/15., u daljnjem tekstu:
Program aktivnosti Vlade RH).
U skladu s člankom 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu te sukladno zakonima i propisima koji
reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga: Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/2014.), Zakon
o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" br. 121/14.),
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 1/15.) i Pravilnik o
izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija ("Narodne novine" br.
31/15.) Vatrogasna zajednica izradila je Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za
2015. godinu.
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1.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA VATROGASNE
ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (VZŽ) donijela je Program rada za 2015. godinu na
temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu. Zadaće VZŽ su pružanje pomoći
cjelokupnom vatrogasnom sustavu za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvoj vatrogasnog
sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedba mjera za ujednačavanje stupnja
zaštite od požara na cijelom području Osječko-baranjske županije te preventivno djelovanje u pogledu
smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.
Sukladno članku 45. stavak 5. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 139/2004.) VZŽ je
predložila Skupštini Osječko-baranjske županije prijedlog Financijskog plana i Programa rada za
2015. godinu koji je usvojen na 12. sjednici Skupštine od 16.12.2014. godine ("Županijski glasnik" br.
13/14.). Skupština je usvojila i Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada za 2014.
godinu na 15. sjednici Skupštine 7. srpnja 2015. godine ("Županijski glasnik" br. 6/15.). Polazeći od
obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu u svezi informiranja o
problematici zaštite od požara, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 19. sjednici 1.
ožujka 2016. godine Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite
od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.
VZŽ je tijekom 2015. godine poduzimala i koordinirala organizacijske, operativne i preventivne mjere
i aktivnosti. U njih se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj
tehničko-tehnološke opremljenosti, sudjelovanje u normativnom reguliranju vatrogasne djelatnosti,
izdavanje stručne literature, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži i skrb o
vatrogasnoj baštini. Ove aktivnosti su provedene u suradnji s vatrogasnim zajednicama općina,
gradova i područja. Program rada bio je podijeljen u nekoliko segmenata:
1.
2.
3.
4.
1.1.

Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi
Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i
uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi
Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj
baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija
Opremanje vatrogasnog vježbališta
Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi

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

Vrsta vatrogasne postrojbe

1.
2.
3.

javne profesionalne vatrogasne postrojbe
središnji DVD
ostali DVD
Ukupno

Broj postrojbi
3
50
92
145

3

Potreban broj operativnih
vatrogasaca
132
1.142
920
2.194

Iz navedenog se vidi da je na području Osječko-baranjske županije planskim dokumentima utvrđeno
ukupno 2.194 operativna vatrogasca (profesionalna i dobrovoljna) koji čine obvezni minimalni dio
operativne vatrogasne postrojbe, a za koje je potrebno osigurati odgovarajuću razinu osposobljenosti i
fizičke spremnosti kao i osobnu zaštitnu opremu za gašenje požara. Stručni nadzor sukladno Zakonu
provode zapovjednici vatrogasnih zajednica. Tijekom 2015. godine županijski zapovjednik i
zapovjednici vatrogasnih zajednica na području Osječko-baranjske županije izvršili su stručni nadzor
nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi:
1. VZO Bizovac: Habjanovci, Brođanci, Cret, Bizovac
2. VZG Belišće: Bocanjevci, Vinogradci, Tiborjanci
3. VZ Donji Miholjac: Podr. Moslavina, Krčenik, Sv. Đurađ, Podr, Podgajci, Črnkovci, D. Miholjac,
Rakitovica, Mih. Poreč, Golinci, Radikovci
4. VZO Magadenovac: Kućanci, Šljivoševci, Lacići, Beničanci
5. VZO Marijanci: Bočkinci, Čamagajevci, Kunišinci, Marijanci
6. VZ Našice: Lila, Jelisavac, D.Motičina, Feričanci, Valenovac, Našice
7. PVZO Đakovštine: Trnava, Lev.Varoš, Drenje, Punitovci, Josipovac Pun., Gorjani, Potnjani,
Satnica, Gašinci
8. VZO Viljevo, Ivanovo, Kapelna
9. VZŽ: Ernestinovo, Aljmaš, Dalj, Bijelo Brdo, Čepin, Hrastin, Osijek Donji grad, Osijek Gornji
grad, Retfala Osijek, Ivanovac
10. VZ Đakovštine: Tomašanci, Viškovci, Forkuševci
11. VZG Valpovo/Petrijevci: Harkanovci, Zelčin, Ivanovci, Marjančaci, Nard, Petrijevci, Satnica,
Ladimirevci.
Nadzorom i prikupljanjem podataka o opremljenosti utvrđeno je da vatrogasne postrojbe na području
Osječko-baranjske županije uglavnom posjeduju nužnu opremu za vatrogasnu djelatnost.
Opremljenost osobnom zaštitnom opremom (komplet: zaštitne vatrogasne čizme, jakna, hlače, kaciga i
rukavice) na zadovoljavajućoj razini je u središnjim DVD-a gdje ima 945 kompleta dok su ostala
DVD-a u lošijem položaju jer nemaju svu potrebnu osobnu zaštitnu opremu. Najveći su nedostaci
utvrđeni u opremljenosti osobnom zaštitnom opremom, poglavito u kategoriji ostalih vatrogasnih
društava koja djeluju u seoskim naseljima. Zbog toga je u 2015. godini pokrenut postupak nabavke
osobne zaštitne opreme (zaštitna vatrogasna odijela i kacige) za navedena ostala vatrogasna društva
čime se značajno poboljšalo stanje opremljenosti osobnom zaštitnom opremom (u 2014. nabavljeno je
360 kompleta odnosno ukupno 530). Također je iz proračuna Osječko-baranjske županije temeljem
natječaja za dodjelu financijske potpore za sufinanciranje nabave vatrogasne opreme za 64
dobrovoljna vatrogasna društva izdvojeno 193.214,15 kuna.
Na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 144 vatrogasna spremišta koja djelomično
zadovoljavaju osnovne uvjete. Od toga broja 71 spremište ima riješeno grijanje u zimskom periodu
dok u 73 spremišta nije kvalitetno riješeno grijanje tijekom zime pa se vatrogasna vozila u tom periodu
u pravilu drže bez vode za gašenje, što može povećati vrijeme izlaska na intervenciju. Tijekom 2015.
godine 2 dobrovoljna vatrogasna društva dobila su adaptirane i/ili dograđene prostorije ili spremišta, a
7 vatrogasnih domova je u izgradnji. Osječko-baranjska županija dodijelila je u 2015. godini potpore
za sufinanciranje izgradnje vatrogasnih domova i poboljšanje prostornih uvjeta za 25 dobrovoljnih
vatrogasnih društava u ukupnom iznosu od 212.000,00 kuna.
1.1.1.

Provođenje i poticanje školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova

Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno obrazovanje i uvježbavanje
pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske
nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. Operativni vatrogasci prošli su osnovna
osposobljavanja koja se povremeno nadopunjavaju usavršavanjima i seminarima. Ukupno je u 2015.
godini osposobljeno 897 osoba za zvanja i specijalnosti u sljedećim područjima:
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Tablica 3. Broj sudionika u programima osposobljavanja u 2015. godini
rb

naziv programa

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

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

broj
polaznika
88
401
184
62
58
20
11
22
51
897

Provedeno je osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika na Simulatoru plamenih udara u Našicama u
kojem je sudjelovalo 57 osoba. VZŽ je nakon provedenog natječaja dodijelila financijsku pomoć
DVD-ima za školovanje četvorice vatrogasaca za stjecanje zvanja vatrogasni tehničar u Vatrogasnoj
školi u Zagrebu i Splitu. VZŽ je sudjelovala u provedbi Programa osposobljavanja postrojbi civilne
zaštite opće namjene jedinica lokalne samouprave koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje
u više navrata.
1.1.2.

Seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja

VZŽ je sudjelovala na 6. stručnom savjetovanju Hrvatske vatrogasne zajednice u Biogradu s temom
"Vatrogasni čamci u unutarnjim vodama". Simpozij CTIF-a (Međunarodna vatrogasna asocijacija) pod
nazivom "Primjena informatičko-komunikacijskih tehnologija u vatrogasnim i spasilačkim službama"
održao se 4. rujna 2015. godine u Zagrebu. Između 16 predavača iz 7 zemalja (SAD, Njemačka,
Austrija, Slovenija, Švicarska i Francuska), sudjelovao je i predavač iz VZŽ s temom "Radiokomunikacije u vatrogastvu". Poduzeće Dräger Safety održalo je prezentaciju detekcijske opreme za
vatrogasce.
Vatrogasne postrojbe organizirale su ili sudjelovale u vježbama kojima se utvrđivala razina
pripremljenosti za složene vatrogasne intervencije. Ukupno je bilo 16 vatrogasnih vježbi s preko 500
sudionika od kojih treba izdvojiti:
Naziv vježbe
Organizator:
Suorganizatori:
Datum održavanja:
Broj sudionika:
Svrha vježbe:

"BILJE 2015"
Stožer ZiS Općine Bilje
Općina Bilje
23.05.2015.
75
Uvježbavanje pripadnika CZ i DVD

Naziv vježbe
Organizator:
Suorganizatori:
Datum održavanja:
Broj sudionika:
Svrha vježbe:

Taktička vježba "OBRANA OD POPLAVA"
Stožer ZiS grada Belišća
DVD Belišće, ostali 6 DVD-a s područja VZG Belišće, DUZS, HGSS, Hitna
pomoć, Policija, Crveni križ Valpovo, Radio klub Belišće i Udruga ribiča
Bistrinci
20. lipnja 2015.
42
Koordinacija između hitnih službi

Naziv vježbe
Organizator:
Datum održavanja:
Broj sudionika:
Svrha vježbe:

Drava-Donji Miholjac - srpanj 2015
DVD Donji Miholjac
27.07.2015.
20
Međunarodna suradnja
5

Naziv vježbe
Organizator:
Suorganizatori:
Datum održavanja:
Svrha vježbe:

Vježba HŽ 2015
JPVP Grada Osijeka
Hrvatske željeznice
14.05.2015.
Uvježbavanje intervencije u transportu zapaljivih tekućina

Naziv vježbe
Organizator:
Suorganizatori:
Datum održavanja:
Broj sudionika:
Svrha vježbe:

Vježba evakuacije i spašavanja TC Portanova
JPVP Grada Osijeka
TC Portanova
03.11.2015.
20
Gašenje požara, evakuacija i koordinacija sa sigurnosnim osobljem TC
Portanova

Naziv vježbe:
Organizator:
Suorganizatori:
Datum održavanja:
Broj sudionika:
Svrha vježbe:

Spašavanje i evakuacija ugroženih osoba
VZG Đakova
DVD Đakovo, DVD Novi Perkovci
15.4.2015, 4.10.2015, 14.11.2015
40
Provjera spremnosti operativnih vatrogasaca

Naziv vježbe:
Organizator:
Suorganizatori:
Datum održavanja:
Broj sudionika:
Svrha vježbe:

Združena Vježba Osnovne škole Gorjani i PVZO Đakovštine
PVZO Đakovštine
DVD Gorjani
16.10.2015
31 + učenici OŠ
Evakuacija školske djece i gašenje školske zgrade

Naziv vježbe
Organizator:
Suorganizatori:
Datum održavanja:
Broj sudionika:
Svrha vježbe:

Vatrogasna vježba u crpilištu Beničanci
INA d.d.
DVD Beničanci, DVD Našice
23.10.2015.
38
Simulacija akcidenta u procesu

Izradbom procjene ugroženosti, sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije, uz mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere),
određuju se i mjere za učinkovito gašenje nastalog požara ili sprečavanje drugog opasnog događaja,
utvrđivanjem vatrogasnih postrojbi koje će djelovati u pravnim osobama, gradovima, općinama i
županiji. Sve općine i gradovi imaju izrađene procjene ugroženosti od požara. Procjenama i planovima
utvrđene su i središnje vatrogasne postrojbe. Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 11.
sjednici 19. studenoga 2014. godine Plan zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 12/14.), a na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
("Županijski glasnik" broj 8/12.). Županija, gradovi i općine usklađuju planove zaštite od požara te
procjene ugroženosti od požara s novonastalim uvjetima. Tijekom 2015. godine održavani su kontakti
s jedinicama lokalne samouprave vezano za provođenje mjera zaštite od požara tijekom žetvene
sezone, ali i vezano za ustrojavanje djelotvornog sustava uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi te revizije
Plana zaštite od požara za pojedine općine. Sukladno čl.13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10.)
vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje
područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti. Prethodno mišljenje dano je u 2015.
godini za procjene općina: Gorjani, Draž, Semeljci, Popovac, Drenje, grad Beli Manastir.
Putem VZŽ, a uz financijsku pomoć Osječko-baranjske županije nastavilo se s kolektivnim
osiguranjem vatrogasaca od nezgode 0-24 sata. Osječko-baranjska županija od 2009. godine financira
osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca na način da s Vatrogasnom zajednicom potpisuje ugovor o
financiranju ove vrste osiguranja. Ovom policom osiguranja obuhvaćeni su operativni vatrogasci u
dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama na području Osječko-baranjske županije (do 2200 osoba), a
uključuje osiguranje od posljedica nesretnog slučaja od 0-24 sata.
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Županija je financirala i liječničke preglede operativnih vatrogasaca (obveza propisana člankom 21.
Zakona o vatrogastvu) za sva dobrovoljna vatrogasna društva i to u iznosu od 240.000 kuna, čime su u
znatnoj mjeri otklonjeni nedostaci koji su utvrđeni inspekcijskim i stručnim nadzorom rada
vatrogasnih postrojbi. Kontrolom utroška namjenskih sredstava utvrđeno je da 7 središnjih i 28 ostalih
postrojbi nije opravdao prethodno doznačena sredstva pa se dio sredstava vratio u županijski proračun.
Razlog nenamjenskom trošenju bila je teška financijska situacija u pojedinim vatrogasnim društvima
zbog neujednačenog i nedovoljnog financiranja od strane općina i gradova uslijed čega se su se
sredstva često trošila za pokrivanje osnovnih režijskih troškova (struja, plin) umjesto za namjene za
koja su odobrena.
Tablica 4. Doznake za liječničke preglede
rb

Vrsta vatrogasne postrojbe

1.
2.

Središnje vatrogasne postrojbe
ostale vatrogasne postrojbe
Ukupno

Broj DVD
42
66

Ukupno
doznačen iznos
105.000
82.500
187.500

Organizacija i provedba vatrogasnih natjecanja
Održana su i službena natjecanja vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja na kojima je
sudjelovao velik broj natjecatelja iz dobrovoljnih vatrogasnih društava (ukupno preko sedam tisuća
natjecatelja).
Tablica 5. Održana vatrogasna natjecanja u 2015. godini
ORGANIZATOR

NAZIV

MJESTO

DATUM

VZ Baranja
VZ Baranja
VZ Baranja
VZG Belišće
VZG Belišće
VZ Belišće
VZO Bilje
VZO Bizovac
VZO Đurđenovac
VZ Donji Miholjac
VZG Đakovo
VZG Đakovo

12. Kup općine Darda
Područno natjecanje
Memorijal "F. Bartolić"
Susret vatrogasne mladeži
Gradsko natjecanje
Memorijal "M. Đurkić"
Općinsko natjecanje
Općinsko natjecanje
Općinsko natjecanje
Područno natjecanje
Kup Grada Đakova
Kup B. Špehara/gradsko
vatrogasno natjecanje
Kup Stjepan Jamnić
Područno natjecanje
Općinsko natjecanje
1. Noćno natjecanje
Općinsko natjecanje
Područno natjecanje
Kup "Matković-Ivić"
Kup grada Našica
Kup općine Podgorač
Područno natjecanje
Općinsko natjecanje
Područno natjecanje
Memorijal "M. Berečić"
Zimski kup
Vatrogasne igrice
Gradsko natjecanje
Gradsko natjecanje
Fire combat/Matija Jakuš
UKUPNO

Darda
Luč
Petlovac
Belišće
Vinogradci
Veliškovci
Bilje
Brođanci
Klokoćevci
Golinci
Đakovo
Budrovci

22.06.2015.
07.06.2015.
22.08.2015.
26.04.2015.
14.06.2015.
27.09.2015.
23.08.2015.
22.06.2015.
06.09.2015.
14.06.2015.
12.09.2015.
22.08.2015.

Beljevina
Tomašanci
Lacići
Marijanci
Marijanci
D. Motičina
Našice
Našice
Podgorač
Lev. Varoš
Vrbica
Petrijevci
Zelčin
Harkanovci
Aljmaš
Tenja
Tenja
Osijek

21.06.2015.
28.08.2015.
07.06.2015.
04.07.2015.
14.06.2015.
07.06.2015.
11.09.2015.
14.06.2015.
20.06.2015.
30.05.2015.
28.06.2015.
21.06.2015.
09.08.2015.
19.12.2015.
26.07.2015
06.06.2015
07.06.2015
26.04.2015

VZO Đurđenovac
VZ Đakovštine
VZO Magadenovac
VZO Marijanci
VZO Marijanci
VZ Našice
VZ Našice
VZ Našice
VZ Našice
PVZO Đakovštine
VZO Semeljci
VZG Valpovo
VZG Valpovo
VZG Valpovo
VZ Osijek
VO Osijek
VZ Osijek
VZ Osijek
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odjeljenja
mladeži
14
11
0
42
11
0
2
6
12
9
0
15

odjeljenja
odrasli
0
11
21
0
15
10
3
6
9
0
47
9

0
3
5
0
6
29
0
48
0
12
8
14
0
0
29
22
0
0
298

30
3
11
25
7
32
35
0
8
26
6
21
9
30
0
0
24
18
416

U Semeljcima, 19. i 20. rujna na prostoru Športsko-rekreacijskog centra organizirano je 11. županijsko
vatrogasno natjecanje:
19. rujna 2015. godine održano je 11. Vatrogasno natjecanje pomlatka i mladeži Osječkobaranjske županije - ukupno je nastupilo 101 odjeljenja s ukupno oko 1010 mladih natjecatelja.
Najbolji su bili po kategorijama (mladež je ostvarila pravo nastupa na Državnom vatrogasnom
natjecanju 2016. godine):
Djeca ženska starosti od 6-12 godina:
1. Piškorevci
2. Levanjska Varoš
3. Kešinci
Djeca muška starosti od 6-12 godina:
1. Našičko Novo Selo
2. Lila
3. Našice
Mladež ženska starosti od 12-16 godina:
1. Josipovac Punitovački
2. Đakovo
3. Veliškovci
Mladež muška starosti od 12-16 godina:
1. Josipovac Punitovački
2. Budrovci
3. Donja Motičina
20. rujna 2015. godine održano je Županijsko natjecanje vatrogasaca Osječko-baranjske
županije - ukupno je nastupilo 74 odjeljenja vatrogasaca - članica i članova dobrovoljnih vatrogasnih
društava. Najbolji su bili po kategorijama (i ostvarili pravo nastupa na Državnom vatrogasnom
natjecanju 2016. godine):
Vatrogasci - članovi bez dodatnih bodova:
1. Našice
2. Donja Motičina
3. Šaptinovci
Vatrogasci - članovi s dodatnim bodovima:
1. Donja Motičina
2. Gašinci
3. Đakovo
Vatrogasci - članice bez dodatnih bodova:
1. Petrijevci
2. Šaptinovci
3. Stipanovci
Vatrogasci - članice s dodatnim bodovima:
1. Našičko Novo Selo
2. Stipanovci
3. Lila
Održana su vatrogasna Kup natjecanja koja imaju regionalni karakter i koja također okupljaju velik
broj natjecatelja. Kup Hrvatske vatrogasne zajednice natjecanje je nacionalnog značenja i održano je u
Đakovu. Sudjelovalo je 43 natjecateljska odjeljenja iz dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja
cijele Hrvatske. Održano je i Međunarodno natjecanje Fire Combat u Osijeku u DVD Osijek Gornjigrad a nastupilo je 18 ekipa. Vatrogasna društva s područja Baranje sudjelovala su i postigla zapažene
rezultate na Međunarodnom vatrogasnom natjecanju s ručnom vatrogasnom štrcaljkom u
Budimpešti/Mađarska, 27.09.2015. godine. VZŽ je suorganizator tradicionalne utrke vatrogasaca
međunarodnog karaktera pod nazivom "Vatrogasni cener" u kojoj je sudjelovalo 80 natjecatelja.
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1.2.

Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i
uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi

1.2.1.

Opremanje vatrogasnih postrojbi

Uočeno je da se u nekim općinama ne izdvajaju ni minimalni zakonom propisani iznosi za rad
vatrogasnih postrojbi ili je on nedovoljan za otklanjanje temeljnih nedostataka u radu vatrogasnih
postrojbi. Zbog toga se raspravljalo o financiranju i nabavci opreme i sredstava za gašenje te nabavci
novih vozila i održavanja objekata koje koriste vatrogasne postrojbe. VZŽ je sudjelovala u planiranju i
provedbi nabavke vatrogasne tehnike i opreme za intervencije za dobrovoljna vatrogasna društva i
javne vatrogasne postrojbe u 2015. godini (članak 50. Zakona o vatrogastvu). Opremljenost postrojbi
vatrogasnom opremom i vatrogasnim vozilima poboljšana je u 2015. godini nabavkom 10 vatrogasnih
vozila, ali i dalje su potrebna znatna ulaganja u nabavku istih. Prioritet bi trebale imati središnje
vatrogasne postrojbe koje imaju stariji vozni park. Osim toga u vatrogasnim postrojbama koja nisu
središnja a udaljena su od gradskih i općinskih središta također treba poraditi na poboljšanju
opremljenosti kroz nabavku vozila.
Tijekom 2015. godine županijska vatrogasna zajednica izdvojila je znatna sredstva za nabavku osobne
zaštitne opreme za vatrogasne postrojbe: nabavljeno je 230 kaciga za gašenje požara na otvorenom
prostoru, 5 detektora opasnih plinova, 16 vatrogasnih pumpi, 4 kompleta za zaštitu dišnih organa,
repetitori i radio uređaji, za što je izdvojeno ukupno 462.332,13 kn. Nabavka se financira iz sredstava
VZŽ ostvarenih iz prihoda od osiguravajućih društava i županijskog proračuna. Zaključen je i ugovor
o nabavci 170 odijela za gašenje šumskih požara ukupne vrijednosti 128.562,50 kn, ali je oprema
isporučena početkom 2016. godine pa nije obuhvaćena ovim prikazom.
Tablica 6. Oprema nabavljena u 2015. godini
Vrsta opreme
DMR Radio Repetitor i ručne i kolne radio stanice
Vatrogasne pumpe za vodu
Vatrogasne kacige za požare otvorenog prostora
Detektori opasnih plinova
Ostala vatrogasna oprema
Dišni aparati
UKUPNO

Količina
3 kpl.
16
230
5
4

236.240,00
61.825,00
60.375,00
47.429,63
27.562,50
28.900,00
462.332,13

U 2015. godini je nabavljeno 3 analogno/digitalna repetitora i 18 radio-uređaja što će omogućiti
postepeni prelazak na digitalni sustav koji osigurava da se na jednom radio kanalu mogu istovremeno
prenositi govorne informacije djelatnika i podaci. Novi digitalni sustav pruža puno više programskih
rješenja kao što su dispečerski sustavi, snimanje razgovora, praćenje voznog parka, prijenos kratkih
poruka, daljinsko upravljanje uređajem itd. Također novi sustav pruža mogućnost integracije s
postojećim sustavom 112 DUZS, "TETRA" sustavom MUP te HMP-a uz korištenje dodatnih sučelja
koja se mogu implementirati na novi sustav sukladno potrebama povezivanja. Preostaje još nabavka 3
kompleta repetitora/stanica u 2016. godini nakon čega će cjelokupno područje Osječko-baranjske
županije biti pokriveno digitalnim signalom.
1.2.2.

Razvijati i unapređivati djelotvoran sustav obnavljanja vatrogasne tehnike i opreme za
vatrogasne postrojbe

U ruralnim područjima, područjima od posebne državne skrbi, na područjima stradalim u ratu VZŽ je
poduzimala mjere poticanja koje imaju za cilj podići operativnu sposobnost vatrogasnih postrojbi. U
2015. godini putem Natječaja za dodjelu sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima na
područjima od posebne državne skrbi Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) dodijeljeno je ukupno
119.214,40 kuna pomoći za 42 dobrovoljna vatrogasna društva. Ova sredstva utrošena su na
investicijsko održavanje objekata i kupovinu nužne vatrogasne opreme. Pored toga HVZ je
sufinancirao i nabavku opreme za intervencije za 50 vatrogasnih postrojbi u ukupnom iznosu od
85.677,60 kuna. Sredstva se uplaćuju od društava za osiguranje u postotnom iznosu od ukupno
naplaćene premije osiguranja od požara te se raspodjeljuju na prijedlog nadležnog tijela VZŽ. Ova
namjenska sredstva dodjeljuju se za nabavku vatrogasne opreme prema zahtjevima VZ i DVD-a.
9

1.2.3.

Implementacija vatrogasnog informacijskog sustava "Vatrogasna mreža"

Unaprijeđeni centralni IT sustav "Vatronet" HVZ čine baze podataka o članstvu, opremi i tehnici te
sustav za vođenje podataka o intervencijama. Krajem 2015. godine u bazi je evidentirana 8.191 osoba
iz Osječko-baranjske županije (u 2014. godine u bazi podataka bilo je evidentirano 6.659 osoba) što
znači da su tijekom 2015. godine uneseni podaci za 1.532 osobe. Treba naglasiti da unos u bazu vrše
dobrovoljni vatrogasci, administratori u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Tijekom 2016. godine
očekuje se realizacija EU-projekta "Jačanje informatičkih znanja i vještina vatrogasnih organizacija u
RH". Cilj projekta je edukacija vatrogasnih operatera, vatrogasnih zapovjednika i odgovornih osoba u
vatrogastvu za korištenje informacijskih aplikacija Hrvatske vatrogasne zajednice "Vatronet",
"Upravljanje vatrogasnim intervencijama", "Uzbunjivanje vatrogasaca", "Praćenje vatrogasnih vozila i
GIS" i "Interaktivna baza opasnih tvari", te poboljšanje vatrogasnih vještina korištenjem
informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Projekt se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31.
prosinca 2020. godine, u okviru kojeg će se educirati 2.237 vatrogasaca, od čega 223 profesionalnih
vatrogasaca, s ukupno 11.798 polaznika. Ukupno će se provesti 542 edukacije za informacijske
module HVZ (jednako podijeljene na sve vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba), te 5
edukacija na simulatoru za šumske požare u Valabre (Francuska). Preduvjet za provedbu projekta je
implementacija i unos svih relevantnih podataka što je uspješno završeno u 2015. godini.
1.3.

Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i
vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija

1.3.1.

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije - Zastupanje strukovnih interesa i
implementacija podzakonskih akata, te usklađivanje djelovanja s ostalim
organizacijama iz područja vatrogastva i zaštite od požara

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.
Posebno je važna suradnja koju, u ostvarivanju zakonskih obveza i minimalnih propisanih standarda u
vatrogasnoj djelatnosti, VZŽ ostvaruje s Osječko-baranjskom županijom. 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, a uključuje kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja od 0-24
sata.
Pored toga iz županijskog proračuna izdvajaju se značajna sredstva za liječničke preglede
dobrovoljnih vatrogasaca 240.000 kn za cca 1.000 vatrogasaca, čime se pomaže vatrogasnim
društvima u postizanju odgovarajuće operativne spremnosti. Potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
se dokazuje da je vatrogasac pripadnik operativne postrojbe tjelesno i duševno sposoban za obavljanje
vatrogasne djelatnosti što je propisano kao obvezno Zakonom o vatrogastvu.
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1.3.2.

Ustrojavanje djelotvornog sustava suradnje s ostalim odgovornim organizacijama u RH
te vatrogasnim organizacijama u inozemstvu putem Hrvatske vatrogasne zajednice i
Koordinacije županijskih vatrogasnih zajednica Istočne Hrvatske

Na temelju članka 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10.) Vlada Republike Hrvatske
donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2015. godini (NN broj 36/15., u daljnjem tekstu: Program aktivnosti Vlade RH). Na
temelju procjena opasnosti od požara na priobalnom području te moguće ispomoći iz susjednih
županija, a uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinih područja vatrogasnim
snagama i opremom, utvrđene su vatrogasne snage i potrebna vatrogasna tehnika, oprema i sredstva
koja se iz unutrašnjosti početkom ljetne sezone mogu planski dislocirati na posebno ugrožena
područja. Temeljem obveza iz Programa aktivnosti Vlade RH, Župan je donio Plan operativne
provedbe Programa aktivnosti Vlade RH i Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na
području Osječko-baranjske županije. Planom operativne provedbe predviđene su mjere za
smanjivanje rizika od nastanka požara u vrijeme žetve na poljoprivrednim površinama kao i na
šumskim površinama. Dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasne zajednice ustrojile su viši stupanj
pripravnosti za intervencije gašenja požara žitarica. Ustrojena su stalna dežurstva vatrogasaca, a u
društvima u kojima nema takvih organizacijskih kapaciteta razrađene su mjere brzog okupljanja.
Pregledana je i dovedena u ispravno stanje oprema i tehnika za gašenje. Ustrojena je ophodnja žitnih
polja gdje god je to moguće i to u vrijeme najveće opasnosti od nastanka i širenja požara.
Izrađen je detaljni "Plan upućivanja za redovnu/plansku i izvanrednu dislokaciju za područje Osječkobaranjske županije" koji sadrži potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava
predviđenih za dislokaciju kao i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca. Dislokacije
vatrogasaca s područja Osječko-baranjske županije na Priobalje u 2015. godini nije bilo. Temeljem
zapovjedi županijskog zapovjednika dodatna je kontrola provedena pred žetvu. Održana su tri radna
sastanka Glavnog i županijskih vatrogasnih zapovjednika u vezi s pripremom za požarnu sezonu.
Ostvarena je suradnja s odgovornima za provođenje mjera zaštite od požara u HOPS, HŽ
Infrastruktura, HAC i Hrvatske šume. Održan je radni sastanak u organizaciji DUZS PU Osijek u vezi
s pripremama za provedbu Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2015. godini.
U sklopu provedbe programa iz projekta Europske unije "Exchange 360 HR-HU", programa za
razmjenu stručnjaka za Civilnu zaštitu - Mehanizma unije za Civilnu zaštitu, obavljena je posjeta
četvorice eksperata iz Osječko-baranjske županije Republici Mađarskoj. Razmjena stručnjaka je
fokusirana na suradnju u pograničnom području u cilju poboljšanja suradnje hitnih službi u
upravljanju u katastrofama. U projektu sudjeluju hitne službe iz županija Zala, Somogy i Baranya s
mađarske i Međimurska, Koprivničko-križevačka i Osječko-baranjska županija s hrvatske strane.
VZŽ je bila domaćin nekoliko sjednica nacionalnih tijela: Predsjedništva Hrvatske vatrogasne
zajednice (Valpovo, 15.04.2015.), Operativno-tehničkog Stožera HVZ (Aljmaš, 28.10.2015.) te
sjednice Odbora za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost HVZ (Kneževi Vinogradi,
28.01.2015.).
1.3.3.

Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti

VZ gradova, općina i područja izradile su planove motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za vrijeme žetvene sezone.
U suradnji s Hrvatskim šumama izvršen je uvid u pripremu operativnih planova zaštite od požara po
šumarijama o čemu su informirani i predstavnici nadležnih vatrogasnih postrojbi. Dobrovoljna
vatrogasna društva, javne profesionalne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice sustavno su
tijekom 2015. godine provodili programe informiranja stanovništva o opasnostima od požara. VZŽ
potiče aktivnosti vatrogasaca u nadzoru kućanstava i javnih objekata oko provedbe mjera zaštite od
požara i uočavanja mogućih opasnosti od nastanka požara. Tijekom Mjeseca zaštite od požara
(svibanj) tiskan je i distribuiran promidžbeni materijal putem vatrogasnih organizacija na području
cijele Županije.
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Tablica 7. Promidžbeni materijali izdani u 2015. godini
Rb
1.
2.
3.
4.

Promidžbeni materijal
Brošura "Spriječimo nesreće"
Raspored sati (A4) za prve razrede
Letak o spaljivanju biljnog otpada
Protupožarni vodič "Požari raslinja"

Količina
3.900
2.800
2.000
1.750

HVZ je snimila 3 radijska i televizijska spota koja su emitirana na nacionalnim i lokalnim radio i TV
postajama kojim se upozorava na opasnosti od požara u kuhinji, važnosti vatrogasnih prilaznih putova
i opasnosti od izbijanja požara na otvorenom.
HVZ je u 2015. godini provela likovni, literarni i foto natječaj sa svrhom popularizacije vatrogastva
među mladima te podizanja svijesti u zaštiti od požara. Među brojnim prijavljenim radovima iz cijele
Hrvatske u kategoriji literarnih radova učenika od I. do VIII. razreda osnovnih škola prvo mjesto
osvojila je Osnovna škola Mate Lovraka iz Vladislavaca, učenik Nikola Zeba. U kategoriji najbolje
internetske stranice vatrogasnih subjekata prvo mjesto osvojila je web stranica Javne profesionalne
vatrogasne postrojbe Grada Osijeka (www.vatrogasci-osijek.hr).
Tijekom 2015. godine obilježene su visoke obljetnice dobrovoljnih vatrogasnih društava:
Tablica 8. Pregled DVD-a koji su obilježili visoke obljetnice u 2015. godini
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dobrovoljno vatrogasno društvo
DVD Bocanjevci
DVD Hrastin
DVD Kneževi Vinogradi
DVD Kunišinci
DVD Laslovo
DVD Osijek Donji grad
DVD Osijek Retfala
DVD Valenovac
DVD Vukojevci
DVD Novi Bezdan

Obljetnica
90 godina
90 godina
125 godina
75 godina
90 godina
140 godina
125 godina
80 godina
80 godina
35 godina

Obljetnice su prilika za popularizaciju vatrogastva u mjestima i pridonose dobroj međusobnoj suradnji
vatrogasnih organizacija i lokalne uprave kao i predstavnika Županije. HVZ je dodijelila financijska
sredstva za potporu u organizaciji obljetnica, odnosno kupovinu nužne opreme u iznosu od 46.500,00
kn za dobrovoljna vatrogasna društva. U Domagoviću (Jastrebarsko) je 4.07.2015. godine održan 31.
Susret vatrogasnih puhačkih orkestara na kojem su nastupili Puhački orkestri DVD-a Valpovo, DVD-a
Retfala Osijek i DVD-a Đakovo. VZŽ je financijski pomogla u pokrivanju troškova prijevoza. Na
Susretu je sudjelovalo 23 puhačka orkestra s preko 700 glazbenika. Obilježena je značajna obljetnica
valpovačkog vatrogasnog puhačkog orkestra, koji je prigodnim programom proslavio 125 godina
djelovanja. Uz strukovno, potiče se društveno vrednovanje vatrogasne djelatnosti kroz jačanje
identiteta i statusa vatrogasnih organizacija. Od 2014. godine VZŽ u suradnji sa susjednom
Vatrogasnom zajednicom Brodsko-posavske županije i dobrovoljnim vatrogasnim društvima Stari
Perkovci i Trnava povodom blagdana Svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca organizira Hodočašće
vatrogasaca u svetište Gospe Dragotinske u Dragotinu - 17. svibnja 2015. godine, kada je sudjelovalo
14 dobrovoljnih društava odnosno oko 150 hodočasnika.
Početkom 2015. godine započela je suradnja s Konzervatorskim odjelom u Osijeku u cilju
evidentiranja sačuvanih zaprežnih vatrogasnih crpki na području Osječko-baranjske županije. Prilikom
redovnih obilazaka terena uočeno je neprimjereno prezentirane zaprežne vatrogasne crpke ispred
pojedinih vatrogasnih društava na području Osječko- baranjske županije čime je vrijedna tehnička
baština umjesto primjerene prezentacije izložena utjecaju atmosferilija i vandalizmu pojedinaca.
Utvrđeno je da postoji oko 70 zaprežnih crpki. VZŽ i Konzervatorski odjel u Osijeku izvršili su
pregled terena te su vozila locirana i fotografirana. Najstarije sačuvane zaprežne vatrogasne crpke
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datiraju iz sredine druge polovine 19. stoljeća kada su i osnovana brojna društva na području Županije,
a u uporabi su ostala do sredine 20. stoljeća. Sačuvane crpke nalaze se u različitim stupnjevima
očuvanosti. Brojne su crpke u potpunosti ispravne, kod nekih je primijećen nedostatak pojedinih
vitalnih dijelova, dok su kod nekih uslijed pokušaja osuvremenjivanja nastala teška oštećenja ili su
zatečeni samo metalni dijelovi u visokom stupnju korodiranosti. Konzervatorski odjel u Osijeku
predlaže registraciju reprezentativnih vatrogasnih crpki koje su u potpunosti očuvane u izvornom
stanju ili primjereno obnovljene, kao pokretna kulturna dobra Republike Hrvatske. Svojom se
izvornošću svakako ističe zaprežna vatrogasna crpka u Zmajevcu, a kao primjer izuzetno dobro
obnovljene crpke izdvajamo crpku u Bocanjevcima. Moguća je obnova velikog broja predmetnih
crpki, ali je potrebno obnovu ostvariti u suradnji sa stručnim osobama iz Tehničkog muzeja u Zagrebu
i Muzeja vatrogastva u Varaždinu. Konzultiranjem stručnih osoba provela bi se temeljita sanacija
korodiranih metalnih dijelova i smanjio proizvoljni izbor boja prilikom obnove, koja je do sada vršena
isključivo samoinicijativno od strane pojedinih članova DVD-a. Također je potrebno angažirati stolara
i kolara radi izrade dijelova koji nedostaju ili oštećenih drvenih dijelova kola. Sama činjenica da je
veliki broj društava sačuvao svoje zaprežne crpke, kao i pokušaji pojedinaca da ih obnove ili
primjereno prezentiraju izgradnjom nadstrešnica i predviđenim prostorom za njihovo izlaganje na
novoizgrađenim domovima DVD-a, upućuje da u društvima postoji svijest o važnosti ovog područja
tehničke baštine. Vatrogasna društva od samog su osnivanja u mnogim manjim sredinama promovirala
temeljne društvene vrijednosti te doprinosili gospodarskom i kulturnom napretku.
Od 2003. godine svakog se lipnja u Petlovcu održava međunarodno natjecanje zaprežnih vatrogasnih
crpki. Cilj je ove manifestacije razmjena iskustava te prezentacija nekadašnjeg načina gašenja vatre
kao i opreme kojom su se vatrogasci nekada služili. Od postojeće manifestacije moguće je,
uključivanjem većeg broja društava s obnovljenim zaprežnim vatrogasnim crpkama, napraviti događaj
šireg regionalnog značaja. I ovakva bi manifestacija potakla i dugoročno promovirala očuvanje
vatrogasne i druge tehničke baštine, a svojom bi atraktivnošću privlačila velik broj posjetitelja.
Iznimno zanimljiva i bogata tehnička baština hrvatskog vatrogastva zaslužuje očuvanje i adekvatnu
prezentaciju javnosti.
U sklopu obilježavanja 20. Obljetnice vojno redarstva operacije Oluje, u Ulici grada Vukovara u
Zagrebu održan je svečani mimohod Oružanih Snaga Republike Hrvatske. Mimohod je pratilo i
mnoštvo oduševljenih građana. Vatrogasne snage su sudjelovale u mimohodu sa pješačkim i
motoriziranim postrojem. Pješački vatrogasni postroj koji je činilo 85 vatrogasaca, a sudjelovali su
predstavnici VZŽ. Sudjelovanjem vatrogasaca u mimohodu odana je počast svim hrvatskim
vatrogascima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, ali i za sve njihove svakodnevne zadaća koje
ispunjavaju u svrhu zaštite ljudi i imovine od požara, vremenskih nepogoda i drugih ugroza. Pljesak
koji je vatrogasni postroj pratio od formiranja do kraja mimohoda, govori koliko građani cijene
hrvatske vatrogasce.
1.3.4.

Skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasnih organizacija

Ostvarena je suradnja s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe
promicanja vatrogastva i zaštite od požara, samostalno i u suradnji s DUZS i PU Osječko-baranjske
kroz programe edukacije djece. U školama i vrtićima provodi se edukacijski program HVZ te se u
svibnju organiziraju vježbe evakuacije i spašavanja te pokazne vatrogasne vježbe (npr. združena
vatrogasna vježba u školama u Ladimirevcima, Vladislavcima, Gorjanima te u objektima javne
namjene u Osijeku, Zelčinu i drugdje). U osnovnim školama podijeljeno je 2800 rasporeda sati s
vatrogasnim porukama. Provode se edukacije za djecu s posebnim potrebama po posebnim
programima, npr. DVD Belišće i Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono" Belišće.
Oko 1.650 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. U Kampu vatrogasne mladeži u Fažani održan je 13. seminar voditelja
vatrogasne mladeži koji se održao od 17. - 19. travnja 2015. godine, a sudjelovalo je 18 voditelja iz
Osječko-baranjske županije.
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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 i općinskim natjecanjima s
približno 1.400 sudionika. Na županijskom vatrogasnom natjecanju u Semeljcima nastupilo je 1.010
pripadnika vatrogasne mladeži.
Tablica 9. Pregled broja sudionika u 20. Kampu vatrogasne mladeži u Fažani u 2015. godini
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Broj sudionika
9
9
11
11
10
13
11
13
10
10
10
117

Vatrogasna mladež
DVD Belišće
DVD Sarvaš
DVD Viljevo
DVD Feričanci
DVD Veliškovci
DVD Trnava
DVD Osijek Tenja
DVD Gorjani
VZG Valpovo
DVD Petrijevci
DVD Đurđenovac
Ukupno

Mladež DVD Bizovac sudjelovala je u radu Međunarodnog Kampa vatrogasne mladeži u Sarmasagu u
Rumunjskoj od 6. do 10. kolovoza 2015. godine. Pripadnici mladeži DVD Našice sudjelovali su na 17.
Susretima vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije 6. lipnja 2015. godine u Novom Marofu.
1.4.

Opremanje vatrogasnog vježbališta u Našicama

U Našicama je 2015. godine započeta gradnja "Požarne kuće". Riječ je o objektu na tri etaže
(podrumski prostor, prizemlje i kat), u kojem će se moći izvoditi niz različitih vatrogasnih vježbi, od
pravilnog ulaska u objekt, provaljivanja vrata i prozora, pretraživanja prostorija, lociranja središta
požara, odabira taktike i sredstava za gašenje do izvlačenja unesrećenih osoba. Požarna kuća još je
jedan segment kompleksne vatrogasne obuke i omogućuje stjecanje iskustva u različitim taktičkim
situacijama kada je riječ o pravom požaru višekatnog objekta i kada se opasnost povećava zbog požara
na različitim mjestima unutar objekta. Osnovna namjena je uvježbavanje za gašenje požara u
zatvorenim prostorima ali i orijentacija u zadimljenom i požarom zahvaćenom prostoru te spašavanje
ugroženih osoba. Obukom će se povećati spremnost vatrogasaca na ovakve situacije i povećati
samopouzdanje i sigurnost. Projekt se razvija u suradnji Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije i DVD Našice, a vrijednost zajedničkog ulaganja procjenjuje se na 100.000 kuna. Objekt će
biti površine oko 55 četvornih metara i visine 6,5 metara, a bit će sagrađen od pet brodskih kontejnera
međusobno spojenih. Gradnja požarne kuće trebala bi biti gotova 2016. godine i važan je za
vatrogasce na području cijele Osječko-baranjske županije ali i susjednih županija. Za lokaciju gradnje
požarne kuće s razlogom su izabrane Našice, jer se ovdje već radi s kontejnerom za simulaciju
plamenih udara, devetmetarskim vatrogasnim tornjem za uvježbavanje spašavanja s visina te
vježbalištem za rad s izolacijskim aparatima.
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Tablica 10. Rekapitulacija sredstava ostvarenih prema programskim područjima u 2015. godini
REKAPITULACIJA OPERATIVNOG PROGRAMA RADA VATROGASNE
ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PREMA PROGRAMSKIM PODRUČJIMA
1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi
1.1. Provođenje i poticanje školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca
1.2. Seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja
2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja
rada, dojave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi
2.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi
2.2. Razvijati i unapređivati djelotvoran sustav obnavljanja vatrogasne tehnike i
opreme za vatrogasne postrojbe
2.3. Implementacija vatrogasnog informacijskog sustava "Vatrogasna mreža"
3. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o
pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija
3.1. Zastupanje strukovnih interesa i implementacija podzakonskih akata, te
usklađivanje djelovanja s ostalim organizacijama iz područja vatrogastva i
zaštite od požara
3.2. Ustrojavanje djelotvornog sustava suradnje s ostalim odgovornim
organizacijama u RH te vatrogasnim organizacijama u inozemstvu putem
Hrvatske vatrogasne zajednice i Koordinacije županijskih vatrogasnih
zajednica Istočne Hrvatske
3.3. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
3.4. Skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasnih organizacija
4. Opremanje vatrogasnog vježbališta
4.1. Opremanje i održavanje vatrogasnog vježbališta u Našicama

planirano

ostvareno

181.900

192.379

395.940

461.050

867.810

735.442

30.000

30.000

UKUPNO

1.475.650

1.418.871

1.5.

Intervencije vatrogasnih postrojbi u 2015. godini

U periodu I - XII mjesec 2015. godine na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 972
vatrogasne intervencije što je smanjenje od 14,52% u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 1137
intervencija. Povećan je broj požarnih, a smanjen broj tehničkih intervencija.
Tablica 11. Pregled ukupnog broja intervencija po vrstama
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Vrsta intervencije
Požarna intervencija
Tehničke intervencije
Ostale intervencije
Druge aktivnosti
UKUPNO:

Broj intervencija u
2014. godini
370
644
62
61
1137

Broj intervencija u
2015. godini
404
427
81
60
972

Najviše tehničkih intervencija bilo je u srpnju, a povećan broj požarnih intervencija bilježimo u ožujku
i srpnju kada je i uobičajeno povećan broj požara na otvorenom prostoru.
Tablica 12. Pregled broja intervencija po mjesecima
rb

Naziv
Požarne
1. intervencije
Tehničke
2. intervencije
Ostale
3. intervencije
UKUPNO:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

UKUPNO

26

22

58

49

36

25

66

35

17

13

33

24

404

22

38

26

30

49

32

60

46

43

46

16

19

427

3
51

2
62

9
93

3
82

7
92

9
66

10
136

7
88

9
69

7
66

8
57

7
50

81
912
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Slika 1. Pregled intervencija po vrstama i mjesecima (bez drugih aktivnosti)

Ukupno je bilo 404 intervencija gašenja požara. To je povećanje broja požarnih intervencija od 9,19%
u odnosu na 2014. godinu (370). Požarne intervencije dijelimo na požare na otvorenom prostoru (162
intervencije ili 48,63% više), požare stambenih objekata (64) i požare prometnih sredstava (34
intervencije), dok su ostalo požari raznih vrsta građevinskih objekata i eksplozije. Smanjen je broj
požara dimnjaka u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje (kretanje broja požara dimnjaka u
periodu 2012-2014: 50-63-73).
Tablica 13. Pregled požarnih intervencija po vrstama
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Broj intervencija u
2014. godini
77
12
3
26
25
40
109
73
1
4
370

Broj intervencija u
2015. godini
64
11
5
23
39
34
162
61
1
4
404

Požari u stambenim objektima najčešći su u obiteljskim kućama (38 slučaja), u 10 slučajeva požar je
izbio u zgradama, 14 puta u pomoćnim objektima u domaćinstvu dok je na turističkim objektima i
vikend kućama izbilo 2 požara.
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Tablica 14. Pregled vrsta požarnih intervencija na objektima
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Broj
intervencija
38
14
10
2
64

Vrsta događaja
Obiteljska kuća
Pomoćni objekt u domaćinstvu
Stambena zgrada
Turistički objekti i vikend-kuće
UKUPNO:

Kod požara na otvorenome, glavni su uzroci neoprezno spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom
prostoru, a ukupno opožarena površina na području Osječko-baranjske županije iznosi 195,11 ha što je
više nego u 2014. kada je izgorjela površina od 169 ha.
Tablica 15. Pregled broja požara prema vrsti otvorenog prostora
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

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

Broj intervencija
u 2014. godini
8
10
41
50
109

Broj intervencija
u 2015. godini
24
6
48
84
162

U 2015. godini na području Osječko-baranjske županije bilo je 427 tehničkih intervencija, što je za
33,7% manje nego 2014. godine kada je bilo 644 intervencija. Znatno je smanjen broj intervencija u
poplavama, kao i broj tehničkih intervencija na objektima.
Tablica 16. Pregled broja tehničkih intervencija po vrstama
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Broj intervencija
u 2014. godini
30
44
3
1
169
0
234
5
158
644

Broj intervencija
u 2015. godini
39
29
1
5
14
0
163
5
171
427

Od 39 tehničkih intervencija pri nezgodama u prometu, u 24 slučaja radilo se o spašavanju
unesrećenih osoba iz vozila, bilo je 6 intervencije čišćenja i održavanja prometnice te 9 ostalih
intervencija u prometu.
Tablica 17. Nezgode u prometu po vrstama
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Nezgode u prometu
Spašavanje unesrećene osobe
Uklanjanje vozila s prometnice
Čišćenje i održavanje prometnice
Ostalo
UKUPNO:
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Broj
intervencija
24
0
6
9
39

Od ostalih intervencija najviše je bilo izvida (57) dok je lažnih dojava bilo 19.
Pored navedenoga, vatrogasci su bili uključeni u periodu migrantske krize angažiranjem 80
pripadnika, potrebnom tehničkom opremom i vozilima za potrebe pružanja interventne tehničke i
logističke potpore za pomoć u formiranju prostora - izgradnji šatorskog naselja za prihvat i
zbrinjavanje izbjeglica te drugim sličnim poslovima u Belom Manastiru i Čepinu.
Tablica 18. Ostale intervencije
R.br.
1.
2.
3.
4.

Naziv

Količina

Izvidi
Lažna dojava
Prijevoz vode (po nalogu)
Ostalo

57
19
2
3
81

UKUPNO:
Tablica 19. Ostale intervencije
R.br.
1.
2.
3.
4.

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

Količina
24
0
15
21
60

2.

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINE

2.1.

Prikaz ostvarenja Financijskog plana prihoda i rashoda za 2015. godinu

PRIHODI
Izvor razr./
PRIHODI
skupina
1
331
PRIHOD IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
prema Zakonu o vatrogastvu
2
361
PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE
ZAJEDNICE
Refundacije za zajedničke aktivnosti
3
341
VLASTITI PRIHODI
Prihodi od imovine (kamate)
4
351
PRIHOD OD DONACIJA IZ ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA (osiguranje+liječnički)
5
332
PRIHOD IZ PREMIJE OSIGURANJA
Prema Zakonu o vatrogastvu
UKUPNO
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PLAN ZA
OSTVARENO
2015.
900.000
830.000,00
68.650

41.484

2.000

1.270

305.000

239.430

200.000

162.068

1.475.650

1.274.252

RASHODI
skupi
-na

podskupina

RASHODI/IZDACI

1

2

4

4
41
411
412
413
42
421
422
424
425

426

429

44
443
45

02
022

RASHODI
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Naknade smještaja članovima tijela zajednice
Naknade troškova članovima tijela zajednice
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge (grafičke, registracije i sl.)
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija - gorivo
Sitni inventar i auto-gume
Ostali nespomenuti rashodi
Premija osiguranja imovine
Premija osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca
Izdaci za reprezentaciju
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi
Kotizacija za stručne skupove
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi - bankarske usluge,
platni promet
DONACIJE
Tekuće donacije vatrogasnim postrojbama
Stipendije i školovanja
Kapitalne donacije vatrogasnim postrojbama za
nabavku vatrogasne opreme
RASHODI ZA INVESTICIJE
Proizvedena dugotrajna imovina
Postrojenja i oprema
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PLAN ZA
2015.

OSTVARENO

1.475.650

1.418.871

242.230
203.550
5.500
33.180
454.980
11.680
0
64.250
205.000
27.000
3.500
5.000
500
5.000
132.000
11.000
21.000
85.450
48.300
36.150
1.000
88.600
4.000
61.000
12.100
400
8.600
2.500
3.000
3.000

236.509
197.107
5.500
33.902
357.375
10.026
1.848
93.354
103.490
20.599
5.636
0
635
550
2.200
64.860
1.763
7.247
71.003
40.672
30.331
0
77.654
3.066
49.430
13.843
380
8.435
2.500
3.906
3.906

428.000
298.000
15.000
115.000

348.338
253.058
14.000
81.280

347.440
343.940
340.440

472.743
472.743
471.243

026
04

2.2.

Uredska oprema i namještaj
Oprema za protupožarnu zaštitu
Dugotrajna nematerijalna imovina
Ulaganje u računalne programe
Sitni inventar u uporabi
Sitni inventar u uporabi

8.000
332.440
3.500
3.500
3.500
3.500

8.911
462.332
1.500
1.500
0
0

Obrazloženje ostvarenja Financijskog plana prihoda i rashoda

PRIHODI U 2015. GODINI
Prihodi VZŽ u 2015. godini planirani su u iznosu od 1.475.650 kn, a ostvareni su u iznosu od
1.274.252 kn, odnosno 86,35% od planiranog. Ostvarenje prihoda manje je od planiranog za 13,5% iz
sljedećih razloga:
a) manje ostvarenih sredstava iz proračuna Osječko-baranjske županije jer je rebalansom
županijskog proračuna krajem 2015. godine smanjen iznos za financiranje redovne djelatnosti
VZŽ s ugovorenih 900.000 kn na 830.000 kn,
b) manje ostvarenih prihoda iz sredstava donacije iz proračuna Osječko-baranjske županije
koja se odnose na:
- sredstva za osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca jer je provedbom postupka javne nabave
postignuta niža cijena godišnje premije osiguranja u iznosu od 49.430 kn umjesto planiranih
60.000 kn,
- sredstva namijenjena za liječničke preglede dobrovoljnih vatrogasaca koja su planirana u
iznosu od 245.000 kn te ostvarena u iznosu od 190.000 kn, jer sva društva nisu dostavila
dokaz o namjenskom korištenju sredstava, što je uvjetovalo povrat neiskorištenih sredstava za
tu namjenu u proračun Osječko-baranjske županije,
c) manje ostvarenih prihoda od Hrvatske vatrogasne zajednice za sudjelovanje u zajedničkim
aktivnostima kao što je osposobljavanje vatrogasaca i sudjelovanje u radu sjednica tijela Hrvatske
vatrogasne zajednice, koja su planirana u iznosu od 68.650 kn, a ostvarena u iznosu od 41.484 kn,
d) manje ostvarenih prihoda po posebnim propisima od društava za osiguranje imovine od
požara koja sukladno Zakonu o vatrogastvu izdvajaju društava za osiguranje u visini 5% od
premije osiguranja imovine od požara koja su planirana u iznosu od 200.000 kn, a ostvarena u
iznosu od 162.068 kn. To su sredstva namijenjena za nabavku vatrogasne opreme i
osposobljavanje vatrogasaca,
e) prihodi od financijske imovine su planirani u iznosu od 2.000 kn, a ostvareni u iznosu od 1.270
kn. Ovo su prihodi od kamata na deponirana sredstva u Hypo Alpe-Adria banci.
RASHODI U 2015. GODINI
Rashodi poslovanja, kao i prihodi, planirani su u iznosu od 1.475.650 kn, a ostvareni su u iznosu od
1.418.871 kn odnosno 96% u odnosu na planirano. Odstupanja od planiranih aktivnosti nastala su
najvećim dijelom kod:
a) tekućih donacija vatrogasnim postrojbama za liječničke preglede dobrovoljnih vatrogasaca jer je
dio sredstava u iznosu do 52.500 kn vraćen u županijski proračun nakon što pojedina društva nisu
dostavila dokaz o namjenskom utrošku ranije dobivenih sredstava za tu namjenu,
b) rashoda za premiju osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca jer je postupkom javne nabave
sklopljena povoljnija polica u iznosu su 49.430 kn u odnosu na planiranih 60.000 kn,
c) ostvarenih ušteda kod usluga telefona, pošte i prijevoza, intelektualnih i osobnih usluga i rashoda
za materijal i energiju.
Struktura rashoda:
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 242.230 kn, a ostvareni su u iznosu od 236.509 kn.
Čini ih trošak bruto plaće za dva zaposlena djelatnika i ostali rashodi za zaposlene.
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Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 454.980 kn, a ostvareni su u iznosu od 357.375 kn.
Rashodi su manji od planiranih za 21%.
Sadrže sljedeće rashode:
a) Naknade troškova zaposlenima koje čine izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade za
smještaj na službenom putu, naknade troškova prijevoza na posao i s posla) planirani su u iznosu
od 11.680 kn, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.026 kn.
b) Naknade troškova članovima radnih tijela koje iznose 95.202 kn, a planirane su u iznosu od
64.250 kn. Sadrže izdatke koje ostvaruju osobe uključene u rad Zajednice koji svoje funkcije
obavljaju volonterski, a odnose se na bruto izdatke za dnevnice članovima radnih tijela za
službena putovanja, naknade zastupnicima na godišnjoj skupštini, dnevnice i naknade troškova
prijevoza kontrolorima natjecanja, naknade troškova prijevoza na sjednice radnih tijela zajednice,
naknade za smještaj članova radnih tijela na službenom putu.
c) Rashode za usluge planirane u iznosu od 205.000 kn, a ostvarene u iznosu od 103.490 kn.
Najveće odstupanje je nastalo na poziciji - Intelektualne i osobne usluge u koju je prilikom izrade
Financijskog plana za 2015. godinu uključena i naknada za predavače na osposobljavanjima i
usavršavanjima, a koja je u izvješću prikazana na poziciji - Naknade troškova članovima tijela
zajednice.
d) Rashode za materijal i energiju u planiranom iznosu od 85.450 kn, a ostvarene u iznosu od
71.003 kn, odnosno 17% manje od planiranog.
e) Ostale nespomenute rashode koji su planirani u iznosu od 88.600 kn, a ostvareni u iznosu od
77.654 kn a najvećim se dijelom odnose na troškove osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca u iznosu
od 49.430 kn.
Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000 kn ostvareni su u iznosu od 3.906 kn.
Odnose se na bankarsku naknadu za vođenje 2 žiro-računa i mjesečne pretplate na Fina servis.
Donacije u novcu planirane su u iznosu od 428.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 348.338 kn za
različite aktivnosti kao što su sufinanciranje liječničkih pregleda dobrovoljnih vatrogasaca, pomoć u
organizaciji Kup natjecanja, pomoć za sudjelovanje u radu Kampa vatrogasne mladeži, donacije za
pokriće troškova koji su nastali u aktivnostima kao što je organizacija 2 godišnje skupštine Zajednice,
sudjelovanje na državnoj smotri puhačkih vatrogasnih orkestara, kapitalne donacije za ulaganje i
opremanje vatrogasnih postrojbi.
Iz proračunskih sredstava izdvojeno je za donacije 334.338 kn, a iz sredstava premije osiguranja od
osiguravajućih društva 14.000 kn za pomoć u školovanju dobrovoljnih vatrogasaca na srednjoškolskim
i visokoškolskim ustanovama.
Odstupanje od planiranog nastalo je kod transfera sredstava za troškove liječničkih pregleda
dobrovoljnih vatrogasaca. Dio sredstava u iznosu od 52.500 kn vraćen je u dana 31.12.2015. godine u
proračun Osječko-baranjske županije jer određeni broj dobrovoljnih vatrogasnih društava nije
opravdao sredstva primljena u 2014. godini za tu namjenu, te su izgubila pravo na dodjelu sredstva u
2015. godini.
Rashodi za investicije planirani su u iznosu od 347.440 kn, a ostvareni u iznosu od 472.743 kn.
Najveći dio u iznosu od 462.332 kn odnosi se na nabavku opreme za protupožarnu zaštitu
(komunikacijska oprema, vatrogasne pumpe i osobna zaštitna oprema). Oprema za protupožarnu
zaštitu nabavljena iz sredstava županijskog proračuna u iznosu od 386.002 kn odnosi se na:
Rb
1.
2.
3.
4.

Nabavljena oprema
Komunikacijska oprema-radio uređaji
Osobna zaštitna oprema - vatrogasne kacige
Oprema za obranu od poplave - vatrogasne pumpe
Ostala vatrogasna oprema za gašenje
Ukupno

Iznos
236.240
60.375
61.825
27.562
386.002

Oprema za protupožarnu zaštitu nabavljena iz sredstava premije osiguranja u iznosu od 76.330 kn
odnosi se na:
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Rb
1.
2.

Nabavljena oprema
Osobna zaštitna oprema - dišni parati
Detektor plinova
Ukupno

Iznos
28.900
47.430
76.330

MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA
Manjak prihoda nad rashodima ostvaren je u iznosu od 144.619 kn. Dijelimo ga na:
- manjak prihoda redovnih sredstava u iznosu od 216.357 kn
- višak prihoda namjenskih sredstava u iznosu od 71.738 kn
Manjak prihoda pokriven je iz sredstava prenesenog viška prihoda iz prethodne 2014. godine koji je
iznosio 472.117 kn. Raspoloživa sredstva u idućem razdoblju u iznosu od 327.498 utrošit će se za
program nabavke odijela za šumske požare temeljem ugovora o javnoj nabavi zaključenog u 2015.
godini (128.562,50 Kn) te za nabavku komunikacijske opreme.
2.3.

Prikaz Financijskog plana prema programskim područjima i izvorima prihoda

PRIHODI
Izvor

1
2
3
4
5

PRIHODI

PRIHOD IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
prema Zakonu o vatrogastvu
PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE
Refundacije za zajedničke aktivnosti
VLASTITI PRIHODI
Prihodi od imovine (kamate)
PRIHOD OD DONACIJA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
(osiguranje+liječnički)
PRIHOD IZ PREMIJE OSIGURANJA
Prema Zakonu o vatrogastvu
UKUPNO

PLAN ZA
2015.

OSTVAR
ENO

900.000

830.000

68.650

41.484

2.000

1.270

305.000

239.430

200.000

162.068

1.475.650

1.274.252

PLAN

OSTVAR
ENO

RASHODI
Izvor 1 Prihodi iz županijskog proračuna
I.

OSIGURANJE SPREMNOSTI I PRIPRAVNOSTI
VATROGASNIH POSTROJBI.

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

25.000

27.562

4211

Službena putovanja zaposlenih

1.200

2.403

4222
4241

Naknade za smještaj osobama izvan radnog odnosa
Naknade za obavljanje aktivnosti osobama izvan radnog
odnosa - predavači
Naknade troškova službenih putovanja osobama izvan radnog
odnosa
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Zdravstvene usluge
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija - gorivo
Premije osiguranja
Kotizacije
Tekuće donacije
Kapitalna donacija - oprema za natjecanje mladeži
UKUPNO

0
1.000

1.848
0

23.000

19.817

5.000
3.000
16.800
8.400
1.000
2.500
20.500
0
107.400

0
0
15.725
8.135
0
2.500
26.458
25.000
129.448

4242
4251
4256
4261
4263
4291
4294
4511
4521
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II.

RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI

PLAN

0223

Oprema za održavanje i zaštitu ( za poplavu, osobna zaštitna
oprema, ostala oprema
Ulaganja u računalne programe
Naknade za obavljanje aktivnosti osobama izvan radnog
odnosa - predavači
Energija - gorivo
Kapitalna donacija za nabavku radio antena
UKUPNO

207.440

358.440

1.500
1.500

0
0

500
0
210.940

0
26.280
384.720

0261
4241
4263
4521

III.
III.1.

0221
0261
4111
4131
4121
4211
4212
4213
4242

UNAPREĐENJE VATROGASNE PREVENTIVE, JAČANJE
STATUSA I SKRB O POMLAĐIVANJU I VATROGASNOJ
BAŠTINI
Zastupanje strukovnih interesa i implementacija podzakonskih
akata - Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije

PLAN

OSTVAR
ENO

OSTVAR
ENO

Uredska oprema i namještaj
Ulaganja u računalne programe
Plaće za zaposlene
Doprinosi na plaće
Ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade)
Službena putovanja zaposlenih
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Stručno usavršavanje zaposlenika
Naknada troškova službenih putovanja osobama izvan radnog
odnosa
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale komunalne usluge - parking
Zakupnine i najamnine za web prostor
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
Intelektualne usluge za osobe izvan radnog odnosa
Računalne usluge
Ostale usluge
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija - gorivo
Sitni inventar i auto gume
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Tekuće donacije
UKUPNO

8.000
2.000
203.550
33.180
5.500
2.500
4.830
3.000
38.300

8.911
1.500
197.107
33.902
5.500
1.848
5.775
0
23.990

22.000
3.500
5.000
0
500
2.000
75.000
5.000
17.000
23.000
10.000
1.000
4.000
5.000
400
8.600
3.000
11.000

20.599
5.636
0
635
550
2.200
64.860
1.763
7.247
20.861
9.876
0
3.066
2.772
380
8.435
3.906
15.000
446.319

III.2.

Organizacija preventivne i informativno-promidžbene
djelatnosti i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa
vatrogasnih organizacija

PLAN

0421
4211
4241

Sitni inventar u upotrebi
Službena putovanja zaposlenih
Naknade za obavljanje aktivnosti osobama izvan radnog
odnosa - predavači

4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4261
4263
4264
4291
4292
4293
4295
4431
4511
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496.860

3.500
150
3.500

OSTVARE
NO

0
0
0

4242
4257
4258
4259
4261
4263
4292
4511

Naknade troškova službenih putovanja osobama izvan radnog
odnosa
Intelektualne usluge za osobe izvan radnog odnosa
Računalne usluge
Ostale usluge
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija - gorivo
Reprezentacija
Tekuće donacije
UKUPNO

IV.

OPREMANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA

4521

Kapitalne donacije za opremanje vježbališta - (prema
Ugovoru s DVD Našice - obilježje dugotrajne imovine)
UKUPNO
UKUPNO IZVOR 1

2.950

2.536

1.000
6.000
4.000
1.000
4.100
7.100
21.500

0
0
0
4.085
1.537
11.071
21.600
40.829

54.800
PLAN

OSTVARE
NO

30.000

30.000

30.000

30.000

PLAN
900.000

OSTVARENO
1.031.316

Izvor 2 Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice
I.

4241
4261
III.2.

4263

OSIGURANJE SPREMNOSTI I PRIPRAVNOSTI
VATROGASNIH POSTROJBI.

PLAN

Naknade za obavljanje aktivnosti osobama izvan radnog
odnosa - predavači
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
UKUPNO
Organizacija preventivne i informativno-promidžbene
djelatnosti i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog
statusa vatrogasnih organizacija

OSTVAR
ENO

50.000

47.011

7.500
57.500

0
47.011

PLAN

Energija-gorivo

OSTVAR
ENO

11.150

UKUPNO IZVOR 2

PLAN
68.650

8.864

OSTVARENO
55.875

Izvor 3 Vlastiti prihodi
I.

4263

OSIGURANJE SPREMNOSTI I PRIPRAVNOSTI
VATROGASNIH POSTROJBI.

PLAN

Energija - gorivo

OSTVAR
ENO

2.000

UKUPNO IZVOR 3

PLAN
2.000

1.920

OSTVARENO
1.920

Izvor 4 Prihodi od donacija
III.1.

Zastupanje strukovnih interesa i implementacija podzakonskih
akata - Liječnički pregledi i osiguranje

PLAN

4291

Premije osiguranja operativnih vatrogasaca na području
Osječko-baranjske županije od posljedica nesretnog slučaja
Tekuće donacije za pomoć u financiranju liječničkih pregleda
dobrovoljnih vatrogasaca,
UKUPNO

60.000

49.430

245.000

190.000

305.000

239.430

4511

UKUPNO IZVOR 4

PLAN
305.000
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OSTVAR
ENO

OSTVARENO
239.430

Izvor 5 Prihodi iz premije osiguranja od požara
I.

4512

OSIGURANJE SPREMNOSTI I PRIPRAVNOSTI
VATROGASNIH POSTROJBI.

PLAN

Pomoć u školovanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova

OSTVAR
ENO

15.000

II.

RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI
(opremanje i informatizacija)

PLAN

0223
4521

Oprema za održavanje i zaštitu
Kapitalne donacije
UKUPNO

100.000
85.000
185.000

UKUPNO IZVOR 5

SVEUKUPNO VATROGASNA ZAJEDNICA
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14.000
OSTVAR
ENO

76.330
0
76.330

PLAN
200.000

OSTVARENO
90.330

PLAN
1.475.650

OSTVARENO
1.418.871

