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Postupajući u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječkobaranjske županije, Klasa: 214-01/12-01/6, Urbroj: 2158/1-01-01-12-4 od 10. srpnja 2012. godine (u
daljnjem tekstu: Procjena), Skupština Županije, temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine" broj 92/10.), donijela je Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/15.).
Poštujući sve odrednice Procjene, Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) detaljno
je razradio organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, koje je u segmentu zaštite od požara
potrebno provesti kako bi se ista u narednom razdoblju podigla na višu razinu.
Navedenim Provedbenim planom planirana su pored ostalog i sredstva za potpore
dobrovoljnim vatrogasnim društvima za sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim
natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama u iznosu od 20.000,00 kuna. Potreba za
osiguranjem financijskih sredstava proizašla je iz činjenice da troškovi organizacije ili sudjelovanja
na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i manifestacijama često predstavljaju značajno
financijsko opterećenje dobrovoljnim vatrogasnim društvima.
Način dodjele potpore, kao i za prethodno navedenu namjenu, utvrđen je točkom IV.
Provedbenog plana i Planom dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016.
godini. U cilju provedbe prethodno navedenog Osječko-baranjska županija na svojoj je web stranici
objavila Javni poziv za dodjelu potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Osječkobaranjske županije za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim
natjecanjima i manifestacijama.
Međutim, zbog većeg broja podnesenih zahtjeva utvrđeno je da planirana sredstva u iznosu od
20.000,00 kuna neće biti dostatna za pozitivno rješavanje podnesenih zahtjeva. Slijedom navedenog,
Izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik"
broj 5/16.) ona su povećana za iznos od 20.000,00 kuna i sada iznose ukupno 40.000,00 kuna. S
obzirom na povećanje planiranih sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
za navedenu namjenu, potrebno je izvršiti i promjenu iznosa u Provedbenom planu. Povećana su i
financijska sredstva za tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima za opremanje
dobrovoljnih vatrogasnih društava za iznos od 120.000,00 kuna, te ona sada iznose 300.000,00 kuna,
a smanjena su potrebna sredstva za troškove zdravstvenih pregleda i kolektivnog osiguranja
dobrovoljnih vatrogasaca za iznos od 14.199,86 kuna i ona sada iznose 285.800,14 kuna.
Sukladno svemu navedenom, predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Izmjena
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županje za 2016.
godinu, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.),
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije (Klasa:
214-01/12-01/6, Urbroj: 2158/1-01-01-12-4 od 10. srpnja 2012. godine) te članka 30. točka 24. Statuta
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/01., 8/01., 4/02., 9/03., 13/05.,
2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici
___________________ 2016. godine

IZMJENE PROVEDBENOG PLANA
unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu
I.
U Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/15.), u točki IV. mijenjaju se iznosi u pojedinim
stavcima, tako da glase:
u stavku 1. podstavku 3. broj "520.000,00" zamjenjuje s brojem "645.800,14",
u stavku 5. broj "180.000,00" zamjenjuje se brojem "300.000,00",
u stavku 7. broj "20.000,00" zamjenjuje se brojem "40.000,00",
u stavku 8. broj "300.000,00" zamjenjuje se brojem "285.800,14".

II.
Ove Izmjene Provedbenog plana bit će objavljene u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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Prilog

ODREDBA PROVEDBENOG PLANA
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
ČIJA SE IZMJENA PREDLAŽE

IV.
Sredstva za provedbu obveza Osječko-baranjske županije koje proizlaze iz ovoga
Provedbenog plana, planirana su Proračunom Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i to:
za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije u visini utvrđenoj
primjenom odredbe članka 45. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/09., 117/01.,
36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) u iznosu od 800.000,00 kuna,
za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u
vatrogasnim domovima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u visini od 200.000,00 kuna,
za kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima odnosno javnim profesionalnim
vatrogasnim postrojbama u visini od 335.000,00 kuna,
za tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima odnosno javnim profesionalnim
vatrogasnim postrojbama u visini 520.000,00 kuna,
za nabavu nematerijalne imovine u iznosu od 20.000,00 kuna kojim sredstvima će Županija
financirati izradu potrebne planske dokumentacije.
Sredstvima za kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima Županija će
sufinancirati:
stvaranje i osposobljavanje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u
vatrogasnim domovima i vatrogasnim spremištima u njihovom vlasništvu (izgradnja,
preuređenje i opremanje) u visini 200.000,00 kuna,
nabavu vatrogasnih i tehničkih vozila (vozila za gašenje požara, vozila za tehničke
intervencije i vozila za prijevoz vatrogasaca) i drugih osnovnih sredstava (oprema za zaštitu
organa za disanje, oprema za zaštitu vatrogasaca od kemijskih, bioloških i radioloških
opasnosti, detekcijska oprema, komunikacijska oprema) u visini od 100.000,00 kuna.
Sredstva za kapitalne donacije za namjene iz stavka 2. podstavka 1. ove točke, odobravat će se
ukoliko predloženi projekt ne ispunjava uvjete propisane za financiranje ovih namjena prema
Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Sredstvima za kapitalne donacije namijenjene javnim profesionalnim vatrogasnim
postrojbama u visini od 35.000,00 kuna Županija će sufinancirati nabavu osnovnih sredstava.
Sredstvima za tekuće donacije namijenjenim opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava u
visini od 180.000,00 kuna Županija će sufinancirati:
nabavu i servisiranje osobne i skupne zaštitne opreme (vatrogasna odjela, kacige, čizme i
rukavice za gašenje požara otvorenog prostora ili požara objekta, zaštitni vatrogasni opasač i
slična potrošna vatrogasna oprema),
nabavu i servisiranje ostale vatrogasne opreme (cijevi, mlaznice, crpke, agregati, svjetiljke i
slična potrošna vatrogasna oprema).
Sredstvima za tekuće donacije namijenjenim vatrogasnim postrojbama u visini od 20.000,00
kuna Županija će sufinancirati:
troškove priprave i otklanjanje nedostataka na vozilima i opremi prije početka protupožarne
sezone,
troškove nužne sanacije oštećenih vatrogasnih vozila i opreme nakon završetka protupožarne
sezone.
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Sredstvima za tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima u visini od 20.000,00
kuna Županija će odobravati potpore organiziranju i sudjelovanju na nacionalnim i međunarodnim
vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama.
Sredstvima za tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima u visini od 300.000,00
kuna Županija će financirati:
troškove zdravstvenih pregleda dobrovoljnih vatrogasaca s područja Osječko-baranjske
županije,
kolektivno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca s područja Osječko-baranjske županije od
posljedica nesretnog slučaja.
Sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave te sredstva za kapitalne i tekuće donacije
dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz stavka 2, 5. i 7. ove točke odobravat će se temeljem javnog
poziva i prijedloga posebnog povjerenstva planom raspodjele sredstava i aktima koje donosi župan.
Tekst javnog poziva s provedbenim odredbama utvrđuje župan.
Sredstva za kapitalne i tekuće donacije iz stavka 4. i 6. ove točke odobravat će se temeljem
podnesenog zahtjeva i prijedloga posebnog povjerenstva i aktima koje donosi župan.
Sredstva za kapitalne donacije i opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih
profesionalnih vatrogasnih postrojbi odobravat će se i uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasne
zajednice Županije.
U postupku odobravanja sredstava, podneseni zahtjevi za dodjelu sredstava će se razmatrati i
vrednovati polazeći od stanja utvrđenog Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Osječko-baranjske županije te usmjerenja utvrđenih Planom zaštite od požara za područje Osječkobaranjske županije i obveza utvrđenih ovim Provedbenim planom, a do visine i prema standardima
utvrđenim propisima kojima se uređuje protupožarna zaštita.
Pravo na podnošenja zahtjeva za odobravanje sredstava imaju dobrovoljna vatrogasna društva
sa sjedištem na području Županije, pod uvjetom da su i jedinice lokalne samouprave na čijem području
djeluju, a koje su zakonom obvezane financirati ta društva, osigurale sufinanciranje namjene za koje se
traže sredstva predviđena u stavku 2. i 5. ove točke.
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