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IZVJEŠĆE O OSTVARENJU 

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA VATROGASNE ZAJEDNICE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  

ZA 2016. GODINU 
 

 

UVOD 
 

Člankom 135. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 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" broj 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" broj 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 vatrogasne postrojbe i 

dobrovoljna vatrogasna društva te vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. Profesionalne vatrogasne 

postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08.), a dobrovoljna vatrogasna društva temeljem Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 

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 Osječko-

baranjskoj 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 ima 8.559 članova od čega 1.798 žena. Ukupno u 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima ima 2.096 operativnih vatrogasaca s liječničkim pregledom 

(stanje 31.12.2016.), 2.782 izvršujuća aktivna člana, 1.509 pripadnika vatrogasne mladeži te 1.935 

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). Hrvatska vatrogasna zajednica (u daljnjem tekstu: HVZ) kao krovna 

organizacija profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva u Republici Hrvatskoj zastupa interese 

vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i u njih udruženih vatrogasnih 

zajednica područja, vatrogasnih zajednica gradova i vatrogasnih zajednica općina, 1.891 dobrovoljnih 

vatrogasnih društava i 82 profesionalne vatrogasne postrojbe s ukupno oko 60 tisuća vatrogasaca, od 

kojih je oko 95% dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, a koji raspolažu s ukupno 3.588 

specijaliziranih vatrogasnih vozila. 

 

Tablica 1.Pregled broja vatrogasnih postrojbi i članstva u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. 

 godini 

Rb Vatrogasne 

postrojbe 

Broj 

postrojbi 

Operativnih 

vatrogasaca 

Operativni 

ostali 

Vatrogasne 

mladeži 

Ostalo 

članstvo 

Ukupno 

1. Dobrovoljna 

vatrogasna 

društva 

142 2.096 2.782 1.509 1.935 8.322 

2. Profesionalne 

vatrogasne 

postrojbe 

3 132 - - 

 

- 132 

3. Vatrogasne 

postrojbe u 

gospodarstvu 

5 105 - - - 105 

 Ukupno 8.559 

 

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 2016. godini (NN broj 43/16, u daljnjem tekstu: Program aktivnosti 

Vlade RH). 

 

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 Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu. 
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1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA VATROGASNE 

ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije (VZŽ) donijela je Program rada za 2016. godinu na 

temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (Program je usvojen na sjednici skupštine 

od 10. prosinca 2015. godine). 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 VZŽ je predložila Skupštini Osječko-baranjske 

županije prijedlog Financijskog plana i Programa rada za 2016. godinu koji je usvojen na 18. sjednici 

Skupštine od 17.12.2015. godine ("Županijski glasnik" broj 15/15.). Skupština je usvojila i Izvješće o 

ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada za 2015. godinu na 20. sjednici Skupštine 24. svibnja 

2016. godine ("Županijski glasnik" broj 4/16.). Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu donesen je 17. prosinca 2015. godine 

("Županijski glasnik" broj 15/15.). 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. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe provedbenog plana zaštite od 

požara za 2016. godinu prihvaćena je na 27. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije od 21. 

veljače 2017. godine. 
 

VZŽ je tijekom 2016. 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. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi 

2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i 

uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi 

3. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj 

baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija 

4. Opremanje vatrogasnog vježbališta 

 

1.1. 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 Broj postrojbi Potreban broj operativnih 

vatrogasaca 

1.  javne profesionalne vatrogasne postrojbe 3 132 

2.  središnji DVD 50 1.166 

3.  ostali DVD  92 930 

  

Ukupno 
 

 

 

2.228 
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Iz navedenog se vidi da je na području Osječko-baranjske županije planskim dokumentima utvrđeno 

ukupno 2.228 operativna vatrogasca (profesionalna i dobrovoljna) koji čine obvezni dio operativne 

vatrogasne postrojbe, a za koje je potrebno osigurati odgovarajuću razinu osposobljenosti i fizičke 

spremnosti kao i osobnu zaštitnu opremu za gašenje požara. Treba napomenuti da je trenutno u rad 

društava uključeno 7.878 članova s odgovarajućom razinom osposobljenosti, dakle znatno više od 

navedenog minimuma. Stručni nadzor sukladno Zakonu provode zapovjednici vatrogasnih zajednica. 

 

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. Svi operativni vatrogasci 

prošli su osnovna osposobljavanja koja se povremeno nadopunjavaju usavršavanjima i seminarima. 

Ukupno je u 2016. godini osposobljeno 534 osobe za zvanja i specijalnosti u slijedećim područjima: 

 

Tablica 3. Broj sudionika u programima osposobljavanja u 2016. godini 

rb naziv programa broj 

polaznika 

1.  Vatrogasna mladež 45 

2.  Vatrogasac 104 

3.  Vatrogasac 1 klase 114 

4.  Dočasnik 62 

5.  Dočasnik 1 klase 55 

6.  Časnik 1 klase 14 

7.  Aparati za zaštitu dišnih organa 55 

8.  Spašavanje pri tehničkim intervencijama 60 

9.  Strojar 25 

 UKUPNO 534 

 

Zakonom o vatrogastvu utvrđeno je da pored programa osposobljavanja vatrogasci u vatrogasnim 

postrojbama moraju posjedovati važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje se izdaje na temelju 

liječničkog pregleda. Osječko-baranjska županija izdvojila je iz Proračuna sredstva za financijsku 

pomoć svim vatrogasnim društvima za obavljanje liječničkih pregleda za vatrogasce. U 2016. godini 

obavljeno je 892 liječnička pregleda za vatrogasce. Hrvatska vatrogasna zajednica pomogla je u 

pokrivanju troškova osposobljavanja vatrogasaca dodjelom sredstava vatrogasnim zajednicama u 

iznosu od 42.155,00 kuna. VZŽ je u 2016. godini provela natječaj za dodjelu financijske pomoći 

DVD-ima za školovanje na srednje i visokoškolskim ustanovama za profil Zaštite od požara te je 

odobrena pomoć dvojici vatrogasaca. 

 

1.1.2. Seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja 

 

Sudjelovali smo u radu Međunarodne konferencije o vatrogasnim pristupima u Igu, Slovenija, Tečaju 

za mehanizam civilne zaštite u Stutgartu, Njemačka, Stručnoj posjeti proizvođaču zaštitne i 

detekcijske opreme Dräger Safety u Lübecku, Njemačka. Kroz prezentaciju stručnih radova 

sudjelovali smo u radu Savjetovanja vatrogasaca u Opatiji i Stručnom skupu Hrvatske vatrogasne 

zajednice u Dubrovniku. Voditelji intervencija prošli su program obuke za navođenje zrakoplova. 

Održane su edukacije za uporabu aplikacije "Vatronet" centralne informatičke baze podataka o 

vatrogastvu RH za korisnike - operatere iz vatrogasnih zajednica. Održano je više pokaznih 

vatrogasnih vježbi povodom obilježavanja visokih obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava te 

povodom manifestacije "Mjesec zaštite od požara", a sudjelovali smo i u pokaznoj vježbi povodom 

dana civilne zaštite u Osijeku (KBC Osijek). Izvršena je tjelesna i visinska priprema pripadnika 

intervencijske vatrogasne postrojbe za gašenje požara na priobalju. U dislokaciji na priobalje tijekom 

ljetne sezone sudjelovala je Javna vatrogasna postrojba Našice. 
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Vatrogasne postrojbe organizirale su ili sudjelovale u vježbama kojima se utvrđivala razina 

pripremljenosti za složene vatrogasne intervencije. Ukupno je bilo 15 vatrogasnih vježbi s oko 500 

sudionika od kojih treba izdvojiti: 

 

Tablica 4. Održane vježbe u 2016. godini 

rb Organizator Mjesto održavanja vježbe Datum Broj sudionika 

1.  Zapovjedništvo CZ OBŽ 

VZOBŽ 

Osijek/Klinički bolnički 

centar Osijek 
02. ožujka 150 

2.  PVZO Đakovštine Drenje 04./11. rujna 51 

3.  VZO Semeljci Semeljci 20.svibnja 28 

4.  VZO Marijanci Marijanci 22. svibnja 38 

5.  PVZ Đakovštine Tomašanci 24. travnja 18 

6.  VZG Valpovo Valpovo 08.svibnja 11 

7.  VZG Valpovo Zelčin 29. svibnja 17 

8.  VZG Valpovo Ladimirevci 29. listopada 40 

9.  VZG Belišće Bocanjevci 05 studenoga 20 

10.  VZ Našice Koška 04. svibnja 21 

11.  VZ Osijek Osijek 28. svibnja 33 

12.  VZ Osijek Osijek 7. studenoga 24 

13.  VZ Osijek Čepin 12. studenoga 15 

14.  VZ Osijek Laslovo 04. svibnja 15 

15.  VZ Osijek Vladislavci 09. lipnja 16 

 

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 1.130 vatrogasaca i 

1.570 pripadnika vatrogasne mladeži). 

 

Tablica 5. Održana vatrogasna natjecanja u 2016. godini 

Organizator Naziv Datum i mjesto odrasli 

odjeljenja 

mladež 

odjeljenja 

VZ Osijek Područno vatrogasno natjecanje 05.06. Osijek 23 19 

VZO Marijanci Općinsko vatrogasno natjecanje 05..06. Marijanci  4 7 

VZ Našice Područno vatrogasno natjecanje 05.06. Markovac Naš. 32 33 

PVZO Đakovštine Područno vatrogasno natjecanje 11.06. Trnava 9 25 

VZO 

Magadenovac 

Općinsko vatrogasno natjecanje 12.06. Beničanci 3 8 

VZ Baranja Područno vatrogasno natjecanje 12.06. Baranjsko P.Selo 9 11 

VZG Belišće Gradsko vatrogasno natjecanje 12.06. Bocanjevci 10 10 

VZO Semeljci Općinsko vatrogasno natjecanje 19.06. Semeljci  4 12 
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VZG Valpovo Područno vatrogasno natjecanje 19.06. Valpovo 15 20 

VZG Đakovo Područno vatrogasno natjecanje 18. 09. Đakovo 4 12 

ukupno 113 157 
 

U rujnu je održano Državno vatrogasno natjecanje u Puli na kojem je sudjelovalo 6 odjeljenja mladeži 

te 12 odjeljenja članica i članova iz Osječko-baranjske županije i postigli su zapažene rezultate. 

Održano je 17 Kup natjecanja s oko 2.000 natjecatelja: 
 

Tablica 6. KUP natjecanja u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini 
 

Redni 

broj 

Naziv kup-natjecanja Mjesto održavanja 

1. Kup Spajanje usisnog voda  12.03. Veliškovci 

2. IX Susret pomladak i mladež 24.04. Belišće  

3. Fire combat Memorijal "Matija Jakuš" 30.04. Osijek 

4. Kup "Željko Filipčić" pomladak i mladež 14.05. Bilje 

5. Kup "Grada Našica" za pomladak i mladež 19.06. Našice  

6. Kup "Općine Magadenovac" pomladak i mladež 22.06. Magadenovac 

7. Kup "Stjepan Jamnić" odrasli 22.06. Beljevina  

8. Noćni kup Marijanci odrasli 02.07. Marijanci  

9. Kup "Vladan Dragović" pomladak 03.07. Belo Brdo 

10. Memorijal Berečić - Kovačević odrasli 10.08. Zelčin  

11. 7. Sportske igrice mladih 21.09. Valpovo 

12. Kup natjecanje Branimir Špehar 10.09. Budrovci 

13. Međunarodno vatrogasno natjecanje Memorijal F. Bartolić 20.08. Petlovac 

14. Kup DVD Branjin Vrh 16.10. Branjin Vrh 

15. Memorija Kup Matković-Ivić 10.09. Našice 

16. 7. Memorijalni Kup "Martin Đurkić" 23. 10. Veliškovci 

17. 3. Kup natjecanje djece i mladeži 04.09. Marijanci 
 

Kup Hrvatske vatrogasne zajednice natjecanje je nacionalnog značenja i održano je u Đakovu. 

Sudjelovalo je 51 natjecateljsko odjeljenje iz dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja cijele 

Hrvatske. Održano je i Međunarodno natjecanje Fire Combat u Osijeku u DVD Osijek Gornji-grad a 

nastupilo je 21 odjeljenje. Vatrogasna društva s područja Baranje sudjelovala su i postigla zapažene 

rezultate na Međunarodnom vatrogasnom natjecanju s ručnom vatrogasnom štrcaljkom u 

Budimpešti/Mađarska, 25.09.2016. godine. VZŽ je suorganizator tradicionalne utrke vatrogasaca 

međunarodnog karaktera pod nazivom "Vatrogasni cener" u kojoj je sudjelovalo 70 natjecatelja. 

 

1.2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i 

uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi 
 

1.2.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi 
 

Tijekom 2016. godine županijski zapovjednik i zapovjednici vatrogasnih zajednica na području 

Osječko-baranjske županije izvršili su stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti 

vatrogasnih postrojbi. 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 1.109 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 2016. godini realizirana nabavka osobne 

zaštitne opreme (zaštitna vatrogasna odijela i kacige - 325/95 kompleta) za navedena ostala vatrogasna 

društva čime se značajno poboljšalo stanje opremljenosti osobnom zaštitnom opremom. Financijska 

sredstva za nabavku opreme dobilo je od Osječko-baranjske županije temeljem provedenog natječaja 

69 DVD-a i 3 JVP. 
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U 2016. godini je nabavljeno 3 analogno/digitalna repetitora i 18 radio-uređaja što je omogućilo 

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. 
 

Tablica 7. Oprema nabavljena u 2016. godini 

Vrsta opreme  Količina Vrijednost 

DMR Radio Repetitor i ručne i kolne radio stanice 3 kpl. 247.237,50 

Vatrogasne kacige za požare otvorenog prostora 95 27.906,25 

Odijelo za gašenje požara otvorenog prostora 325 236.481,25 

Zaštitna oprema za obuke 8 26.575,00 

Ostala vatrogasna oprema kompl 20.273,50 

UKUPNO  558.473,50 
 

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN broj 43/95) određen 

je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe, planovima zaštite od 

požara određene kao središnje, mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o 

vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10, u daljnjem tekstu: Zakon). Za središnja gradska 

dobrovoljna vatrogasna društva najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila čini: navalno vozilo, 

autocisterna i kombi vozilo. U tablici 8. dat je prikaz broja vatrogasnih vozila s kojim raspolažu 

vatrogasne postrojbe: 
 

Tablica 8. Broj vozila prema vrstama u OBŽ 
 

rb Vrsta vozila Broj 

vozila 

Prosječna 

starost 

1.  vozila za gašenje i spašavanje 152 32 

2.  vozila za prijevoz vatrogasaca 87 17 

3.  priključne cisterne s vodom/pumpom 84 35 

4.  opskrbna vozila 5 14 

5.  tehnička vozila 5 18 

6.  vozila s opremom za zaštitu od opasnih tvari 2 12 

7.  vozila za spašavanje s visina 10 25 

8.  zapovjedna vozila 14 15 

  

Ukupno 

 

359 

 

 
 

Minimum opreme za ostale vatrogasne postrojbe koje djeluju u pretežito seoskim naseljima i koje nisu 

planom zaštite od požara određene kao središnje utvrđuje Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za 

rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02). Ove postrojbe 

moraju posjedovati najmanje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu ili 

prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu. 
 

Trenutno ima 69 registriranih vatrogasnih vozila za gašenje i spašavanje starijih od 30 godina. Vozila 

za rad na visokim objektima (auto-ljestve i zglobne platforme) posjeduju: 

- JPVP Osijek: hidrauličke auto-ljestve visine 53 metra i zglobnu platformu 42 metra. 

- DVD Našice, JPVP Grada Belog Manastira i DVD Donji Miholjac i DVD Valpovo: 

 vatrogasne auto-ljestve 32 metra visine 

- DVD Đakovo posjeduje starije vozilo za radove na visini. Ostala vozila za spašavanje s visina 

 su pred istekom uporabe. 
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Moderna vozila za tehničke intervencije koje udovoljavaju europskim standardima za rad na 

intervencijama u prometu, tehnološkim intervencijama u industriji i na građevinama posjeduje JPVP 

Osijek te nešto starije vozilo DVD Đakovo, dok ostale stožerne postrojbe posjeduju opremu za 

tehničke intervencije u prometnim nesrećama koja su nabavljena sredstvima županijske vatrogasne 

zajednice. Jedno vozilo za ekološke akcidente nalazi se u JPVP Osijek. 
 

Tijekom 2016. godine Osječko-baranjska županija dodijelila je putem natječaja za dodjelu sredstava 

za sufinanciranje prostornih uvjeta  djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-

baranjske županije financijska sredstva za slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Kešinci, 

Petrijevci, Selci Đakovački, Harkanovci, Vrbica, Bilje, Krčenik, Laslovo, Tomašanci, Donji Grad,  

Batina, Valpovo, Kućanci Đakovački, Viškovci, Donji Miholjac, Karanac, Đakovo, Hrastin, 

Vladislavci, Ivanovci Đakovački, Luč, Bokšić Lug, Trnava, Satnica Đakovačka (sredstva dodijeljena 

krajem 2015. godine a radovi su realizirani u 2016. godini). U 2016. godini sredstva su dobili:DVD 

Trnava, Piškorevci, Laslovo, Vrbica, Duboševica, Gorjani, Levanjska Varoš, Petrijevci, Našice, 

Kućanci Đakovački, Semeljci, Selci Đakovački, Viškovci, Tomašanci, Karanac, Harkanovci, Đakovo, 

Šaptinovci, Retfala, Batina. Osječko-baranjska županija dodijelila je financijsku pomoć za poboljšanje 

prostornih uvjeta i jedinicama lokalne samouprave za domove: Općina Feričanci za DVD Feričanci, 

Općina Viljevo za DVD Kapelna, Grad Našice za DVD Markovac Našički, Grad Valpovo za DVD 

Ivanovce, Grad Donji Miholjac za DVD Donji Miholjac, Općina Vladislavci za DVD Hrastin, Općina 

Bilje za DVD Kopačevo, Grad Belišće za DVD Belišće, Općina Drenje, za DVD Slatinik Drenjski 

Općina Satnica Đakovačka, za DVD Gorjane, Općina Bizovac, za DVD Bizovac, Općina Donja  

Motičina za DVD Donja Motičina, Općina Levanjska Varoš za DVD Levanjska Varoš. 
 

Ovim ulaganje znatno su poboljšani prostorni uvjeti za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava jer su 

sredstva uložena u izgradnju objekata, instalacija grijanja, obnove krovišta, nabavke potrebne stolarije 

i namještaja i drugo. 

 

1.2.2. Razvijati i unapređivati djelotvoran sustav obnavljanja vatrogasne tehnike i opreme za 

 vatrogasne postrojbe 
 

Kapitalne donacije za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije iz 

sredstva premije osiguranja Hrvatske vatrogasne zajednice doznačena su za nabavku vatrogasne 

opreme prema zahtjevu dobrovoljnih vatrogasnih društava. U 2016. godini putem Natječaja za dodjelu 

sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima na područjima od posebne državne skrbi Hrvatske 

vatrogasne zajednice (HVZ) dodijeljeno je ukupno 72.938,93 kuna pomoći za 43 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 42 

vatrogasnih postrojbi u ukupnom iznosu od 103.82,60 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. 

 

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 2016. godine u bazi je evidentirana 8.624 osoba 

iz Osječko-baranjske županije (u 2015. godine u bazi podataka bilo je evidentirano 8.191 osoba) što 

znači da su tijekom 2016. godine uneseni podaci za nove 433 osobe. Treba naglasiti da unos u bazu 

vrše dobrovoljni vatrogasci, administratori u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Tijekom 2016. 

godine započeta je 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. 
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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 o

 rganizacijama 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 su 

se po potrebi sastajali radi izrade planskih operativnih dokumenata, Zapovjedništvo VZŽ (kojega čine 

svi zapovjednici vatrogasnih zajednica) provodilo je operativne zadatke a Predsjedništvo VZŽ 

koordiniralo i donosilo odluke o nabavci opreme i sredstava, pratilo i usklađivalo operativne programe 

i financijski plan. Predsjedništvo je pružalo potrebnu pomoć članicama u provedbi zakonskih propisa i 

unaprjeđenju statusa članova vatrogasnih društava (poglavito u primjeni novih propisa). 

 

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 2016. godini (NN broj 43/16, 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 planski dislociraju na posebno ugrožena područja. 

Temeljem obveza iz Programa aktivnosti Vlade RH, Župan je donio Plan operativne provedbe 

Programa aktivnosti Vlade RH a Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije donio je na 

prijedlog VZŽ 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 

intervenciju 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 Osječko-

baranjske županije" koji sadrži potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava 

predviđenih za dislokaciju kao i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca. U dislokaciji 

vatrogasaca s područja Osječko-baranjske županije na Priobalje u 2016. godini sudjelovali su 

vatrogasci iz JVP Našice u 6 smjena po jedan vatrogasac i to kao popuna Državne interventne 

vatrogasne postrojbe Zekovica Dubrovnik. Temeljem zapovjedi županijskog zapovjednika dodatna je 

kontrola provedena pred žetvu. Održana su dva 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 2016. godini. 
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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 (2096 osoba) a 

uključuje osiguranje od posljedica nesretnog slučaja od 0-24 sata. 

 

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 237.500 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 4 središnjih i 25 ostalih 

postrojbi nije opravdao prethodno doznačena sredstva pa se  dio sredstava (42.500 kuna) 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 9. Doznake za liječničke preglede 

 

rb Vrsta vatrogasne postrojbe Broj DVD Ukupno 

doznačen iznos 

1.  Središnje vatrogasne postrojbe 45 112.500 

2.  Ostale vatrogasne postrojbe 66 82.500 

  

Ukupno 

  

195.000 

 
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 

 

VZŽ posebnu suradnju ostvaruje s HVZ kao osnivačica i punopravni član kroz aktivnosti koje provodi 

krovna organizacija hrvatskog vatrogastva. 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. 

 

Od važnijih područja suradnje treba istaknuti osposobljavanje vatrogasaca u kojemu HVZ sudjeluje na 

način da se za sva osposobljavanja koja se provode na području Osječko-baranjske županije dodjeljuju 

financijska sredstva pomoći te se uz to iz sredstava premije osiguranja koja se prikupljaju na 

nacionalnoj razini dio sredstava izdvaja za područje Osječko-baranjske županije što predstavlja veliku 

pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima kod nabavke opreme i sredstava za gašenje. Vatrogasci iz 

OBŽ sudjelovali su u svečanom mimohodu povodom proslave 140. godina Hrvatske vatrogasne 

zajednice u Zagrebu s 65 pripadnika i u provedbi pokazne vježbe na Trgu Bana Josipa Jelačića u 

Zagrebu. 

 
Tijekom 2016. 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 2016. godini za procjene općina Jagodnjak i Donja Motičina. 
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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. 

 

1.3.3. Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti 
 

Dobrovoljna vatrogasna društva, javne profesionalne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice 

sustavno su tijekom 2016. 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. 
 

Tablica 10. Promidžbeni materijali VZŽ izdani u 2016. godini 

Rb Promidžbeni materijal Količina 

1.  Brošura „Spriječimo nesreće“ 1.000 

2.  Raspored sati (A4) za prve razrede 3.050 

3.  Bojanke za djecu 3.300 
 

Kampanja "Roštiljajmo odgovorno" nastala u suradnji Konzuma i Hrvatske vatrogasne zajednice 

započela je u svibnju 2016. godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o najčešćim uzrocima požara. 

Kampanja je ujedno bila i poticaj na odgovorno ponašanje i oprez pri paljenju roštilja i vatre na 

otvorenim prostorima. Kupnjom artikala za roštiljanje Konzum je donirao 50.000,00 kn za potrebe 

vatrogasaca. U sklopu projekta diljem Hrvatske su održane demonstracije vatrogasne djelatnosti u 

Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Zadru, Puli i Osijeku (demonstracija je održana u prodajnom centru 

"Portanova"). 
 

HVZ je u 2016. 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 drugo mjesto 

osvojila je Iva Kalkan, 5. r. OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac. 
 

Jedan od projekata kojeg smo provodili u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom je i putujuća 

izložba fotografija "Crna šuma". Projekt je nastao u suradnji s poznatim hrvatskim fotografom 

Damirom Hoykom, a ova serija fotografija je nastala nedugo nakon katastrofalnog požara na području 

Trstenika na poluotoku Pelješcu. Cilj izložbe je bio putem fotografija kojima se prikazuju 

apokaliptični prizori nakon požara, senzibilizirati javnost na posljedice neodgovornog ponašanja 

pojedinaca. Izložba je bila putujućeg karaktera kako bi došla u što veći broj muzeja i galerija diljem 

Hrvatske. Otvorena je u Noći muzeja u Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu nakon čega je 

izložena na 12 lokacija u zemlji, među kojima su Osijek i Belišće (Muzej Slavonije, Osijek i Zgrada 

Gradske uprave, Belišće). Izložbu je ukupno u Hrvatskoj pogledalo oko 40 000 ljudi, a između ostalih, 

izložbu je imao priliku pogledati i princ Charles koji je bio u posjetu Osijeku i osječkom muzeju 

upravo u vrijeme izlaganja ove izložbe. 
 

Tijekom 2016. godine obilježene su visoke obljetnice dobrovoljnih vatrogasnih društava: 
 

Tablica 11. Pregled DVD-a koji su obilježili visoke obljetnice u 2016. godini 

rb DVD OBLJETNICA 

1.  DVD Bizovac 90 

2.  DVD Gorjani 90 

3.  DVD Harkanovci 90 

4.  DVD Koška 90 

5.  DVD Nard 90 

6.  DVD Satnica Đakovačka 90 
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7.  DVD Vardarac 90 

8.  DVD Veliškovci 90 

9.  DVD B. Petrovo Selo 80 

10.  DVD Bokšić Lug 80 

11.  DVD Piškorevci 80 

12.  DVD Tomašanci 80 

13.  DVD Popovac 70 

14.  DVD Grabovac 70 

15.  DVD Kozarac 70 

16.  DVD Petlovac 70 

17.  DVD Zoljan 70 

18.  DVD Erdut 135 

19.  DVD Batina 105 

20.  DVD Feričanci 125 

21.  DVD Kotlina 130 
 

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 Velikoj Gorici, 12. lipnja 2016. godine održan je 32. 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 14 puhačkih orkestara 

s preko 450 glazbenika. Ovim aktivnostima uz strukovno, potiče se društveno vrednovanje vatrogasne 

djelatnosti kroz jačanje identiteta i statusa vatrogasnih organizacija. 
 

Od 2014. godine dobrovoljna vatrogasna društva Trnava i Stari Perkovci u svibnju organiziraju 

Hodočašće vatrogasaca u Dragotinu, selu na rubnom području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske 

županije, u blizini grada Đakova. S obzirom na posječenost i broj zainteresiranih koji raste svake 

godine, u promociju ove manifestacije uključile su se vatrogasne zajednice obiju županija. Tako je 

Trećem vatrogasnom hodočašću u svetište Gospe Dragotinske 08. svibnja prisustvovalo oko 400 

vatrogasaca iz DVD-ova s područja Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije. Ovo je do sada 

bilo najmasovnije hodočašće kojem su sudjelovali dobrovoljni vatrogasci iz čak 35 dobrovoljnih 

društava. Vatrogasci su u Dragotin hodočastili u okviru manifestacije "Svibanj - mjesec zaštite od 

požara" i povodom blagdana sv. Florijana - zaštitnika vatrogasaca. 
 

U Petlovcu je održano međunarodno natjecanje zaprežnih vatrogasnih crpki sna kojem je sudjelovalo 

17 DVD-a i gosti iz Njemačke i Bosne i Hercegovine.. Cilj je ove manifestacije razmjena iskustava te 

prezentacija nekadašnjeg načina gašenja vatre 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. Ova manifestacija promiče 

očuvanje vatrogasne i druge tehničke baštine. Iznimno zanimljiva i bogata tehnička baština hrvatskog 

vatrogastva zaslužuje očuvanje i adekvatnu prezentaciju javnosti. 

 

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 Hrvatske 

vatrogasne zajednice te se u svibnju organiziraju vježbe evakuacije i spašavanja i pokazne vatrogasne 

vježbe. U vrtićima je uz odgovarajuće programe podijeljeno 3.300 primjeraka bojanki za djecu s 

promidžbenim porukama a u osnovnim školama 3.050 rasporeda sati s vatrogasnim porukama. 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 
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vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s  vatrogasnom mladeži treba istaknuti 

Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, u kojem je 2016. godine sudjelovalo 107 pripadnika mladeži iz 

Osječko-baranjske županije s njihovim voditeljima, kao i sudjelovanje vatrogasne mladeži na 

gradskim i općinskim natjecanjima. 
 

Tablica 12. Pregled broja sudionika u 21. Kampu vatrogasne mladeži u Fažani u 2016. godini 

Rb Vatrogasna mladež Broj sudionika 

1.  DVD Osijek Tenja 11 

2.  DVD Sarvaš 8 

3.  DVD Našice 9 

4.  DVD Piškorevci 9 

5.  DVD Đakovo 19 

6.  DVD Veliškovci 10 

7.  DVD Feričanci 9 

8.  DVD Branjin Vrh 9 

9.  VZG Valpovo 11 

10.  VZO Viljevo 12 

 Ukupno 107 
 

Održan je XI Međunarodni kamp vatrogasne mladeži u Bizovcu 04. i 05. kolovoza sa stotinjak 

sudionika, iz Hrvatske, Srbije, Mađarske i Rumunjske. 

 

1.4. Opremanje vatrogasnog vježbališta u Našicama 
 

U Našicama je tijekom 2016. godine dovršena druga faza "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 od čega je 

do sada realizirano 70.000 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 biti će završena 

u prvoj polovini 2017. godine i važna je za vatrogasce na području 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. 
 

Tablica 13. Rekapitulacija sredstava ostvarenih prema programskim područjima u 2016. godini  

REKAPITULACIJA OPERATIVNOG PROGRAMA RADA VATROGASNE 

ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 

PREMA PROGRAMSKIM PODRUČJIMA 

planirano ostvareno 

1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi 183.800 149.289 

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 

329.490 567.075 

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"   
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3. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o 

pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija 

762.210 747.779 

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 30.000 30.000 

4.1. Opremanje i održavanje vatrogasnog vježbališta u Našicama   

 

UKUPNO 

 

1.305.500 

 

1.494.144 

 

 

 

INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI U 2016. GODINI 

 

U periodu I - XII mjesec 2016. godine na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 

1319 vatrogasnih intervencija što je povećanje od 35,7% u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 972 

intervencija. Povećan je broj tehničkih a smanjen broj požarnih intervencija. 

 

Tablica 14. Pregled ukupnog broja  intervencija i aktivnosti po vrstama 

 

Redni 

broj 
Vrsta intervencije  

Broj intervencija u 

2015. godini 
Broj intervencija u 

2016. godini 

1 Požarna intervencija 404 335 

2 Tehničke intervencije 427 835 

3 Ostale intervencije 81 89 

4 Druge aktivnosti 60 60 

UKUPNO: 972 1319 

 

Najviše tehničkih intervencija bilo je u srpnju, a povećan broj požarnih intervencija bilježimo u 

siječnju i srpnju kada je i uobičajeno povećan broj požara na otvorenom prostoru. 

 

Tablica 15. Pregled broja  intervencija po mjesecima 

rb Naziv I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO 

1 

Požarne 

intervencije 

39 18 22 26 25 29 35 26 25 14 22 54 335 

2 

Tehničke 

intervencije 

37 22 23 19 43 170 323 55 58 29 31 25 835 

3 

Ostale 

intervencije 

11 3 8 3 1 15 26 4 4 8 1 5 89 

UKUPNO: 87 43 53 48 69 214 384 85 87 51 54 84 1259 
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Slika 1. Pregled intervencija po vrstama i mjesecima (bez drugih aktivnosti) 
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Ukupno je bilo 335 intervencija gašenja požara. To je smanjenje broja požarnih intervencija od 17,1% 

u odnosu na 2015. godinu (404). Požarne intervencije dijelimo na požare na otvorenom prostoru (91 

intervencije ili 43,85% manje), požare stambenih objekata (83 intervencije ili 29,7% više) i požare 

prometnih sredstava (41 intervencija ili 7% više), dok su ostalo požari raznih vrsta građevinskih 

objekata i eksplozije. I dalje bilježimo smanjenje broja požara dimnjaka i objekata komunalne 

namjene. 

Tablica 16. Pregled  požarnih intervencija po vrstama 
 

Redni 

broj 
Naziv 

Broj intervencija u 

2015. godini 

Broj intervencija u 

2016. godini 

1 Požar stambenog objekta 64 83 

2 Požar poslovnog objekta 11 3 

3 Požar objekta javne namjene 5 4 

4 Požar gospodarskog objekta 23 26 

5 Požar objekta komunalne namjene 39 20 

6 Požar prometnog sredstva 34 41 

7 Požar otvorenog prostora 162 91 

8 Požar dimnjaka 61 59 

9 Eksplozije 1 0 

10 Ostale požarne intervencije 4 8 

UKUPNO: 404 335 
 

Požari u stambenim objektima najčešći su u obiteljskim kućama (50 slučajeva), u 12 slučaja požar je 

izbio u zgradama, 21 puta u pomoćnim objektima u domaćinstvu. 
 

Tablica 17. Pregled vrsta požarnih intervencija na objektima 
 

Redni 

broj 
Vrsta događaja  

Broj 

intervencija 

1 Obiteljska kuća 50 

2 Pomoćni objekt u domaćinstvu 21 

3 Stambena zgrada 12 

4 Turistički objekti i vikend-kuće 0 

UKUPNO: 83 
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Kod požara na otvorenome, glavni su uzroci neoprezno spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom 

prostoru. Iako je bilo znatno manje požara nego u prethodnoj godini, ukupno opožarena površina na 

području Osječko-baranjske županije iznosi 206 Ha što je više nego u 2015. godini kada je izgorjela 

površina od 195,11 Ha. 

Tablica 18. Pregled broja požara prema vrsti otvorenog prostora 

 

Redni 

broj 
Vrsta otvorenog prostora 

Broj intervencija 

u 2015. godini 

Broj intervencija 

u 2016. godini 

1 Požar poljoprivrednog zemljišta 24 12 

2 Požar šume i šumskog zemljišta 6 2 

3 Požar zapuštenog zemljišta 48 27 

4 Ostalo 84 50 

UKUPNO: 162 91 

 

U 2016. godini na području Osječko-baranjske županije bilo je 835 tehničkih intervencija, što je 

gotovo dvostruko više nego 2015. godine kada je bilo 427 intervencija. Kako se vidi iz tablice, 

povećanje broja tehničkih intervencija odnosi se na porast broja intervencija na poplavama ali i kod 

otklanjanja uzroka vremenskih nepogoda (radovi na objektima i ostale tehničke intervencije). 

 

Tablica 19. Pregled broja tehničkih intervencija po vrstama 

 

Redni 

broj 
Vrste tehničkih intervencija 

Broj intervencija 

u 2015. godini 

Broj intervencija 

u 2016. godini 

1 Nezgode u prometu 39 55 

2 Spašavanje s visine i iz dubine 29 30 

3 Potraga za nestalom osobom 1 1 

4 Spašavanje na/pod vodom 5 4 

5 Radovi na vodi i zaštita od poplava 14 321 

6 Spašavanje iz ruševina 0 0 

7 Tehničke intervencije u/na objektu 163 194 

8 Intervencije s opasnim tvarima 5 7 

9 Ostale tehničke intervencije 171 223 

UKUPNO: 427 835 

 

Od 55 tehničkih intervencija pri nezgodama u prometu, u 31 slučaja radilo se o spašavanju 

unesrećenih osoba iz vozila, 9 intervencija uklanjanja vozila s prometnice, 4 intervencije čišćenja i 

održavanja prometnice te 11 ostalih intervencija u prometu. 

 

Tablica 20. Nezgode u prometu po vrstama 

 

Redni 

broj 
Nezgode u prometu  

Broj 

intervencija 

1 Spašavanje unesrećene osobe 31 

2 Uklanjanje vozila s prometnice 9 

3 Čišćenje i održavanje prometnice 4 

4 Ostalo 11 

UKUPNO: 55 

 

Od ostalih intervencija najviše je bilo izvida (74) dok je lažnih dojava bilo 12. 
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Tablica 21. Ostale intervencije 

 

Redni 

broj 
Naziv Količina 

1 Izvidi  74 

2 Lažna dojava 12 

3 Prijevoz vode (po nalogu) 0 

4 Ostalo 3 

UKUPNO: 89 

 

 

Tablica 22. Ostale intervencije 

 

Redni 

broj 
Naziv Količina 

1 Osiguranje javnog skupa 16 

2 Preventivno osiguranje industrijskih postrojenja 0 

3 Prijevoz vode 17 

4 Ostalo 27 

UKUPNO: 60 

 

 

 

2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA VATROGASNE 

 ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 

2.1. Ostvarenje Financijskog plana prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. 

godine 

 

PRIHODI 

 

Izvor  razr./ 

skupina 

PRIHODI PLAN ZA 

2016. 

 OSTVARENJE 

2016. 

 1 331 PRIHOD IZ ŽUPANIJSKOG 

PRORAČUNA  
Prema Zakonu o vatrogastvu 

800.000  800.000 

 2 361 

 

PRIHODI OD HRVATSKE 

VATROGASNE ZAJEDNICE 
Refundacije za zajedničke aktivnosti  

53.500  21.714 

3 341 VLASTITI PRIHODI 
Prihodi od imovine (kamate)  

2.000  823 

 4 351 PRIHOD OD DONACIJA IZ 

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 

(osiguranje+liječnički) 

250.000  244.550 

 5 332 PRIHOD IZ PREMIJE OSIGURANJA  
Prema Zakonu o vatrogastvu 

200.000  143.967 

   UKUPNO  1.305.500  1.211.054 
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RASHODI 

 

skupi

-na 

pod-

skupina 
Rashodi/izdaci 

Plan za 2016. 

godinu 

Ostvarenje  

2016. 

1 2 4   

  RASHODI (KL.4.) 1.305.500 1.275.671 

41   Rashodi za zaposlene  242.230 236.189 

 411 Plaće  203.550 195.127 

  412 Ostali rashodi za zaposlene 5.500 7.500 

 413 Doprinosi na plaće 33.180 33.562 

42  Materijalni rashodi 400.780  378.895 

 421 Naknade troškova zaposlenima 11.680 11.210 

 424 Naknade osobama izvan radnog odnosa 

bruto (članovi tijela zajednice) 

38.800 59.014 

  425 Rashodi za usluge 210.500 176.372 

   Usluge telefona, pošte i interneta 22.000 20.629 

   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.500 11.346 

  Usluge prijevoza autobusa (140. obljetnica 

HVZ-a + državno natjecanje) 

42.000 46.080 

   Usluge promidžbe 2.000 0 

    Komunalne usluge - 331 

   Zakupnine i najamnine  1.000 549 

  Zdravstvene usluge - 0 

   Intelektualne i osobne usluge 118.000 70.377 

  Računalne usluge 7.000 3.967 

   Ostale usluge (grafičke, registracije i sl.) 10.000 9.557 

  Ostale usluge (uređenje bungalova u Fažani, 

usluge održav. Godišnje Skupštine VZŽ) 

5.000 13.536 

 426 Rashodi za materijal i energiju 70.200 66.502 

  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.600 37.601 

   Energija - gorivo 33.600 25.452 

    Sitni inventar i auto-gume 1.000 3.449 

 429 Ostali nespomenuti rashodi 69.600 65.797 

  Premija osiguranja imovine 3.000 3.070 

  Premija osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca 50.000 48.300 

   Izdaci za reprezentaciju 5.100 7.789 

   Članarine 400 380 

   Ostali nespomenuti rashodi 8.600 3.758 

  Kotizacija za stručne skupove 2.500 2.500 

44  FINANCIJSKI RASHODI 3.000 4.245 

 443 Ostali financijski rashodi - bankarske usluge, 

platni promet 

3.000 4.245 
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45  DONACIJE 359.500 656.342 

 451 Tekuće donacije vatrogasnim postrojbama (za 

liječničke preglede) 

200.000 196.250 

 451 Tekuće donacije vatrogasnim postrojbama (za 

zajedničke aktivnosti) 

79.500 90.079 

B  451 Stipendije i školovanja 15.000 7.000 

  452 Kapitalne donacije vatrogasnim postrojbama za 

nabavku vatrogasne opreme 

65.000 30.000 

B 452 Kapitalne donacije u opremi  0 197.188 

 452 Kapitalne donacije u opremi 0 135.825 

0   RASHODI ZA INVESTICIJE (KL.0.) 299.990 218.473 

02  Proizvedena dugotrajna imovina 296.490 218.473 

 022 Postrojenja i oprema 293.990 217.598 

  Uredska oprema i namještaj  3.000 2.249 

B  Oprema za protupožarnu zaštitu –

komunikacijska oprema 

290.990 178.613 

  Oprema za protupožarnu zaštitu 0 36.736 

 026 Dugotrajna nematerijalna imovina  2.500 875 

  Ulaganje u računalne programe 2.500 875 

04  Sitni inventar u uporabi 3.500  

  Sitni inventar u uporabi 3.500  

 

  RASHODI – KLASA ( 0+4) 1.305.500 1.494.144 

 

REKAPITULACIJA 

Opis Redovna 

sredstva 

Namjenska 

sredstva 

Ukupno 

Prihodi tekuće godine 1.066.750 144.304 1.211.054 

Rashodi tekuće godine 1.111.343 382.801 1.494.144 

Manjak/višak prihoda tekuće godine -44.592 -238.497 -283.089 

Višak prihoda sredstava prenesen iz prethodne godine 83.217 244.663 327.880 

Ukupno višak/manjak prihoda tekuće godine 38.625 6.166 44.791 

 

 

2.2. Obrazloženje ostvarenja Financijskog plana prihoda i rashoda 

 

PRIHODI U 2016. GODINI 

 

Prihodi Zajednice planirani su u iznosu od 1.305.500 kn, a ostvarenje je izvršeno u iznosu od 

1.211.054 kn, odnosno 93% od planiranog. Prihodi iz županijskog proračuna i prihodi od donacija 

ostvareni su u cijelosti kako je planirano. 

 

Odstupanja od plana nastala su na sljedećim pozicijama: 
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a) prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice planirana su u iznosu od 53.500 kn, a ostvarena u 

iznosu od 21.714 kn, a odnose se na refundaciju troškova koji nastaju kod  provedbe zajedničkih 

aktivnosti, kao što je osposobljavanje vatrogasaca i sudjelovanje u radu sjednica tijela Hrvatske 

vatrogasne zajednice, 

b) prihodi od financijske imovine koji su planirani u iznosu od 2.000 kn, a ostvareni u iznosu od 

823 kn. Ovo su prihodi od kamata na deponirana sredstva u Addiko banci. 

c) prihodi 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. Sredstva su planirana u iznosu od 200.000 kn, a ostvarena u iznosu od 143.967 kn. 

Zadnjih godina zabilježen je trend sustavnog smanjenja sredstava iz ovih izvora. Iz toga razloga 

Hrvatska vatrogasna zajednica uputila je dopis Hrvatskom uredu za osiguranje i zatražila 

očitovanje o razlozima koji su doveli do smanjenja iznosa uplaćenih premija osiguranja od požara. 

Ova sredstva namijenjena za nabavku vatrogasne opreme i osposobljavanje vatrogasaca. 

 

RASHODI U 2016. GODINI 
 

Rashodi poslovanja, kao i prihodi, planirani su u iznosu od 1.305.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 

1.494.144 kn odnosno 14% više od planiranog. 

Odstupanja od planiranih aktivnosti nastala su najvećim dijelom kod: 
 

a) rashoda za usluge koji su planirani u iznosu od 210.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 176.372 kn 

odnosno 84% od planiranog. Značajnije odstupanje vidljivo je na Intelektualnim i osobnim 

uslugama, jer je kod izrade Financijskog plana za 2016. godinu na ovoj poziciji predviđen i trošak 

predavača na osposobljavanjima vatrogasaca, a koji je u 2016. godini u Glavnoj knjizi prikazan na 

podskupini 424. Na Ostalim uslugama ostvaren je trošak veći od planiranog, a nastao je zbog 

neplaniranih izdataka za uređenje bungalova u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani i usluge 

troškova organizacije dvije sjednice Skupštine Zajednice, 

b) kapitalnih donacija u opremi koja se odnosi na donaciju komunikacijske i osobne zaštitne 

opreme (odijela i kacige) vatrogasnim postrojbama koja je financirana iz sredstava prenesenog 

viška prihoda iz 2015. godine u sklopu programa nabavke odijela za šumske požare temeljem 

ugovora o javnoj nabavi zaključenog u 2015. godini, te za nabavku komunikacijske opreme, 
c) rashoda za investicije jer je veći dio nabavljene vatrogasne opreme prikazan na klasi 4, 

podskupina 452 - kapitalne donacije u opremi. 
 

Struktura rashoda: 

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 242.230 kn, a ostvareni su u iznosu od 236.189 kn. 

Čini ih trošak bruto plaće za dva zaposlena djelatnika i ostali rashodi za zaposlene. 

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 400.780 kn, a ostvareni su u iznosu od 378.895 kn, 

odnosno 94% od planiranog. 

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 u iznosu od 

11.680 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 10.210 kn. 

b) Naknade osobama izvan radnog odnosa koje iznose 59.014 kn, a planirane su u iznosu od 

38.800 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 kontrolora 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 210.500 kn, a ostvarene u iznosu od 176.372 kn. 

Najveće odstupanje je nastalo na poziciji - Intelektualne i osobne usluge  gdje je prilikom izrade 

Financijskog plana za 2016. godinu uključena i naknada za predavače na osposobljavanjima i 

usavršavanjima, a koja je u izvješću prikazana na poziciji - Naknade osobama izvan radnog 

odnosa. 

d)  Rashode za materijal i energiju u planiranom iznosu od 70.200 kn, a ostvarene u iznosu od 

66.502 kn, odnosno 5% manje od planiranog. 
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e) Ostale nespomenute rashode koji su planirani u iznosu od 69.600 kn, a ostvareni u iznosu od 

65.797 kn, a odnose na troškove premije osiguranja imovine i osoba u iznosu od 51.370 kn. U ove 

rashode ubrajaju se i izdaci za reprezentaciju, članarine HAKU i INI, kotizaciju za stručne 

skupove i dr. 
 

Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000 kn ostvareni su u iznosu od 4.245 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 359.500 kn, a ostvarene su u iznosu od 656.342 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, potpora za 

školovanje vatrogasaca na visokoškolskim i školskim institucijama, donacije za pokriće troškova koji 

su nastali u aktivnostima kao što su troškovi sudjelovanja na državnoj smotri puhačkih vatrogasnih 

orkestara, kao i kapitalna donacija za opremanje vatrogasnog vježbališta u Našicama u iznosu od 

30.000 kn. 

U 2016. godini nabavljena je komunikacijska oprema (motorole) i osobna zaštitna vatrogasna oprema 

(odijela za gašenje požara otvorenog prostora i kacige) u vrijednosti od 333.013 kn, koja je Odlukom 

Predsjedništva Zajednice donirana vatrogasnim postrojbama s područja Osječko-baranjske županije 

kao kapitalna donacija u opremi. 

 

Tablica br. 1. Donacije financirane iz županijskih sredstava 
 

Rb Namjena Iznos 
1. Sufinanciranje liječničkih pregleda vatrogasaca 196.250 
2. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, 

smotrama i događajima 
12.974 

3. Organizacija Kup i Memorijal natjecanja 7.500 
4. Sufinanciranje smještaja natjecateljskih ekipa na Državnom natjecanju 45.000 
5. Sudjelovanje u radu Kampa vatrogasne mladeži 12.000 
6. Donacija za nabavku vatrogasne opreme i održavanje simulatora plamenih 

udara 
12.605 

7. Kapitalna donacije u opremi - odijela + kacige 135.825 
8. Kapitalne donacije za opremanje vježbališta u Našicama 30.000 

 Ukupno 452.154 

 

Tablica br. 2. Donacije financirane iz sredstava premije osiguranja 
 

Rb Namjena Iznos 
1. Kapitalna donacija u opremi - motorole + osobna zaštitna 

oprema 
197.188 

2. Potpora za školovanje vatrogasaca 7.000 

 Ukupno 204.188 
 

Rashodi za investicije planirani su u iznosu od 299.990 kn, a ostvareni u iznosu od 218.473 kn. 

Najveći dio u iznosu od 215.349 kn odnosi se na nabavku opreme za protupožarnu zaštitu 

(komunikacijska oprema, oprema za instruktore na simulatoru plamenih udara i osobna zaštitna 

oprema). Oprema za protupožarnu zaštitu nabavljena je najvećim dijelom iz sredstava premije 

osiguranja (178.613 kn), dok je iz proračunskih sredstava financirana nabavka u iznosu od 36.736 kn. 

 

Rashodi za investicije financirani iz sredstava županijskog proračuna odnose na: 
 

Rb Nabavljena oprema Iznos 
1. Uredska oprema i namještaj 2.249 

2. Oprema za instruktore na SPU  36.736 

3. Ulaganje u računalne programe 875 

 Ukupno 39.860 
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Rashodi za investicije financirani iz sredstava premije osiguranja odnose se na: 

 

Rb Nabavljena oprema Iznos 

1. Oprema za protupožarnu zaštitu - komunikacijska oprema 
(Ručne i kolske radio-stanice i repetitori) 

178.613 

 Ukupno 178.613 

 

MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA 

 

Manjak prihoda nad rashodima ostvaren je u iznosu od 283.089 kn. Dijelimo ga na: 

- manjak prihoda proračunskih sredstava u iznosu od 44.592 kn 

- manjak prihoda iz sredstava premije osiguranja u iznosu od 238.497 kn 

 

Manjak prihoda pokrit će se iz sredstava prenesenog viška prihoda 2015. godine. Raspoloživa sredstva u 

idućem razdoblju u iznosu od 44.791 kn utrošit će se za financiranje tekućih rashoda poslovanja. 

 
2.3. Ostvarenje Financijskog plana prema programskim područjima i izvorima prihoda za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine 

 

Izvor  PRIHODI PLAN ZA 

2016. 

OSTVARENJE 

2016. 

 1 PRIHOD IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 

prema Zakonu o vatrogastvu 

800.000 800.000 

 2 PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE 

ZAJEDNICE 

Refundacije za zajedničke aktivnosti 

53.500 21.714 

3 VLASTITI PRIHODI 

Prihodi od imovine (kamate) 

2.000 823 

 4 PRIHOD OD DONACIJA IZ ŽUPANIJSKOG 

PRORAČUNA (osiguranje+liječnički) 

250.000 244.550 

 5 PRIHOD IZ PREMIJE OSIGURANJA 

Prema Zakonu o vatrogastvu 

200.000 143.967 

  UKUPNO 1.305.500 1.211.054 

 

RASHODI 

Izvor 1 Prihodi iz županijskog proračuna 

I. OSIGURANJE SPREMNOSTI I 

PRIPRAVNOSTI VATROGASNIH 

POSTROJBI. 

122.300 118.513  

4211 Službena putovanja zaposlenih 1.200 2.870 

4242 Naknade troškova službenih putovanja osobama 

izvan radnog odnosa 

13.500 12.853 

4251 Usluge prijevoza autobusom 42.000 39.200 

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.100 0 

4263 Energija - gorivo 7.000 4.497 

4294 Kotizacije 2.500 2.500 

4511 Tekuće donacije 48.000 56.593 
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II. RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE 

OPREMLJENOSTI  

144.490 191.275 

0223 Oprema za protupožarnu zaštitu i spašavanje 140.490 36.736 

0261 Ulaganja u računalne programe  1.500 0 

4257 Intelektualne usluge / osobe izvan radnog odnosa 1.500 0 

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0 8.910 

4263 Energija - gorivo 500 318 

4511 Tekuće donacije 0 9.486 

4521 Kapitalne donacije u opremi 0 135.825 

 

III. UNAPREĐENJE VATROGASNE 

PREVENTIVE, JAČANJE STATUSA I SKRB 

O POMLAĐIVANJU I VATROGASNOJ 

BAŠTINI 

503.210 496.335 

III.1. Zastupanje strukovnih interesa i implementacija 

podzakonskih akata - Vatrogasna zajednica 

Osječko-baranjske županije 

457.860 443.738 

0221 Uredska oprema i namještaj 3.000 2.249 

0261 Ulaganja u računalne programe 1.000 875 

4111 Plaće za zaposlene 203.550 195.127 

4131 Doprinosi na plaće 33.180 33.562 

4121 Ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade) 5.500 7.500 

4211 Službena putovanja zaposlenih 2.500 915 

4212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 4.830 5.775 

4213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000 1.500 

4242 Naknada troškova službenih putovanja osobama 

izvan radnog odnosa  

22.800 21.506 

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.000 20.629 

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.500 11.346 

4253 Usluge promidžbe i informiranja 2.000 0 

4254 Komunalne naknade 0 331 

4255 Zakupnine i najamnine za web prostor 1.000 549 

4256 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi 

zaposlenika 

0,00 0 

4257 Intelektualne usluge za osobe izvan radnog odnosa 75.000 70.377 

4258 Računalne usluge 4.000 3.967 

4259 Ostale usluge 11.000 18.557 

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.000 23.162 

4263 Energija - gorivo 10.000 11.687 

4264 Sitni inventar i auto gume 1.000 989 

4291 Premije osiguranja 3.000 3.070 

4292 Reprezentacija 2.000 1.682 

4293 Članarine 400 380 

4295 Ostali nespomenuti rashodi 8.600 3.758 

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000 4.245 

4511 Tekuće donacije 10.000 0 

III.2. 

III.3. 

III.4. 

Ustrojavanje djelotvornog sustava suradnje 

putem Hrvatske vatrogasne zajednice 

4.650 

17.500 

23.200 

15.302 

Organizacija preventivno-promidžbene 

djelatnosti 

Skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog 

statusa vatrogasnih organizacija 

16.130 

21.165 

0421 Sitni inventar u upotrebi 3.500 0 
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4211 Službena putovanja zaposlenih 150 150 

4242 Naknade troškova službenih putovanja osobama 

izvan radnog odnosa 

2.500 6.053 

4251 Usluge prijevoza 0 6.880 

4257 Intelektualne usluge za osobe izvan radnog odnosa 1.500 0 

4258 Računalne usluge 3.000 0 

4259 Ostale usluge 4.000 4.538 

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000 354 

4263 Energija - gorivo 5.100 2.055 

4264 Sitni inventar i auto-gume 0 2.460 

4292 Reprezentacija 3.100 6.108 

4511 Tekuće donacije 21.500 23.999 

 

IV. OPREMANJE VATROGASNOG 

VJEŽBALIŠTA 

30.000 30.000 

4521 Kapitalne donacije za opremanje vježbališta - 

(prema Ugovoru s DVD Našice - obilježje 

dugotrajne imovine) 

30.000 30.000 

 

 UKUPNO IZVOR 1 800.000 836.123 

 

Izvor 2 Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice 

I.1 Provođenje i poticanje školovanja, 

osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca 

44.500 23.776 

4241 Naknade predavačima 0 18.601 

4257 Naknade za obavljanje aktivnosti osobama izvan 

radnog odnosa - predavači 

40.000 0 

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.500 5.175 
 

III.2. Ustrojavane djelotvornog sustava suradnje 

putem Hrvatske vatrogasne zajednice 

9.000 6.895 

4263 Gorivo 9.000 6.895 
 

 UKUPNO IZVOR 2  30.671 

 

Izvor 3 Vlastiti prihodi 

I. OSIGURANJE SPREMNOSTI I 

PRIPRAVNOSTI VATROGASNIH 

POSTROJBI. 

2.000 0 

I.2. Stručni nadzor 2.000 0 

4263 Gorivo 2.000 0 
 

 UKUPNO IZVOR 3  0 

 

Izvor 4 Prihodi od donacija 

III.1. Zastupanje strukovnih interesa i implementacija 

podzakonskih akata - Liječnički pregledi i 

osiguranje 

250.000 244.550 

4291 Premije osiguranja operativnih vatrogasaca na 

području Osječko-baranjske županije od posljedica 

nesretnog slučaja 

50.000 48.300 

4511 Tekuće donacije za pomoć u financiranju 

liječničkih pregleda dobrovoljnih vatrogasaca 

200.000 196.250 

 

 UKUPNO IZVOR 4  244.550 
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Izvor 5 Prihodi iz premije osiguranja od požara 

I. OSIGURANJE SPREMNOSTI I 

PRIPRAVNOSTI VATROGASNIH 

POSTROJB . 

15.000 7.000 

 

    

4512 Pomoć u školovanju i usavršavanju vatrogasnih 

kadrova 

15.000 7.000 

 

II. RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE 

OPREMLJENOSTI (opremanje i informatizacija) 
185.000 375.800 

0223 Oprema za protupožarnu zaštitu 150.000 178.613 

4521 Kapitalne donacije 35.000 0 

4521 Kapitalne donacije u opremi 0 197.187 

 

 UKUPNO IZVOR 5  382.800 
 

 SVEUKUPNO VATROGASNA ZAJEDNICA  1.494.144 

 

 


