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1. UVOD 

 

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/10, 114/22) i predstavlja 

sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja kao i financiranja mjera zaštite od požara 

te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. Subjekti su osim fizičkih i pravnih osoba 

propisanih ovim zakonom i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tijela jedinica lokalne i područne samouprave dužne su 

provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonom i drugim propisima, planovima i procjenama 

ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne samouprave, te drugim općim aktima iz 

područja zaštite od požara. 

 

2. ZAKONSKE ODREDBE 

 

Vatrogasna djelatnost uređena je Zakonom o vatrogastvu (NN broj 125/19, 114/22). Ovim 

zakonom je određen između ostalog i način osnivanja vatrogasnih organizacija; vatrogasna zajednica, 

profesionalnih (javnih) i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi kao i vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu. 

Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08, 127/19), a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice temeljem 

Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19). Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (koje mogu 

biti (profesionalne i dobrovoljne) osniva pravna osoba, sukladno zakonskim obvezama i planovima 

zaštite od požara za gospodarske subjekte. Profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna 

društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i područne samouprave, a time 

posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici 

Hrvatskoj. 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određuje se planom zaštite od požara na 

temelju procjene ugroženosti kojeg donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne i regionalne 

samouprave.  

Na području Općine Tuhelj djeluju JVP Zabok i JVP Klanjec koje imaju svoje područje 

odgovornosti i udružene su u VZ Krapinsko-zagorske županije. DVD Tuhelj ukupno ima 68 člana, od 

toga 23 operativnih vatrogasaca, 18 pričuvnih članova, 2 vatrogasna veterana, 14 članova vatrogasnog 

podmlatka i 11 članova vatrogasne mladeži. 

 

3. FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI 

 

Redovna djelatnost dobrovoljne vatrogasne postrojbe financira se iz proračuna jedinica lokalne 

samouprave i iz vlastitih prohoda. Zakon o vatrogastvu (čl. 110.) propisuje način određivanja visine 

sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih organizacija i to u obliku 

postotka od visine proračuna. 

Jedinice lokalne i područne samouprave osiguravaju u svojim proračunima financijska sredstva 

za redovitu provedbu zaštite od požara na svom području prema vlastitim planovima zaštite od požara 

te propisanim obvezama. Osim toga one mogu, prema vlastitim odlukama, a u cilju unapređenja zaštite 

od požara, sredstvima iz proračuna sufinancirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara 

pravnim osobama, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu. 

Financijska sredstva za nabavku vatrogasne opreme i sredstava, te osposobljavanja ostvaruju 

se iz proračuna općine, javnih poziva za sufinanciranje Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske 

vatrogasne zajednice i drugih izvora. 

Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost 

vatrogastva i udruga: Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 

br. 121/14), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br. 01/15) i Pravilnik o 

izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15). 
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4. CILJEVI I ZADAĆE 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na 

unapređenje cjelokupnog sustava (provedbe preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i 

spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim 

situacijama); provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti; sudjeluje u osposobljavanju 

vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasne postrojbe; predlaže normativno 

reguliranje vatrogasne djelatnosti; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; skrbi o vatrogasnoj 

baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove dobrovoljnog vatrogasnog društava. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo članica je Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i 

Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao članica zajednice sudjeluje u radu njezinih tijela i stručnih odbora, 

promiče izmjenu iskustava i znanja. 

Vizija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuhelj je unapređenje protupožarne zaštite na području 

Općine Tuhelj kroz razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava. Naša misija je priprema i unapređenje 

vatrogasnog sustava za učinkovito djelovanje u provedbi vatrogasne djelatnosti. 

 

5. AKTIVNOSTI 

 

Vatrogasna djelatnost, koju u Općini Tuhelj obavlja dobrovoljno vatrogasno društvo, zasniva se na 

nekoliko temeljnih aktivnosti: 

a) Aktivnosti u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, 

b) Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke 

pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim 

i inim nesrećama, 

c) Osposobljavanje i usavršavanje, te stalno uvježbavanje vatrogasaca, 

d) Opće društvena aktivnost vezana uz područje djelovanja vatrogastva, 

e) Aktivnosti u svezi pomlađivanja vatrogasne organizacije. 

 

Ove aktivnosti sastoje se od slijedećih odrednica Programa rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva: 

 

I.1. Usklađivanje ustroja i rada vatrogasne organizacije sa Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o 

 zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o udrugama. 

I.2. Usklađivanje ustroja vatrogasne organizacije: 

a. Uspostava djelotvorne komunikacije između vatrogasnih organizacija. 

b. Stalno poboljšavanje ustroja, organizacije i intervencijske spremnosti    vatrogasne   postrojbe 

temeljem obveza iz Zakona o vatrogastvu. 

c. Surađivati u planu i provedbi nabavke vatrogasnih vozila, nabavke vatrogasne opreme i 

sredstava za gašenje požara. 

d. Ažurirati podatke u informacijskom sustavu „Vatronet“ radi praćenja stanja članstva, opreme i 

ostalo. 

I.3. Koordinacija s članovima 

a. Prikupljanje i obrada statističkih podataka radi prezentacije rada i aktivnosti vatrogasne 
organizacije, 

b. Sudjelovati u ostvarivanju zakonskih i drugih prava vatrogasaca temeljem Zakona, 

c.  Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima za dužnosnike vatrogasne organizacije 

(predsjednik, zapovjednik, tajnik) o aktualnim pitanjima unapređivanja rada vatrogasnih 

organizacija (normativna djelatnost, razmjena iskustava u preventivnoj zaštiti i gašenju požara). 
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I. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA 

 

1. Provođenje mjera preventivne zaštite i gašenje požara prvenstveno: 
2. a.) Organizacija i praćenje preventivne zaštite od požara, 

b.) Stalni nadzor nad radom vatrogasne organizacije, 
c.) Praćenje provedbe procjene ugroženosti i plana zaštite od požara, 
d.) Provođenje mjera zabrane spaljivanje otpada na otvorenom prostoru, 

e.) Ostvarivanje Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, 
f.) Propagirati preventivno djelovanje u mjestu i jačati neposrednu vezu sa građanima 

radi boljeg preventivnog djelovanja na suzbijanju požara. 
3. Analiza evidencija i praćenja stanja u vatrogasnoj postrojbi putem stručnog nadzora i 

organizacije stručnih rasprava. 
4. Suradnja s ostalim subjektima u planu i provedbi nabavke vatrogasne opreme. 
5. Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne 

programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara. 
6. Sudjelovanje na pokaznim vježbama sa susjednim društvima te vježbama evakuacije. 

 

II. UNAPREĐIVANJE OPERATIVNIH POSLOVA GAŠENJA POŽARA 

 

1. Osposobljavanje i usavršavanje: 

Sudjelovati na osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova prema Planu 

osposobljavanja i usavršavanja za zvanje i specijalnosti, te ostalih osposobljavanja u 2023. 

godini koje organizira VZKZŽ ili neko drugo društvo. 
2. Organiziranje vježbi radi pripreme vatrogasne postrojbe za provođenje planova zaštite od 

požara. 
 

III. INFORMATIVNO PROMIDŽBENA DJELATNOST 

 

1. Sudjelovati u različitim aktivnostima u sklopu „Svibanj – mjesec zaštite od požara“, te u sklopu 

„Dana vatrogastva“. 
U sklopu tih aktivnosti organizirati: 

a) U toku svibnja organizirati aktivnosti za djecu osnovne škole kako bi ih upoznali s 

preventivom i da im prezentiramo vatrogastvo jer neki od njih će postati u budućnosti 

naši članovi. 

b) Organizirati dane otvorenih vrata u Vatrogasnom domu. 

c) Posjet Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski. 

2. Praćenje novosti iz vatrogasne struke kroz stručnu literaturu i web.  

3. Redovito objavljivanje provedbenih aktivnosti na Facebook stranici DVD-a. 

4. Pisanje članka, odnosno informiranje lokalnog stanovništva o provedenim aktivnostima putem 

Tuheljskog lista krajem prosinca. 

 

IV. ORGANIZIRANJE AKTIVNOSTI UKLJUČIVANJA MLADIH 

 

Utvrđenim program mjera provesti uključivanje što većeg broja mladih u vatrogasnu 

organizaciju i to: 
1. Kroz poticajne mjere vatrogasnih vježbi i prezentacije rada mladih motivirati i okupljati nove 

članove. 
2. Provesti program edukacije djece u školskom i predškolskom uzrastu na temu zaštite od požara i 

vatrogastva. 
3. Osigurati boravak mladeži u Kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani. 
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V. SURADNJA S VATROGASNIM I DRUGIM  ORGANIZACIJAMA 

 
1. Organizirati djelotvornu suradnju s tijelima i organizacijama: Općinom Tuhelj, Osnovnom 

školom Lijepa naša, Dječjim vrtićem Potočić Tuheljski, Vatrogasnom zajednicom Krapinsko-
zagorske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim urednom Krapina, 
Policijskom postajom u Klanjcu, Gradskim društvom Crvenog križa Klanjec i drugim 
organizacijama i institucijama. 

2. Surađivati s Općinom i ostalim udrugama koje djeluju na području općine, sredstvima javnog 

informiranja i svim subjektima kojima je u interesu unapređenje i provođenje zaštite od požara i 

vatrogastvo ukupno. 

3. Održavati suradnju i susrete s vatrogasnim organizacijama iz zemlje i inozemstva s kojima 

tradicionalno održavamo stručne i prijateljske kontakte. 
4. Radi unapređivanja međusobne suradnje, razmjene iskustava, te prikupljanje pomoći, proširiti 

suradnju s vatrogasnim organizacijama, proizvođačima, dobavljačima vatrogasne opreme, 
serviserima vatrogasnih aparata, te humanitarnim udrugama. 

5. Organizirati terensko natjecanje operativnih vatrogasaca s kolegama iz DVD-a Rakovec „V. 
TERENSKO NATJECANJE VATROGASACA “RAKOVEC – TUHELJ 2023. i „Kup 
Tuhlja“ (natjecanje za vatrogasni pomladak). 

6. Sudjelovati na našim redovnim aktivnostima kao što su hodočašće vatrogasaca u Mariji 
Bistrici, proslava dana Sv. Florijana, sudjelovanje u Tijelovskoj procesiji, Danu Općine i 
drugim aktivnostima. 

7. Edukacija pružanja prve pomoći (GDCK Klanjec). 
8. Suradnja i provedba aktivnosti s Savjetom mladih Općine Tuhelj. 

 

VI. AKTIVNOSTI RADNIH TIJELA DRUŠTVA 

 
1. Sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. 
2. Održavanje sjednice Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno statutu Društva 

i Zakona o vatrogastvu.  
3. Održati sjednice tijela Društva: Upravnog odbora i Zapovjedništva  
4. Radi ostvarivanja programa rada Društva, potrebno je stalno unapređivanje radne i stručno- 

tehničke uvjete u Društvu. 
 

VII. OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

 

1. Sudjelovati u obnavljanju i popravku vatrogasnog doma i vatrogasne tehnike. 

2. Čuvanje Isusova groba na Veliku subotu u župnoj crkvi u Tuhlju. 

3. Organizirati tradicionalnu zabavu povodom blagdana Velike Gospe. 

4. Sudjelovati u volonterskim akcijama. 

5. Simboličnim nagradama nagraditi najaktivnijeg člana društva po uzrastima (djeca,   mladež i 

ostali) i najaktivnijeg operativca. 

6. Organizirati izlet za članove društva. 

 

VIII. KAPITALNE INVESTICIJE 

1. Razmotriti mogućnosti te započeti realizaciju projekta „Izgradnja i opremanje  vatrogasnog 

spremišta“. 

2. Asfaltiranje prostora kod Vatrogasnog doma u suradnji s Općinom Tuhelj. 

3. Nabaviti tablete za vatrogasna vozila za efikasnije upravljanje, koordiniranje  i naknadu analizu 

budućih intervencija. 

4. Ugraditi klima uređaj u prostor vatrogasnog doma. 

5. Nabaviti aplikaciju FireApp. 
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5.1. AKTIVNOSTI KROZ VREMENSKO RAZDOBLJE 

 

R. 
br. 

NAZIV AKTIVNOSTI NOSITELJ 
PLANIRANO 
RAZDOBLJE 
PROVEDBE 

ODGOVORNA OSOBA 

1. Popis imovine DVD Tuhelj  Siječanj Predsjednik i Zapovjednik 

2. Edukacija o pružanju prve pomoći 
GDCK Klanjec/ 
DVD Tuhelj 

Ožujak Predsjednik i Zapovjednik 

3. 
Osposobljavanje za specijalnost 
vatrogasac „Bolničar“ 

Doktor/ica  
medicine /  
DVD Tuhelj 

Travanj Predsjednik i Zapovjednik 

4. 
Čuvanje Isusova groba na Veliku 
subotu u župnoj crkvi u Tuhlju 

DVD Tuhelj 08.04. Predsjednik i Zapovjednik 

5. Proslava dana Sv. Florijana 
DVD Kumrovec/DVD 
Tuhelj 

04.05. Predsjednik i Zapovjednik 

6. 
„Dan otvorenih vrata“  
Vatrogasnog doma u Tuhlju  

Osnovna škola Lijepa 
naša/DVD Tuhelj  

Svibanj Predsjednik i Zapovjednik 

7. 
Posjet Dječjem vrtiću Potočić  
Tuheljski 

DV Potočić  
Tuheljski/DVD Tuhelj  

Svibanj Predsjednik i Zapovjednik 

8. 
Hodočašće vatrogasaca u Mariju 
Bistricu 

DVD Tuhelj Svibanj Predsjednik i Zapovjednik 

9. Obilježavanje blagdana „Tijelovo“ 
DVD Kumrovec,  
Lovačka udruga 
 "Srndač"/DVD Tuhelj 

08.06. Predsjednik i Zapovjednik 

10. 
V. terensko natjecanje  
operativnih vatrogasaca  
"Rakovec-Tuhelj 2023." 

DVD Tuhelj i partner 
DVD Rakovec 

17.06. Predsjednik i Zapovjednik 

11. 
Organizacija tradicionalne pučke 
zabave povodom blagdana Velike 
Gospe 

DVD Tuhelj  15.08. Predsjednik i Zapovjednik 

12. 
Boravak mladeži u Kampu  
vatrogasne mladeži Hrvatske  
vatrogasne zajednice u Fažani 

DVD Tuhelj  Rujan Predsjednik i Zapovjednik 

13. Edukativni izlet za članove društva DVD Tuhelj  Rujan Predsjednik i Zapovjednik 

14. 
Vatrogasno natjecanje za  
podmladak  „Kup Tuhlja 2023.“  

DVD Tuhelj 30.09. Predsjednik i Zapovjednik 

15. 

Simboličnim nagradama  
nagrađivanje najaktivnijeg člana 
društva po uzrastima (djeca,   
mladež i ostali) i najaktivnijeg 
 operativca 

DVD Tuhelj Prosinac Predsjednik i Zapovjednik 
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16. 
Obnova neispravne i dotrajale  
opreme 

DVD Tuhelj Kontinuirano Predsjednik i Zapovjednik 

17. 
Ažuriranje podatka u  
informacijskom sustavu  
"Vatronet" 

DVD Tuhelj Kontinuirano Tajnik i Zapovjednik 

18. 
Redovito objavljivanje provedenih 
aktivnosti na Facebook stranici 
DVD-a 

DVD Tuhelj Kontinuirano Predsjednik  

19. 
Sudjelovanje u volonterskim  
akcijama 

DVD Tuhelj Po potrebi Predsjednik i Zapovjednik 

20. 
Održavati sjednice tijela Društva: 
Upravni odbor, Zapovjedništvo i 
Skupština 

DVD Tuhelj Kontinuirano 
Predsjednik, Zapovjednik, 
Tajnik 

21. Radne akcije DVD Tuhelj Kontinuirano Predsjednik i Zapovjednik 

22. 
Provjera ispravnosti vozila i  
opreme 

DVD Tuhelj Kontinuirano 

Zapovjednik, Predsjednik, 
Zamjenik  
zapovjednika, zamjenik 
predsjednika 

23. 
Vježbe s podmlatkom, djecom i 
mladeži 

DVD Tuhelj Kontinuirano 
Predsjednik, Zapovjednik, 
Petra Poljanec, Kristina  
Tušak i ostali 

24. 
Sudjelovanje na vatrogasnim  
natjecanjima i pokaznim  
vježbama 

DVD Tuhelj Kontinuirano Predsjednik i Zapovjednik 

25. 
Osposobljavanje članova društva 
za zvanja i specijalnosti  

DVD Tuhelj Kontinuirano Predsjednik i Zapovjednik 

26. 
 „Izgradnja i opremanje   
vatrogasnog spremišta“ 

DVD Tuhelj I.-XII. Predsjednik i Zapovjednik 

27. 
Asfaltiranje prostora kod  
Vatrogasnog doma u suradnji s 
Općinom Tuhelj 

DVD Tuhelj I.-VI. Predsjednik i Zapovjednik 

28. 
Nabava tableta za vatrogasna  
vozila (x3) 

DVD Tuhelj VI.-XII. Predsjednik i Zapovjednik 

29. 
Ugradnja klima uređaja u prostor 
vatrogasnog doma 

DVD Tuhelj VI.-XII. Predsjednik i Zapovjednik 

30. Nabava aplikacije FireApp DVD Tuhelj VI.-XII. Predsjednik i Zapovjednik 

31. Prijava na otvorene natječaje DVD Tuhelj Kontinuirano Predsjednik 

32. 

Informiranje lokalnog  
stanovništva o provedenim  
aktivnostima putem Tuheljskog  
lista  

DVD Tuhelj Prosinac Predsjednik i Zapovjednik 

33. Nabava kalendara i podjela istih DVD Tuhelj Prosinac Predsjednik i Zapovjednik 

34. 
Suradnja i provedba aktivnosti s 
Savjetom mladih Općine Tuhelj 

DVD Tuhelj Kontinuirano Predsjednik i Zapovjednik 
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II. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU 
 

    

Konto 
Opis 

Ukupno (EUR) 

skupine Plan 2022. Plan 2023. 

3 PRIHODI 34.507,93 43.900,00 

31 Prihodi od prodaje robe 0,00 0,00 

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 0,00 0,00 

33 Prihodi po posebnim propisima 0,00 0,00 

34 Prihodi od imovine 3.981,68 5.300,00 

35 Prihodi od donacija 19.908,42 28.000,00 

36 Ostali prihodi 10.617,82 10.600,00 

37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 0,00 

4 RASHODI 48.443,83 56.000,00 

41 Rashodi za radnike 0,00 0,00 

42 Materijalni troškovi 19.908,42 22.000,00 

43 Rashodi amortizacije 7.963,37 8.600,00 

44 Financijski rashodi 265,45 400,00 

45 Donacije 398,17 1.000,00 

46 Ostali rashodi 19.908,42 24.000,00 

47 
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih 
organizacija 

0,00 0,00 

    

 

Ukupno prihodi 34.507,93 43.900,00 

Ukupno rashodi 48.443,83 56.000,00 

Višak/manjak prihoda razdoblja -13.935,89 -12.100,00 

Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina 14.599,51 17.000,00 

Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu 663,61 4.900,00 
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OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 

 

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama («NN» broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 63. 

Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuhelj (od 30.12.2020.), te prateći odredbe: Zakona 

o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, («NN» broj 121/14, 

114/22), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu («NN» broj 01/15), 

Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija 

(«NN» broj 31/15), te Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i 

izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (119/15), Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Tuhelj na prijedlog zapovjednika i predsjednika izradilo je Financijski plan 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuhelj za 2023. godinu.  

Na izradu plana utjecao je i Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH (Narodne 

novine 57/22 i 88/22) temeljem kojeg se Financijski plan za 2023. godinu donosi u valuti euro. 

 

Polazne osnove Financijskog plana za 2023. godinu: 

Financijski plan za 2023. godinu polazi od odredbi Zakona o vatrogastvu te financijskih 

rezultata i ostvarenih aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva u ranijim godinama. 

 

Pretpostavke izrade Financijskog plana za 2023. godinu: 

Uvažavajući zakonske i statutarne osnove Dobrovoljnog vatrogasnog društva te javni 

interes i odluke Skupštine o prioritetnim aktivnostima, u planiranju potrebnih sredstava za 

financiranje predviđenih aktivnosti polazi se od odredbi Zakona o vatrogastvu, prema kojima 

su utvrđene obveze izdvajanja sredstava za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz općinskog 

proračuna kao i ostvarenog viška prihoda na rashodima u prethodnoj poslovnoj godini.  

 

Obrazloženje prihoda i rashoda: 

PRIHODI: 

Prihodi od prodaje robe - 31 

Nisu planirani. 

 

Prihodi od članarina i članskih doprinosa – 32 

Nisu planirani. 

 

Prihodi po posebnim propisima – 33 

Nisu planirani. 

 

Prihodi od imovine – 34 

Polazna osnova je prihod od kamata i promjena stanja novčanih sredstava na žiro-računu 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva tijekom razdoblja obračuna te prihod od zakupa Hrvatskom 

telekomu za prostor telefonske centrale. 

 

Prihodi od donacija - 35 

Redovna djelatnost dobrovoljnog vatrogasnog društva financira se iz proračuna jedinica lokalne 

samouprave i iz vlastitih prohoda. Zakon o vatrogastvu propisuje način određivanja visine 

sredstava koji se iz proračuna izdvajaju za potrebe djelatnosti vatrogasnih organizacija i to u 

obliku postotka od visine proračuna, što čini planirani prihod u iznosu od 25.200,00 EUR. 

Preostalih 2.800,00 EUR planirano je od Hrvatske vatrogasne zajednice kao pomoć pri 

sufinanciranju nabave vatrogasne opreme. 

 



11 

 

 

Ostali prihodi – 36 

Planira se iznos od 10.600,00 EUR prihodovan na osnovi organizacije Tradicionalne pučke 

zabave povodom obilježavanja blagdana Velike Gospe u Tuhlju te od pomoći Vatrogasne 

zajednice Krapinsko-zagorske županije kao pomoći pri sufinanciranju nabave vatrogasne 

opreme i drugih organizacija. 

 

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija – 37 

Nisu planirani. 

 

RASHODI: 

Rashodi za radnike - 41 

Nisu planirani. 

 

Materijalni troškovi – 42 

Planirani trošak pojedinih rashoda za usluge bazirani su na očekivanom opsegu i 

intenzitetu aktivnosti Društva i radnih tijela u vezi s tekućim i investicijskim održavanjem 

objekta, prijevoznih sredstava i opreme, računalnim, knjigovodstvenim, komunalnim, 

zdravstvenim, promidžbe i informiranja, intelektualnim uslugama, poštanskim i telefonskim 

uslugama, usluge tehničkog pregleda i registracije vozila. Polazna osnova su zakonske i 

statutarne obveze iz nadležnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva koje  se realiziraju kroz 

djelovanje vatrogasne postrojbe i radnih tijela (održavanje Skupštine, sjednica, seminara) uz 

stalno praćenje struke i zakonskih obveza u vezi provedbe Zakona o vatrogastvu i Zakona o 

zaštiti od požara i drugih akata (stručna literatura i časopisi, promidžba). Polazna osnova za 

planiranje troškova provedbe zdravstvenih pregleda operativnih članova, ogleda se u 

minimalnom pregledu 20 operativnih članova. U planu su i troškovi za osposobljavanje 

zainteresiranih naših članova za vatrogasna zvanja i specijalnosti, te polaganja vozačkog ispita 

C kategorije. Planirani troškovi za provedbu financijsko-knjigovodstvenog poslovanja po 

Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacije povjereno je 

stručnoj osobi knjigovodstvenog servisa Knjigovodstveni servis "GOGA" - K. B. ING. - 

uređenje krajolika. Dio rashoda planiran je na aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva u 

funkciji ostvarenja zadaća kroz djelovanje vatrogasne postrojbe, usluge popravaka vozila, radna 

odjeća i obuća, uredski i ostali materijalni rashodi, sitni inventar i auto gume, električna energija, 

plin i motorni benzin i dizel gorivo. Planirani su i troškovi reprezentacije s osnove održavanja 

godišnje skupštine i sjednica. Planirani rashodi obuhvaćaju i troškove redovne aktivnosti koja 

se zasniva na vježbama, održavanjem aktivnosti s drugim udrugama i druge aktivnosti koje se 

ukažu tijekom godine, održavanje radnih akcija, te premije osiguranja. Ukupno se planira trošak  

od 22.000,00 EUR. 

 

Rashodi amortizacije - 43 

Polazna osnova za rashod s osnova amortizacije je obveza godišnjeg otpisa dugotrajne 

materijalne i nematerijalne imovine sukladno zakonodavnom okviru za neprofitne organizacije, 

vrijednost dugotrajne imovine dobrovoljnog vatrogasnog društva, računovodstvena načela. 

Planirani iznos amortizacije proizlazi iz ukupne vrijednosti dugotrajne imovine i primjene 

linearne metode otpisa kroz očekivano vrijeme korištenja sukladno usvojenim 

računovodstvenim načelima. Planirani iznos je 8.600,00 EUR. 

 

Financijski rashodi – 44 

Planirani su u iznosu od 400,00 EUR a odnose se na usluge platnog prometa te na 

plaćanje boravišne pristojbe kod putovanja. 
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Donacije – 45 

Rashodi za donacije čine tekuće donacije pomoći temeljem Odluka Upravnog odbora a 

prema drugim društvima koja obilježavaju godišnjice postojanja. Planira se iznos od 1.000,00 

EUR. 

 

Ostali rashodi – 46 

 Planirani su u iznosu od 24.000,00 EUR a  planiraju se utrošiti na:  

1. Kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje  vatrogasnog spremišta“ – izrada betonske 

ploče uz pripremne radove za instalacije, 

2. Asfaltiranje prostora kod Vatrogasnog doma u suradnji s Općinom Tuhelj, 

3. Nabava tableta za vatrogasna vozila (3x), 

4. Ugradnja klima uređaja u prostor vatrogasnog doma, 

5.  Nabava aplikacije FireApp. 

 

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – 47 

 Nisu planirani. 

 

 

VIŠAK/MANJAK PRIHODA 

Polazna osnova je odnos prihoda i rashoda iz aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva. Panirani iznos viška/manjak prihoda nad rashodima u 2023. godini rezultat je odnosa 

prihoda i rashoda s osnova planiranih aktivnosti i preuzetih obveza. Višak prihoda raspoloživ u 

slijedećem razdoblju koristit će se za pokriće manjka prihoda i osiguravanje potrebnih sredstava 

za izvršavanje svih zakonskih i statutarnih obveza Dobrovoljnog vatrogasnog društva u 

budućem razdoblju. Planirani višak od 4.900,00 EUR planira se kumulativno povećavati tokom 

narednih godina kako bi se osigurala veća svota za kupnju novog vatrogasnog vozila 2026. 

godine kada društvo obilježava 120 godina postojanja.  

 

Realizacija Programa rada ovisit će o ostvarenju financijskog plana društva, o 

rezultatima natječaja na koje ćemo se prijaviti te o epidemiološkim uvjetima. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK 

                 Tomislav Tramišak 


