REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
810-01/16-01/2
URBROJ:
2211/04-1-16-2
KONJŠČINA, 17. ožujak 2016.
Na temelju odredbe članka 45. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 106/99,
117/01, 112/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) ) i članka 35. Statuta Općine Konjščina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/13), Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 21. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, donijelo je
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje
redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na
području Općine Konjščina za 2015. godinu
Članak 1.
U Odluci o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Konjščina za 2015. godinu («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br.16/15) u članku 3. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
«Planirana sredstva Proračunom Općine Konjščina za 2015. godinu u iznosu od
231.990,17 kuna raspoređuju se na slijedeći način:
1. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti DVD-u, a što podrazumijeva financijska
sredstva koja se moraju osigurati da bi se uspješno obavljala vatrogasna djelatnost, kao što su
- nabava opreme i sredstava za vatrogasnu djelatnost te održavanje vježbi
- održavanje vozila, zgrada i okoliša
- osposobljavanje vatrogasaca za provođenje preventivnih mjera zaštite i dr.
raspoređuju se na dobrovoljna vatrogasna društva kako slijedi:
R.b. Naziv DVD-a
Obračun
Uplaćeno
%
Razlika
2015.
2015.
1.
DVD KONJŠČINA
127.594,61
78.654,48 48.940,13
55,00
2.
DVD GORNJA KONJŠČINA
34.798,52
21.451,22 13.347,30
15,00
3.
DVD GALOVEC-KRAPINA SELO
34.798,52
21.451,22 13.347,30
15,00
4.
DVD JERTOVEC
34.798,52
21.451,22 13.347,30
15,00
UKUPNO
231.990,17 143.008,14 88.982,03 100,00
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
2. Sredstva temeljem ove Odluke isplatit će se DVD-ima u 2016. godini».
Članak 2.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni sastavni je dio Proračuna Općine Konjščina za 2016.
godinu, a objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije»
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
810-01/16-01/3
URBROJ:
2211/04-1-16-2
KONJŠČINA, 17. ožujak 2016.
Na temelju odredbe članka 45. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 106/99,
117/01, 112/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 35. Statuta Općine Konjščina
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/13), Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 21. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, donijelo je
O D L U K U
o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Konjščina
za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti
dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Konjščina (u daljnjem tekstu: Odluka)
reguliraju se:
- raspored osiguranih sredstava Proračuna Općine Konjščina po pojedinom
dobrovoljnom vatrogasnom društvu koja djeluju na području Općine Konjščina za obavljanje
redovne djelatnosti,
- dinamika uplate,
- kao i raspored sredstava za druge namjene vezane uz vatrogastvo i djelovanje
vatrogasnih društava.
Članak 2.
Na području Općine Konjščina sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija na području Općine Konjščina, djeluju slijedeća dobrovoljna vatrogasna
društva:
1. DVD Konjščina sa sjedištem u Donjoj Konjščini br. 27. – središnja postrojba
te ostali DVD-i:
2. DVD Gornja Konjščina sa sjedištem u Gornjoj Konjščini,
3. DVD Galovec-Krapina Selo sa sjedištem u Galovcu,
4. DVD Jertovec sa sjedištem u Jertovcu.
Članak 3.
1. Planirana sredstva Proračuna Općine Konjščina za 2016. godinu u iznosu od
171.400,00 kuna (slovima: stosedamdesetjednatisućačetiristokuna) raspoređuju se na
slijedeći način:
(1) Sredstva za financiranje redovne djelatnosti DVD-u, a što podrazumijeva
financijska sredstva koja se moraju osigurati da bi se uspješno obavljala vatrogasna
djelatnost, kao što su:
- nabava opreme i sredstava za vatrogasnu djelatnost te održavanje vježbi
- održavanje vozila, zgrada i okoliša

-

osposobljavanje vatrogasaca za provođenje preventivnih mjera zaštite i dr.
utvrđeno Zakonom te ostalim podzakonskim aktima

(2) Iznos od 171.400,00 kuna raspoređuje se na dobrovoljna vatrogasna društva kako
slijedi:

Red
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv DVD-a

Planirano
%
2016.
DVD KONJŠČINA
94.270,00
55,00
DVD GORNJA KONJŠČINA
25.710,00
15,00
DVD GALOVEC-KRAPINA SELO
25.710,00
15,00
DVD JERTOVEC
25.710,00
15,00
UKUPNO
171.400,00 100,00

(3)
Pojedini DVD obavezno je uz izvješće o utrošenim sredstvima odobrenim
sukladno ovoj Odluci, za nabavu opreme i sredstava dostaviti i račune na temelju kojih je isto
plaćeno do 28. veljače iduće godine.
(4)
Ukoliko nakon obračuna po Godišnjem obračunu Proračuna Općine dođe do
razlike sredstava od planiranih za vatrogasnu djelatnosti kako je to utvrđeno člankom 3. ove
Odluke, izvršit će se povećanje, odnosno smanjenje sredstava prema utvrđenom omjeru u
rasporedu sredstava po pojedinom društvu.
2. Ostale djelatnosti vezane za vatrogastvo i zaštitu od požara, kao i rad DVD-a po
nalogu organa i tijela Općine, odnosno zahtjevima građana, pravnih i fizičkih osoba, a koje
ne spadaju u redovne djelatnosti DVD-a (dovoz vode u sušnom razdoblju, izpumpavanje
bunara u slučaju kiša i bujičnih voda, pranje cesta i dr.) plaćat će se po utvrđenom cjeniku
kojeg potvrđuje Općinski načelnik.
Članak 4.
Raspoređena sredstva sukladno odredbi članka 3. ove Odluke, doznačivat će se na
račun pojedinog DVD-a kvartalno, petnaest dana po isteku kvartala u postotku izvršenja
Proračuna u tom razdoblju, a može se i mjesečnom doznakom ukoliko priliv sredstava u
Proračunu Općine to dopušta.
Sredstva za ostale djelatnosti sukladno članku 3. stavak 2. doznačit će se DVD-u u
roku petnaest dana od dana ovjere računa – zahtjeva od nadležnog tijela Općine.
Računu – zahtjevu se obavezno prilaže i odluka o obavljanju određene djelatnosti.
Članak 5.
Ova Odluka o rasporedu sredstava primjenjuje se za 2016. godinu.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u «Službenim glasniku Krapinsko-zagorske županije», a
sastavni je dio Proračuna Općine Konjščina za 2016. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković
Dostaviti:
1. Dobrovoljna vatrogasna društva
Općine Konjščina
- DVD Konjščina, Donja Konjščina 27
predsjednik Ivan Cvetko
- DVD Gornja Konjščina, Gornja Konjščina
predsjednik Stjepan Kereša
- DVD Galovec-Krapina Selo, Galovec

predsjednik Davor Gluhak
DVD Jertovec, Jertovec
predsjednik Ivica Pavlaković
2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje
- Odsjek za financije, ovdje
3. Krapinsko-zagorska županija - za objavu
4. Uz zapisnik - ovdje
5. Arhiva - Odluka o financiranju DVD-a
-

