Općina

Vrhovine

Na temelju članka 18. Statuta Općine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 3/09., 17/09.,
14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13. 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na
21. redovnoj sjednici donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu DVD Vrhovine u 2016. godini
I.
Usvaja se Izvješće o radu DVD Vrhovine u 2016. godini od 10.03.2017. godine zavedenog u urudžbeni
upisnik JUO KLASA:400-05/17-01/6, URBROJ: 2125/09-01/01/17-1 od 24.03.2017. godine koji čini
sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Daje se suglasnost DVD Vrhoivne na kalkulativnu cijenu pitke vode u iznosu od 17,80 kn za 1m³ koji
korisnici preuzimanju iz hidranta DVD Vrhovine .

III.
Ovaj Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu DVD Vrhovine u 2016. godini objaviti će se na web
stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr .
KLASA:400-05/17-01/6.
URBROJ:2125/09-01/01/17-2
Vrhovine, 31.03.2017. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu DVD Vrhovine za 2016. godinu

Predsjednik
Nikola Ivančević v.r.
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Vrhovine, 10.03.2017. godine
Općina Vrhovine
Općinsko vijeće
Vrhovine
Predmet: Izvješće o radu za 2016. godinu
1.

Osnovni podaci
1.1. Registracija, sjedište i zastupanje

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrhovine osnovano je 1998.
Djelatnost prema NKD 2007: 94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
Sjedište DVD je u Vatrogasnom domu u naselju Vrhovine, Senjska ulica 28, Matični broj subjekta: 09000073 - OIB:
16828740894, IBAN: IBAN: HR7223400091110060822, poslovna banka: Privredna banka d.d. Zagreb
Zakoniti zastupnik: Goran Čorak – predsjednik.
1.2. Normativna regulativa
Aktivnost i djelatnost društva regulirani su:
• Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04. i 38/09.)
• Odlukom o visini naknade vatrogascu za provedenu intervenciju na području Općine Vrhovine
KLASA: 81009/14-10/2, URBROJ: 2125/09-01/01/14-1 od 03.06.2014. godine)
• Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Vrhovine (Odlukom o donošenju Plan zaštite i spašavanja za područje
Općine Vrhovine KLASA:810-03/15-01/11, URBROJ: 2125/09-02/02/15-1 od 07.07.2015. godine)
• Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u 2015. godini
• Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na prostorima
ili građevinama za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za razdoblje visokog indeksa opasnosti
od nastanaka požara u 2015. godine
1.3. Struktura, organizacijsko ustrojstvo i broj vatrogasnih operativaca
Struktura, organizacijsko ustrojstvo i broj vatrogasnih operativaca je na kraju 2015. godine bila:
Dobrovoljno vatrogasno društvo - Vrhovine
Prva grupa
Druga grupa
1.
13.
Zapovjednik
Dozapovjednik
Renato Gomerčić
Željo Jurčević
2.
14.
Vatrogasac – vozač
Vatrogasac
Milan Grbić
Goran Čorak
3.
15.
Vatrogasac
Vatrogasac
Jovica Samolov
Anica Joskić
4.
16.
Vatrogasac
Vatrogasac
Gajo Uzelac
Milivoj Sučić
5.
17.
Vatrogasac
Vatrogasac
Danijel Jurčević
Marijan Jerković
6.
18.
Vatrogasac
Vatrogasac
Dragomir Lekić
Željko Srdić
7.
19.
Vatrogasac
Vatrogasac
Petar Čudić
Frano Jurčević
8.
20.
Vatrogasac
Vatrogasac
Milorad Delić
Predrag Hinić
9.
21.
Vatrogasac
Vatrogasac
Dragan Čudić
Nenad Čudić
10.
22.
Vatrogasac
Vatrogasac
Marsel Orešković
Nikola Čudić
11.
23.
Vatrogasac
Vatrogasac
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Denis Odorčić
Vatrogasac
Karlo Podnar

24.

1983

Nikola Kmezić
Vatrogasac
Ivan Vončina

1.4. Materijalno-tehnička osposobljenost
1.4.1. Prostorni uvjeti
DVD Vrhovine smješteno je u vlastitom objektu – Vatrogasni dom u Vrhovinama na adresi Senjska ulica 28. Objekt
vatrogasnog doma sastojni se od zgrade Vatrogasnog doma površine 184 m² i garaže površine 220 m² izgrađenih na k.č. 938
k.o. Vrhovine z.k.u. br. 1183.
1.4.2. Oprema
Društvo raspolaže najnužnijom potrebitom osobnom i kolektivnom opremom za operativne vatrogasce te vozilima s priborom
za gašenje kako slijedi
Oprema s kojom trenutno raspolaže DVD Vrhovine
Tablica broj
Vrsta opreme
cijev tlačna Ф 52mm i Ф75 mm
ljestva mornarska, prislanjača, kukača
metlenica
mlaznica univerzalna Ф52 mm i Ф75 mm

Količina
3i3
0i1i0
4
2i1

motorna pila

1

puhalica

1

prijelaznica Ф110/75 i Ф75/52
prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8
punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke

0i1i0
1
1i1

razdjelnica trodijelna

1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi

3

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" i ugljičnim dioksidom "CO2-5"
ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjače za vodu 25 l)
rukavice zaštitne gumirane i kožne - pari

2i1
4
5i5

Navalno vozilo

1

Autocisterna

1

Kombi vozilo

1

Sredstvo veze - ručne radiostanice

4

Postojeća opremljenost osobnom i kolektivnom opremom nije dostatna odnosno nije dovoljna za zadovoljenje uvjeta iz Plana
zaštite od požara za Općinu Vrhovine posebice za intervencije kod velikih požara otvorenog prostora. Dosadašnja suradnja sa
Vatrogasnom zajednicom Otočac i susjednim vatrogasnim društvima uspješno je kompenzirala ove nedostatke na vatrogasnim
intervencijama. Međutim. Potrebno je na odgovarajući pravno utemeljeni način osigurati popunu operativnim snagama
sukladno Plan zaštite od požara za Općinu Vrhovine.
1.4.3. Unutarnje ustrojstvo
Unutarnje ustrojstvo regulirano je statutom VD Vrhovine a operativno internim aktom.
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Čelnik društva je predsjednik Goran Čorak, tajnik društva je Predrag Hinić. Knjigovodstvenu evidenciju obavlja
knjigovodstveni servis TOMI- poslovne usluge Otočac, Vivoze 1.
Operativni ustroj je kao u točci 1.3. Struktura, organizacijsko ustrojstvo i broj vatrogasnih operativaca – ovog Izvješća.
Tijekom godine za vrijeme najvećih opasnosti od požara Društvo je imalo četiri mjeseca uposlenog tz. Sezonskog vatrogasac
čiji su troškovi financirani na paritetu 50% Općina Vrhovine a 50% Županijska vatrogasna zajednica.
2.

Aktivnosti u 2016. godini

Aktivnost Društva je tijekom godine bila usmjerena na osiguravanje izvršenja slijedećih zadaća:
2.1. Osiguranje potrebite spremnosti za intervencije
Društvo ima značajnih poteškoća u operativnoj provedbi vatrogasnih zadaća zbog nedostupnosti operativnih vatrogasac u
danom trenutku zbog dislokacije (van Općine) mjesta zaposlenja ali i udaljenom izvršenju radnih obveza.
U takvim okolnostima gotovo je nemoguće u danom trenutku imati u operativnom djelovanju operativnu grupu prema ustroju
a osobito popunu prema zahtjevima koje operativni vatrogasac mora ispunjavati da bi mogao biti sudionikom konkretne
vatrogasne intervencije.
2.2. Izvršenje zadaća za potrebe u gašenju požara
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
VATROGASNE INTERVENCIJE U 2016. GODINI

1.

UKUPNI BROJ VATROGASNIH INTERVENCIJA

8

POŽARI - ukupno

8

Objekti i građevine (stambeni, poslovni, industrijski, društveni,...)

2

Otvoreni prostor

6

Prometna sredstva
Ostalo
2.

TEHNIČKE INTERVENCIJE - ukupno

0

U prometu
Na građevinama
Na otvorenom prostoru
Ostalo
3.

AKCIDENTI

0

4.

INTERVENCIJE BEZ UČEŠĆA / LAŽNE DOJAVE

/

5.

OSTALO (opisno navesti u Napomeni)

UKUPAN BROJ VATROGASNIH VOZILA KORIŠTENIH NA
INTERVENCIJAMA
UKUPAN BROJ VATROGASACA NA INTERVENCIJAMA
UKUPNA OPOŽARENA POVRŠINA (požari otvorenog prostora) - u
hektarima
UKUPAN BROJ RADNIH SATI VATROGASACA PROVEDENIH
NA INTERVENCIJAMA
UKUPNI TROŠKOVI VATROGASNIH INTERVENCIJA (kn)
UNIŠTENA OPREMA I ŠTETE NA VOZILIMA – TROŠKOVI
(kn)
PRIJEVOZ PITKE VODE (broj prijevoza/količina vode u m3)
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2.3. Izvršenja obveza prema nalozima osnivača – Općine Vrhovine
U tijeku 2016. godine nije bilo posebnih naloga za angažiranje vatrogasaca ni opreme vatrogasnog društva za potrebe zaštite i
spašavanja na području općine kao ni radi zadovoljenja potreba izazvanih osobnim činjenjem građana (paljenjem trave,
paljenjem vatre koji bi prouzročio požar i sl.) ili prirodnim uzrokom (suša, požar od groma i sl.).
3.

Financijsko poslovanje

Rezultat aktivnosti DVD Vrhovine glede financijskog poslovanja je na dan 31.12.2015. godine kako slijedi:
Prihodi - primici

u kn

Vlastiti prihodi

25.965,00

Proračun Općine Vrhovine

56.433,14

Državni proračun
Vatrogasna zajednica LSŽ
Prihodi od kamata
Prihodi – od pružanja usluga
Ukupni primici
Rashodi - izdaci
Troškovi neto plaće
Doprinosi iz plaće
Doprinosi na plaću
Službena putovanja
Porezi i doprinosi ugovor o djelu
Isplata za intervencije
Uredski i ostali materijal
Energija
Usluge telefona,mobitela,poštarine i
prijevoza
Usluge tekućeg i investcikog
održavanja
Komunalne usluge
Voda
Intelektualne usluge
Sitni invertar i autogume
Rad stroja
Amortuzacija
Bankarske usl i usl pletnog prometa
Božićnica
Premije osiguranja
Tehnički pregled vozila
Reprezentacija
Zdravstveni pregled radnika
Ukupni izdaci
Višak poslovanja

2.000,00
89.816,53
32,60
4.268,04
178.515,31
u kn
31.088,58
8.714,35
6.846,13
3.820,00
2.108,04
11.890,00
5.025,13
9.048,30
4.453,44
5.934,53
1.323,00
19.402,88
13.010,00
6.348,14
6.187,50
17.843,56
2.592,28
500,00
9.309,57
2.873,08
471,75
7.195,00
175.985,26
2.530,05

Kako je razvidno društvo je ostvarilo višak prihoda nad rashodima od 2.530,05 kn. Istovremeno stanje imovine po bilanci
na dan 31.12.2015. godine je:
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Stanje nefinancijske imovine
Građevinski objekti
Uređaji i oprema
Sitni inventar
Ukupno

u kn
697.472,03
14.026,29
20.937,50
732.435,82

Financijska imovina
Novčana sredstva
Zajam
Potraživanja
Rashodi budućih razdoblja
Ukupna financijska imovina

u kn
63.002,91
30.000,00
4.710,00
10.836,25
108.549,16

Ukupna imovina

840.984,98

Obveze i izvori
Obveze
Vlastiti izvori
Neraspoređeni višak
Ukupni izvori

1983

u kn
3.199,96
833.492,95
2.530,05
839.222,96

Iz rečenog je opravdano zaključiti da je Društvo racionalno i namjenski koristilo sredstva iz svih izvora.

4.

Rezime ostvarivanja planiranih ciljeva

DVD je u provedbi obveza iz Procjene ugroženosti od požara KLASA: 810-01/15-01/5, URBROJ:2125/09-01/01/15-3 od
29.06.2015. godine, Plana zaštite od požara za Općinu Vrhovine KLASA: 810-03/15-01/8, URBROJ:2125/09-01/01/15-1 od
29.06.2015. godine i Plana operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku na području Općine Vrhovine za 2015. godinu KLASA: 214-02/15-01/1, URBORJ: 2125/09-02/01/15-1
od , 09.04.2015. godine u izvještajnom razdoblju ostvarilo slijedeće zadaće:
• stalno bilo na dispoziciji u provedbi odredbe članka 7. Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta i rudina na području Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj
17/09. i 14/13.) – nažalost nije bilo zahtjeva za nadzor i asistenciju u provedbi spomenute obveze od strane vlasnika
ili korisnika poljoprivrednog zemljišta zbog čega je društvo moralo 5 puta intervenirati u gašenju požara šikara,
makije, niskog raslinja i trava,
• u suradnji sa drugim sudionicima provedbe mjera zaštita od požara uspostavilo je punu koordinaciju radi provedbe
mjera postavljenih Planom operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara za 2016.
godinu – ipak povoljni meteo-vremenski uvjeti nisu iziskivali, u 2016. godini, poduzimanje operativnih mjera,
• na određeno vrijeme u razdoblju od 01.01. do 31.05.2016. i od 01.10. do 31.12. 2016. godine bio je zaposlen
vatrogasac na ½ radnog vremena odnosno na 20 sati tjedno,za vrijeme moguće ugroze od požara bio je zaposlen
sezonski vatrogasac čiji su troškovi u razdoblju od 01.06. do 30.09.2015. godine financirani na paritetu 50% Općina
Vrhovine a 50% Županijska vatrogasna zajednica a u prosincu iz sredstava DVD,
• stalno je opredjeljenje da se osposobi, u operativnom i zdravstvenom pogledu, dovoljan broj vatrogasaca sukladno
Planu zaštite od požara za Općinu Vrhovine – nažalost ovaj projekt nije ostvaren u 2016. godini zbog nedovoljnog
ljudskog potencijala,
• izvršeni su liječnički pregledi za 16 vatrogasaca,
• izvršeni su redovni servisi opreme i uređaja koji podliježu redovnim kontrolnim pregledima,
• nabavljena je i djelomično popunjena elementarna osobna oprema vatrogasaca (2 kompleta).
5.

Zaključni dio

Sukladno rečenom u ovom Izvješću osnovano je zaključiti:
• 2016. godina bila je godina u kojoj se nije pojavila potreba za ozbiljnom vatrogasnom intervencijom:
• DVD Vrhovine je svoju zadaću, iako na načelima dragovoljnosti i uz izvjesnu manjkavost kolektivne i osobne
opreme, do sada uspješno ostvarivalo svoje zadaće;
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Društvo je u svom radu iskazalo punu spremnost za vatrogasnu potporu drugim susjednim društvima kad je uzrok
vatrogasne intervencije prelazio njihove mogućnosti;
Popuna osobne i kolektivne opreme stalni je prioritet Društva a popuna se vrši sukladno raspoloživim financijskim
mogućnostima;
Kad su operativni zahtjevi veći od vlastitih snaga tada nam nesebično operativno-materijalnu potporu pruža
prvenstveno DVD Otočac ali i cijela vatrogasna zajednica sa društvima u okruženju temeljem Ugovora o pružanju
pomoći i popuni operativnim vatrogascima u slučaju požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Vrhovine;
Vremenske prilike tijekom 2016. godine bitno su doprinijele malom broju intervencija ali i edukativno-obavijesnoj
aktivnosti članova društva;
Ipak se nije uspjelo osigurati Planom zaštite od požara za Općinu Vrhovine KLASA: 810-01/13-10/6,
URBROJ:2125/09-03/02/13-2 od 25.09.2013. godine osigurati nedostajući dio opreme te osposobiti potreban broj
operativnih vatrogasaca kako bi se mogao kompenzirati nedostatak materijalno-tehničke opremljenosti;
Suradnja sa Općinom Vrhovine, Stožerom civilne zaštite Općine Vrhovine, susjednim DVD-ima, vatrogasnom
zajednicom Otočac i Županijskom vatrogasnom zajednicom ocjenjujemo primjerenim raspoloživim mogućnostima.
Zbog građana koji nemaju u svojim naseljima ili kućanstvima provedenu vodovodnu infrastrukturu te se moraju sami
pobrinuti za nabavu pitke vode DVD Vrhovine je izradilo kalkulaciju cijene koštenja pitke po 1 m³ kada korisnik sam
vrši prijevoz pitke vode odnosno kad sam preuzima pitku vodu na hidrantu kojim gospodari DVD i to:
Opis
Nabavna cijena - Komunalac d.o.o.
Manipulativni trošak 25%

Fco Hidrant
14,24
3,56

Ukupno
17,80
Predlaže se Općinskom vijeću da donese pravorijek o verifikacijie predložene cijene.
Prilog:
• Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu
Dostavljeno:
• Općina Vrhovine
• pismohrana
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