
 

Temeljem glave III točke 6.b) podtočke 2. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od intersa za RH u 2018.godini (NN 28/2018), Stožer CZ Općine Trpanj, na 
sjednici održanoj 08.svibnja 2018.godine, zaključio je i dostavio prijedlog Općinskom načelniku za 
donošenja Plana ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara u 2018. godini na području Općine Trpanj, kako slijedi: 

 
PRIJEDLOG 

 
Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća 

 tijekom ljetne požarne sezone u 2018. godini  
 

I. 
Za ljetnu požarnu sezone 2018. godine u Proračunu Općine Trpanj je planirano  145.000,00 kn za 

financiranje rada DVD-a Trpanj, kao nositelja vatrogastva na području Općine Trpanj, 
 

II. 
Sredstva iz točke I. ovog Plana namijenjena su za financiranje: 
1. plaća zapovjednika , 
2. 6 sezonskih vatrogasaca (50% plaće), 
3. nabavku potrebne vatrogasne opreme (u okviru financijskih mogućnosti), 
4. materijalnih troškova (struja, voda, gorivo, telefon, osiguranje, troškovi održavanja vozila itd.), 
5. troškovi intervencija, i dr. 

 
III. 

DVD Trpanj je svojim financijskim planom planirala rashode od 605.000,00 kn, a prihode od 
605.000,00 kn, od čega je iz Proračuna Općine Trpanj  planirano ukupno 145.000,00 kn, a 460.000,00 kn iz 
drugih izvora (Proračun VZ Dubrovačko-neretvanske županije (transfer iz Proračuna RH za 50% iznosa 
plaća sezonskih vatrogasaca), Proračuna DNŽ, prihod od vlastite djelatnosti, prihod od Hrvatskih šuma d.o.o. 
za motrilačku službu i dr.). 

 
V. 

Financijski plan je okviran jer je vrlo teško raščlaniti financijska sredstva koja se u vatrogastvu troše 
temeljem godišnjih planova, a koja se odnose na ljetnu požarnu sezonu. 

Specifična i jako skupa osobna i zaštitna oprema nabavlja se i koristi tijekom cijele godine na svim 
vrstama intervencija. 

Troškovi intervencija su sredstva koja se planiraju, a da li će stvarno biti utrošena ovisit će o broju i 
vrsti intervencija. 

Mnoge operativne i organizacijske mjere provode se tijekom godine, u pripremi i za vrijeme ljetne 
požarne sezone, a nemoguće ih je kvantificirati jer su sastavni dio sredstava za redovnu djelatnost. 
 
KLASA:  
URBROJ:     
Trpanj, ___________2018. 
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