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         VATROGASNA ZAJEDNICA 
VUKOVARKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
 
U Vinkovcima, 26.03.2015. 
 

 
I Z V J E Š Ć E 

 
o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu. 

 
 
 
Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 14.08.1993. godine. Ustroj i 
djelovanje utvrđeno je na temelju Zakona o udrugama, Zakona o zaštiti od  požara i Zakona o 
vatrogastvu. 
Vatrogasnu zajednicu čine udružene članice: Vatrogasne zajednice gradova i općina, dobrovoljna 
vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, profesionalne vatrogasne 
postrojbe u gospodarstvu i javne vatrogasne postrojbe. 
Sukladno Zakonu o vatrogastvu djelatnost se obavlja kao stručna i humanitarna djelatnost od 
interesa za Republiku Hrvatsku. 
 
 Tradicija vatrogastva na našem području stara je 140. godina. 
 
 Vukovarsko-srijemska županija ustrojena je sa 5 gradova i 26 općina. 
 
Djelatnost zaštite od požara na području naše županije provode: 
 

- 3 javne vatrogasne postrojbe, 
- 28 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i 25 ostalih dobrovoljnih vatrogasnih 

postrojbi koje nisu utvrđene Planovima zaštite od požara, 
- 1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, 
- 2 dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. 

 
Ustrojene su vatrogasne zajednice u gradovima Vinkovci, Vukovar i Otok te općinama 
Cerna, Drenovci, Vrbanja i Nijemci. 
  

U  dobrovoljnim vatrogasnim društvima ima 2529 članova i to: 
 
- vatrogasaca    1.680 
- vatrogasaca I kl.         424 
- vatrogasnih dočasnika     187 
- vatrogasnih dočasnika I kl.       89 
- vatrogasnih časnika     101 
- vatrogasnih časnika I kl.        37 
- viših vatrogasnih časnika         8 
- viših vatrogasnih časnika I kl.         3 
 

 
Društva raspolažu sa 30 vatrogasnih domova i 19 vatrogasnih spremišta. 
Za izvršenje operativnih zadataka društva raspolažu s 45 vatrogasnih vozila za gašenje požara, 3 
tehnička vozila, 3 autoljestve , 15 kombi vozila, 12 traktorskih cisterni 5.000 litara. 
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 Financiranje djelatnosti županijske zajednice vrši se iz proračuna Vukovarsko-srijemske 
županije.   
 Financiranje javnih vatrogasnih postrojbi vrši se iz državnog proračuna putem minimalnih 
financijskih standarda za decentralizirano financiranje redovitih djelatnosti javnih vatrogasnih 
postrojbi i proračuna gradova. 
 Financiranje djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava vrši se iz proračuna gradova i 
općina. 
 Financiranje djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu vrši se iz 
sredstava osnivača. 
 Financiranje nabave opreme vrši se iz sredstava premije osiguranja, koja izdvajaju 
osiguravajuća društva temeljem Zakona o vatrogastvu i iz sredstava proračuna gradova i općina. 
            Sredstva osigurana u proračunima gradova i općina u većem dijelu zadovoljavaju potrebe 
redovne djelatnosti društva.  Sredstva koja se izdvajaju iz premije osiguranja od osiguravajućih 
društava nisu velika te nisu dostatna za potrebe ulaganja u nabavu opreme i sredstava za gašenje. 
 Problem su kapitalna ulaganja: izgradnja i popravak vatrogasnih domova i spremišta, 
nabava vatrogasnih vozila i održavanje te ostale potrebe za nabavu opreme i sredstava za gašenje. 
 Proračuni pojedinih jedinica lokalne samouprave nisu dostatna za podmirenje potreba 
zaštite od požara utemeljenim na zakonima i pravilnicima. 
 
            Velika poplava je u svibnju 2014.g. pogodila istočnu Hrvatsku. Najugroženiji su bili 
dijelovi županjske i brodske Posavine. Rijeka Sava dostigla je rekordnu razinu, te je probila 
17.svibnja na dva mjesta nasipe kod Rajevog Sela i Račinovaca. Evakuirano je nekoliko tisuća 
stanovnika iz Gunje, Račinovaca, Rajeva Sela, Bošnjaka, Vrbanje, Drenovaca, Strošinaca, Đurića, 
Posavskih Podgajaca i Soljana. Evakuirani ljudi su bili smješteni u Županji, Cerni, Gradištu, 
Privlaci, Otoku, Nijemcima i drugim mjestima. 
 
Uz domaće vatrogasne snage, na ispomoći su bile angažirane i snage iz svih dijelova Hrvatske, 
ukupno 598 vatrogasaca sa 217 vozila. Sa vatrogasnim snagama je koordiniralo Vatrogasno 
zapovjedništvo u Županji i izdvojeno vatrogasno zapovjedništvo u Drenovcima. Intervencije su 
uključivale izgradnju zečjih nasipa, evakuaciju građana i stoke, ispumpavanja, pranja objekata i 
cesta, prijevoz vode, hrane, ljudstva, uklanjanje strvina i smeća. 
 
U periodu od 26.05.2014. do 28.06. 2014. angažirana su 633 vatrogasca, 142 kombi vozila i 139 
vatrogasnih cisterni sa područja Vukovarsko srijemske županije. Vatrogasna društva sa područja 
općina Drenovci, Gunja i Vrbanja angažirana su kroz cijeli period u svojim općinama na različitim 
zadacima. Na intervencijama su sudjelovali vatrogasci DVD Gunja, Ivankovo, Nijemci, Drenovci, 
Račinovci, Vrbanja, Županja, Đurići, Štitar, Babina Greda, Privlaka, Bošnjaci, Otok, DVD 
Sladorana, Posavski Podgajci, Stari Mikanovci, Cerna, Nuštar, Vođinci, Novi Jankovci, Gradište, 
Lovas, Svinjarevci, Tompojevci, Rajevo Selo, Strošinci, Soljani, Đurići, DVD Vukovar, JVP 
Vukovar, JVP Vinkovci i JVP Ilok. 
 
Uz navedene aktivnosti vatrogasci su cisternama (10 cisterni iz robnih zaliha) vršili dostavu pitke 
vode u mjesta Rajevo Selo, Gunja, Strošinci, Drenovci, Račinovci i Đurići. 
 
Vatrogasno zapovjedništvo u Drenovcima prestalo je djelovati u subotu 28.06.2014. do kada je 
završen veliki dio posla. 
 
           Na sjednici Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Županije Vukovarsko – srijemske , 
održane dana 05.06.2014. koja je održana u Vrbanji donijete su slijedeće odluke: 
      -    vatrogasnoj zajednici Vrbanja prebacuje se 20.000kn namjenski, 

- DVD-u Posavski Podgajci 10.000kn namjenski, 
- DVD-u Drenovci 20.000kn namjenski, 
- DVD-u Gunja 10.000kn za pomoć poplavljenih područja, 

      -     DVD-u Drenovci 10.000kn za pomoć poplavljenih područja. 
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Izvješće o poplavi u županjskoj Posavini u razdoblju od 17.05. do 28.06.2014.g. : 
 
Broj vatrogasaca iz DVD-a angažiranih na poplavama  526 
Broj vatrogasaca iz JVP-a angažiranih na poplavama  54 
Broj vatrogasnih vozila iz DVD-a angažiranih na poplavama  109 
Broj vatrogasnih vozila iz JVP-a angažiranih na poplavama  12 
Broj radnih sati vatrogasaca iz DVD-a  20400 
Broj radnih sati vatrogasaca iz JVP-a  1677 
 
Popis uništene opreme: 
Kamion DVD Gunja 
3 vatrogasne motorne pumpe, 
3 vatrogasne potopne pumpa 
4 Svjetiljke 
50 rukavica 
10 zaštitnih odijela 
10 čizama 
80 tlačnih cijevi 
 
Procijenjena vrijednost uništene opreme je oko 100.000kn, a oštećene opreme oko 60.000kn. 
 
Vatrogasna zajednica županije zahvalila se prigodnim zahvalnicama donatorima na pomoći u 
opremanju vatrogasnih postrojbi i to: tvrtki Pfeifer d.o.o., tvrtki Mali pogonski strojevi d.o.o., 
tvrtki Croatia osiguranje d.d., tvrtki Prvo plinarsko društvo d.o.o., tvrtki Vatropromet d.o.o., tvrtki 
Vatroprotekt d.o.o. i tvrtki Mistral d.o.o. 
 
 
U 2014. godini izvršeno je stručno osposobljavanje : 

- za zvanje vatrogasac 7 tečaja, 
- za zvanje vatrogasac I kl. 4 tečaja, 
- za zvanje dočasnik 0 tečaja, 
- za zvanje dočasnik I kl. 0 tečaja, 

   - za zvanje časnik 0 tečaj, 
   - specijalnost za tehničke intervencije 1 usavršavanje. 
 
 U provedbi posebnih mjera zaštite od požara za vrijeme obavljanja žetvenih radova održan 
je sastanak sa zapovjednicima svih društava i utvrđena obveza provođenja svih zadataka utvrđenih 
Programom Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu, a na temelju programa, koje su donijele 
jedinice lokalne samouprave. 
Za vrijeme obavljanja žetvenih radova u svim središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima  
organizirano je cjelodnevno vatrogasno dežurstvo. Nadzor je obavio županijski vatrogasni 
zapovjednik.   
U provedenom nadzoru ustanovljeno je da je organizirano cjelodnevno dežurstvo u društvima za 
vrijeme obavljanja žetvenih radova. 
 
Upravi odbor vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije ocijenio je kako je suradnja 
između vatrogasnih društava na nivou županije dosta dobra što se vidi prilikom održavanja 
natjecanja mladeži, djece i seniora te aktivnosti na podizanju stručne i tehničke obuke u DVD-a i 
JVP-a. 
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Vatrogasna zajednice Vukovarsko-srijemske županije pratila je u financijskom smislu i 
obilježavanje obljetnica u vatrogasnom društvima gdje smo izdvojili za svaku obljetnicu 6000,00 
kn, 3.000,00 kn za održavanje vatrogasnih Kup-ova te 5.000,00 kn za sufinanciranju troškova 
organizacije hodočašća u Šumanovcima. 
 
U 2014.g održane su slijedeće obljetnice vatrogasnih društava: 

- Nijemci 120g., 
- Vođinci   90g., 
- Stari Mikanovci 80g. 

 
            
            Vatrogasna zajednica Vukovarsko - srijemske županije organizirala je X. Županijsko 
vatrogasno  natjecanje djece i mladeži koje se održalo u Starim Mikanovcima 08.06.2014. godine. 
 

Redoslijed ekipa po osvojenim mjestima : 
 

 MLADEŽ ŽENE 
I. NUŠTAR I 
II. NUŠTAR  II 
III. ANTIN 

  
 MLADEŽ MUŠKI 

I. KOMLETINCI  II 
II. NUŠTAR 
III. KOMLETINCI  I 

  
 DJECA ŽENE 

I.  BABINA GREDA 
II.  OTOK 
III.   

  
 DJECA MUŠKI 

I.  NUŠTAR 
II.  IVANKOVO 
III.  BABINA GREDA 

 
VZŽ sufinancirala je odlazak ženske ekipe mladeži DVDa Nuštar s 5000,00kn na natjecanje u 
Austriji gdje su predstavljali Republiku Hrvatsku te su osvojile 1.mjesto u kategoriji gostiju. 
Ista ekipa ženske mladeži osvojila je 2.mjesto na Državnom natjecanju u Čakovcu. 
 
Natjecateljska ekipa DVD-a Spačva Vinkovci proglašena je ukupnim pobjednikom 9. Kupa 
Hrvatske vatrogasne zajednice za 2014.godinu u kategoriji muški A te je s tim ponovila uspjeh iz 
2008.godine kada je isto bila pobjednik KUP-a HVZ-a. S ovom pobjedom u KUP-u stekli su pravo 
nastupa kao predstavnici Republike Hrvatske na natjecanju u Austriji u srpnju 2015. 
 
Vlada pokrajine Tirol u Austriji u suradnji s Zajednicom donirala je Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Vinkovci vatrogasnu ljestvu Iveco-Magirus, DVDu Vrbanja Mercedes Sprinter i DVDu Tovarnik 
navalno vozilo. Po navedena vozila u Austriju su išli predstavnici DVDa,JVP, županijski 
vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik. Ova suradnja će se nastaviti i u narednim godinama. 
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U zajednici djeluju : 
- Skupština koja broji 37 člana, 
- Upravni odbor koji broji 15 članova, 

               - Nadzorni odbor koji broji 3 člana, 
               - Zapovjedništvo koje broji 11 članova, 
               - Savjet vatrogasne mladeži, 
               - Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja koji broji 3 člana, 
               - Povjerenstvo za stručno osposobljavanja koji broji 5 članova, 
               - Povjerenstvo za natjecanje koji broji 5 članova, 
               - Sudačka organizacija koja broji 11 članova. 
 
Upravni odbor održao je 5 sjednica u cilju izvršavanja programa rada. 
Nadzorni odbor održao je 1 sjednicu i pregledao materijalno-financijsko poslovanje Zajednice.  
Zapovjedništvo je održalo 1 sjednicu na kojoj se raspravljalo o aktivnostima i planovima za pomoć 
poplavljenom području te o sufinanciranju za nabavu vatrogasne opreme. 
 
Povjerenstva su tijekom godine radila po potrebi te su izvršila sve zadatke iz programa rada VZŽ.   
Županijski vatrogasni zapovjednik sudjelovao je u radu Operativno – tehničkog stožera Hrvatske 
vatrogasne zajednice i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 
Predstavnici Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije redovno i aktivno sudjeluju u 
radu tijela Hrvatske vatrogasne zajednice i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 
 
 
V A T R O G A S N E    I N T E R V E N C I J E 
 
U periodu od 01.siječnja do 31.prosinca 2014.god. na području vatrogasne zajednice vukovarsko-
srijemske županije Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imale su 219 
požara, 166 tehničkih intervencija te 248 ostalih intervencija. Tijekom 2014.g. poginule su 2 osobe 
, a lakše i teže povrijeđeno je 5 osoba.  
 
Temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2014.g. Javna vatrogasna postrojba Vinkovci i Javna vatrogasna postrojba 
Vukovar uputili su 18 profesionalnih vatrogasaca i 1 vatrogasnim vozilom u interventnu postrojbu 
Državne Uprave za zaštitu i spašavanje kod Hvara . 
 
Tabela o intervencijama u privitku. 
                                                                                                  
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK :                                 PREDSJEDNIK                             
    Zdenko Jukić, dipl. ing. ZOP-a                                                  Antun Jelić, inž. ZOP-a 



KONTO proračun za 2014.g. 01.01.2014.- 31.12.2014.
PLAN ZA 2014 PREMIJE POŽ.OSIG.OSN. SREDSTVA UKUPNO

PRIHODI
Višak prihoda iz 2013 i ranije

11111  premije pož.osig.
11110 osnovna djelatnost
11311 blagajna

Višak prihoda iz 2013 i ranije 144.938,11 144.983,11 
II PRIHODI

33121 prihod po pos.propisima
34121 prihod od kamata 500,00 306,04 
35121 prihod od žup.proračuna 250.000,00 280.000,00 
36121 prihod od ref.goriva 2.200,00 34.890,00 
36331 ostali nesp.prihodi
35312 prihodi od ost.prav.osoba 5.000,00 5.000,00 

prihodi u 2014. godini 397.638,11 0,00 465.179,15 465.179,15 
sa prenesenim viškom 0,00 465.179,15 465.179,15 

RASHODI
42111 dnev.za služ.putovanja 30.500,00 kn 5.728,65 kn 5.728,65 kn
42311 naknade za rad brz rad.odn. 142.000,00 kn 146.820,66 kn 146.820,66 kn
42411 uredski materijal 4.000,00 kn 439,92 kn 439,92 kn
42413 troškovi arhineta 1.500,00 kn 1.200,00 kn 1.200,00 kn
42434 motor.benzin i dizel gorivo 25.000,00 kn 22.726,03 kn 22.726,03 kn
42441 sitni inventar 3.000,00 kn 629,69 kn 629,69 kn
42511 troškovi telefona 4.000,00 kn 2.957,22 kn 2.957,22 kn
42513 poštarina (tisk. pisma) 5.000,00 kn 2.938,15 kn 2.938,15 kn
42571 intelek. usluge 10.000,00 kn 0,00 kn
42591 grafičke usluge 10.000,00 kn 6.298,39 kn 6.298,39 kn
42592 ostale usluge (popravci i dr.) 16.500,00 kn 6.828,88 kn 6.828,88 kn
42911 premije osig.prijev.sred. 10.000,00 kn 7.293,52 kn 7.293,52 kn
42921 reprezentacija 21.000,00 kn 22.123,96 kn 22.123,96 kn
42922 troš.natjecanja vatrogasaca 55.000,00 kn 31.482,00 kn 31.482,00 kn
42951 ostali mat.rashodi 12.000,00 kn 350,00 kn 350,00 kn
44312 usluge platnog prometa 3.000,00 kn 1.075,00 kn 1.075,00 kn
44311 usluge banaka 0,00 kn 1.987,53 kn 1.987,53 kn
42531 elektronski mediji 2.000,00 kn 1.920,00 kn 1.920,00 kn
45112 trasf.članicama zajednice 21.440,12 kn 21.440,12 kn
43111 amortizacija 36.385,52 kn 36.385,52 kn
46241 ostali nespom.finan.rashodi 33.183,11 kn 0,00 kn

ukupno 387.683,11 kn 0,00 kn 320.625,24 kn 320.625,24 kn
11110 osnovna sredstva 0,00 kn
11111 premije pož.osig. 0,00 kn 144.553,91 kn 144.553,91 kn
11311 blagajna

izvod br. 138/1 od 31.12.2014. 144.553,91 kn

11131 prijelazni račun
(obveze iz 2014.g. =1.167,94)

PREDSJEDNIK
Antun Jelić, ing. ZOP.a



 

Red.
br. DOGAĐAJ  

    JEDINSTVENI NAZIV
             DOGAĐAJA

JEDINSTVENI NAZIV 
IZ KATEGORIZACIJE DOGAĐAJA Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO

Požar na otvorenom prostoru 3 5 3 4 3 5 25 2 14 13 8 11 96

Požar na objektu 18 7 11 5 4 6 5 5 9 14 4 15 103

Požar na prometnom sredstvu 1 0 0 2 1 0 4 7 2 0 2 1 20

Pružanje prekogranične pomoći 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 12 14 11 8 11 34 14 25 27 14 27 219
TEHNIČKE I OSTALE 
INTERVENCIJE

Tehničke i ostale intervencije vatrogasnih 
postrojbi 12 13 6 2 26 25 17 31 7 8 3 16 166

38 24 27 14 27 39 64 95 40 34 16 33 385UKUPNO VATROGASNIH DOGAĐAJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA - BROJ INTERVENCIJA 2014. godine
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P R O G R A M  R A D A 
Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu 

 
1.  U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu ustrojiti učinkovitu zaštitu od požara na našem 

području. Poticati donošenje procjena ugroženosti i planova zaštite od požara u jedinicama 
lokalne samouprave tamo gdje nisu donešeni. 

2.  Sudjelovati u radu oko donošenja novog Zakona o vatrogastvu, te svojim prijedlozima pomoći 
u poboljšanju odredaba i provedivosti zakona.  

3.  Svečano obilježiti Dan svetog Florijana u vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama.  
4.  U skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2015. godini provesti naređene mjere na području naše županije. 
5.  Pratiti stanje opremljenosti vatrogasnih društava u vatrogasnoj tehnici, opremi i sredstvima za 

gašenje požara. Posebnu pozornost posvetiti društvima u ratom stradalim područjima.  
6.  Nastaviti s izvršenjem programa stručnog osposobljavanja u cilju osiguranja potrebnih kadrova 

za izvršenje svih zadataka u djelatnosti zaštite od požara.  
7.  Obaviti nadzor i utvrditi stanje u vatrogasnim postrojbama od strane županijskog zapovjednika 

u pripremi provođenja mjera zaštite od požara za vrijeme obavljanja žetvenih radova. Održati 
sastanak sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih društava. 

8.  
 
  9. 

Organizirati Županijsko vatrogasno natjecanje odraslih. 
Održati 4 sjednice Upravnog odbora, 2 sjednice Zapovjedništva, 4 sjednice Komisije za 
odlikovanja i priznanja, 2 sjednice za vatrogasnu mladež, 2 sjednice Nadzornog odbora i 
redovnu Skupštinu VZŽ. 

10.  Sudjelovati u radu tijela Hrvatske vatrogasne zajednice i aktivno učestvovati u izvršenju 
programa Hrvatske vatrogasne zajednice. Sudjelovati u Koordinacije županijskih zajednica 
istočne Hrvatske. 

11.  Neposredno surađivati s jedinicama lokalne samouprave, posebice županijom i drugim 
čimbenicima u provođenju mjera zaštite od požara i drugih mjera zaštite i spašavanja. 

12.  U cilju provođenja promidžbenih aktivnosti i upoznavanju javnosti o radu zajednice i 
vatrogastva u cjelini, neposredno surađivati sa svim čimbenicima javnog priopćavanja. 
Aktivno se uključiti u program HVZ-a «Vatrogasna mreža» kojoj je cilj informatičko 
umrežavanje svih vatrogasnih subjekata Republike Hrvatske. 
Nastaviti suradnju sa «Vatrogasnim vjesnikom» .  

13.  Sudjelovati u radu sjednica Skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava.  
14. Pomoć u organizaciji provođenja vatrogasnih Kupova . 

  
  

  
 
                  PREDSJEDNIK                                          
                                                  Antun Jelić, ing.ZOP-a 

 


