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Predmet: Financijska izvješća i izvješća o radu za 2017. godinu, 

financijski planovi i planovi rada za 2018. godinu 

Vatrogasne zajednice Grada Zlatara i DVD-a Zlatar; Belec; Donja Batina 

 

Financirani sustav dobrovoljnog vatrogastva po zakonskoj regulativi obavezuje 

korisnike financijskih sredstava na podnošenje financijskih izvješća i izvješća o radu na 

potvrđivanje predstavničkim tijelima nadležne jedinice lokalne samouprave koja ima obavezu 

financiranja sustava u razmjeru s visinom svojeg godišnjeg proračuna. Organiziranost i 

izvršenje obaveza nadzirano je svake godine po  inspektoru za vatrogastvo Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje.  

 

Organizacija vatrogastva na području Grada Zlatara je putem Vatrogasne zajednice 

Grada Zlatara i pripadajućeg DVD-a Zlatar kao središnjeg društva te ostala dva društva,  DVD 

Belec i DVD Donja Batina. Svoju financijsku obavezu Grad Zlatar izvršava prema Vatrogasnoj 

zajednici Grada Zlatara kao krovnoj udruzi pripadajućih DVD-a. 

 

U prilogu se predočuju izvješća VZGZ-a  i DVD-a koja su usvojena na njihovim 

redovnim godišnjim skupštinama.  Predlaže se Gradskom vijeću da razmotri dostavljena 

izvješća te da donese odgovarajuću odluku. U slučaju da se u cijelosti prihvate sva podnijeta 

izvješća, predlaže se donošenje  akta kako slijedi: 

   

 

„Temeljem članka 45. stavka 5. Zakona o vatrogastvu-pročišćeni tekst („Narodne 

novine“ broj 139/04; 174/04; 38/09. i 80/10.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36-a/13; 9/18.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 

____ sjednici dana ________ 2018. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o  prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu 

Vatrogasne  zajednice  Grada Zlatara i pripadajućih 

dobrovoljnih vatrogasnih  društava   za 2017. godinu, 

planova rada i  financijskih planova  za 2018. godinu 

 

1. Daje se za 2017. godinu potvrda na financijska izvješća i izvješća o radu Vatrogasne 

zajednice Grada Zlatara, središnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlatar, 



Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belec i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja 

Batina. 

2. Daje se za 2018. godinu potvrda na planove rada i financijske planove udruga iz točke 

prve ove odluke koji u konačnom sveukupnom financijskom iznosu za 2018. godinu ne 

mogu biti veći od sredstava koja se na temelju zakonske regulative i ostalih propisa 

utvrđuju po ostvarenom Proračunu Grada Zlatara.“ 
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