
 
 

                                          

 

                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA BEREK 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 400-05/14-02/1  

Urbroj: 2123/02-01-14- 

Berek, 19. prosinca 2014. 

 

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)i članka 30. Statuta općine 

Berek, Općinsko vijeće općine Berek na sjednici održanoj dana  19.12.2014. godine donijelo 

je 

 

 

P R O G R A M  

javnih potreba u vatrogastvu za 2014. god. 

Izmjene i dopune br.1 

 

 

TEMELJNE ODREDBE 

I. 

 

                  Ovim Programom utvrđuju se programski zadaci Vatrogasne zajednice 

Općine Berek,  a odnosi se na: 

- plan zaštite od požara 

- praćenje i unapređivanje rada Vatrogasne zajednice i DVD-a na području 

Općine 

- organiziranje promicanja i unapređenja stručno tehničkih poslova. 
 

 

          PROGRAMSKI ZADACI 

II. 

 

                        Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Općine očituje se kroz slijedeće 

oblike: 

- izrada i primjena Plana zaštite od požara u ostvarivanje novog ustroja temeljem 

Zakona o vatrogastvu 

- unapređenje preventivne i operativne djelatnosti DVD-a u zaštiti od požara 

- upravljanje u pripremama i provođenju zaštite od požara i spašavanju u većim 

akcijama 

- pripreme i provođenje vatrogasnih natjecanja na nivou Županije 

- praćenje i unapređivanje rada u području vatrogastva 

- financiranje dobrovoljnog učešća u vatrogastvu 

- sufinanciranje značajnih obljetnica 

- organiziranje i provođenje aktivnosti u sklopu akcije "Mjesec zaštite od 

požara". 



Vatrogasna oprema 

 

                      U cilju unapređenja, preventive i operativne djelatnosti VZO, planira se 

opremanje DVD-a i obnavljanje uređajima i vatrogasnom opremom. 

 

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednica 

 

- Analiza i praćenje te ostvarivanje rada i ustroja vatrogasnih organizacija (DVD) 

- Vježbe s operativno – tehničkim zadacima  

- Pripreme za natjecanje mladeži DVD-a. 

 

 

III. 

 

Ukupna sredstva planirana u proračunu općine Berek za ostvarivanje      

Programa javnih potreba u vatrogastvu planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna: 

 

           1. Vatrogasna zajednica Općine Berek                                       90.000,00 

           2. JVP Garešnica                                                                        10.000,00 

            

IV. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Berek vrši doznaku sredstava Vatrogasnoj zajednici 

Općine Berek za redovnu djelatnost u jednakim mjesečnim iznosima ili periodično u skladu s 

punjenjem proračuna.  

Vatrogasna zajednica Općine Berek će na kraju godine dostaviti Izvješće o 

namjenskom korištenju sredstava, Općinskom načelniku Općine Berek. 

 

V. 

Vatrogasna zajednica dužna je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak 

obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. 

VI. 

 

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenom 

glasniku Općine Berek«. 

            Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program javnih potreba u 

vatrogastvu  Klasa: 400-05/13-02/1, Urbroj: 2123/02-01-13- od 04. prosinca 2013. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEREK 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                   Antun Dergić, v.r. 


