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PREDMET: Materijal za sjednicu
- dostavlja se

Sukladno ðlanku 36. Poslovnika Gradskog vijeóa (,,SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke
ùupanije",br:oj 12109, 16110,9lll, l8ll2,4ll3,6/13- proðiSóeni tekst, l4ll4,9lI5, 10116,
6/18, 18/18- proðiSóeni tekst, 4120 i 8/21) dostavlja se:

1. Prijedlog odluke o poveóanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti
vatrogastva u Gradu Sisku u2022. godini

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za aktai obrazloùenje
ai,
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Prijedlog
Gradsko vijeóe Grada Siska, na temelju ðlanka 1ll. stavka 6. Zakona o vatrogastvu
(,,Narodne novine", broj l25ll9) i ðlanka 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik
Sisaðko-moslavaðke ùupanijeoo,broj 12109, 16ll0,9lll, I8l12, 4113,6/13- proðiSóeni tekst,
I4l14,9l15, l0l16, 6118, 18/18- proðiSóeni tekst, 4120 i 8l2l), donosi

ODLUKU
o poveóanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva

u Gradu Sisku u2022. godini

Clanak 1.

Ovom Odlukom poveóava se iznos sredstava za ftnanciranje djelatnosti vatrogastva u
2022. godini u Gradu Sisku.

Clanak 2.

Zaftnartciranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u2022. godini
iznos od 6.174.73I,00 kunu poveóava se za 3.728.601,00 kunu i ukupno iznosi
9.903.332,00 kune.
Za ftnanciranje Vatrogasne zajednice Grada Siska u 2022. godini osigurana su sredstva za:
tekuóe donacije Vatrogasnoj zajednici i Dobrovoljnim vatrogasnim dru5tvima u iznosu od
752.888,00 kuna, vatrogasnu opremu Dobrovoljnim vatrogasnim druStvima u iznosu od
300.000,00 kuna i za izgradnju vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog druðtva
Topolovac u imosu od 1.500.000,00 kuna, Sto ukupno iznosi 2.552.888,00 kuna.
Grad Sisak duùan je za hnanciranje Vatrogasne zajednice Grada Siska u 2022. godini
osigurati iznos od 1.503.402,76 kuna, a isti je poveóan zaL049.485,24kuna.

ðlanak 3.

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska i Vatrogasna zajednica Grada Siska duZne su
sredstva izélanka2. ove Odluke koristiti sukladno Proraðunu Grada Siska 2a2022. godinu.
Nadzor namjenskog kori5tenja sredstava utvrdenih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel
za upravne, imovinsko pravne i opóe poslove Grada Siska.

ðhnak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,SluZbenom glasniku Grada
Siskao'.
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PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za dono5enje Odluke o poveóanju iznosa sredstava zaftnanciranje djelatnosti
vatrogastva u Gradu Sisku u2022. godini je ðlanak 111. stavak 6.Zakona o vatrogastvu
(,,Narodne novine", broj l25ll9) i ðlanak 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik
Sisaðko-moslavaðke ùupanije",broj 12109, 16ll0,9lll, l8lT2, 4113, 6l13- proóiSóeni tekst,
l4l14,9ll5, l0l16, 6118, 18/18- proðiSóeni tekst, 4120 i 8l2l).

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTV A ZAPROVEDBU AKTA

Za provodenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proraðunu Grada Siska za 2022.
godinu.

OBRAZLOZEN.IE

Financiranje vatrogasne djelatnosti uredeno je Zakonom o vatrogastvu (,,Narodne novine",
broj l25ll9). Sredstva zaftnanciranje vatrogasne djelatnosti vatrogasnih postrojbi gradova
osiguravaju se u proraðunu grada (ðlanak ll0. Zakona o vatrogastvu). Sredstva osigurana
za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Siska u Proraðunu Republike Hrvatske za 2022.
godinu u iznosu od 6.174.731,00 kunu nisu dovoljna, te se sukladno ðlanku Ill. Zakona o
vatrogastvu osiguravaju u Proraðunu Grada Siska za 2022. godinu u iznosu od
3.728.601,00 kuna za financiranje sredstava rashoda za zaposlene te sredstva za

materijalne i financijske rashode te ukupno iznose 9.903.332,00 kuna.

Za ftnanciranje Vatrogasne zajednice Grada Siska u 2022. godini osigurana su sredstva u
iznosu od 2.552.888,00 kvna (za vatrogasnu djelatnost u iznosu od 1.052.888,00 kuna i za
izgradn}u vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog druStva Topolovac u iznosu od
1.500.000,00 kuna).

Sredstva za ftnanciranje vatrogastva koje gradovi, opóine i Zupanije moraju izdvojiti iz
prihoda proraðuna za djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih druStava i
vatrogasnih zajednica, utvrduju se prema sljedeóim mjerilima, a najmanje:
grad s proraðunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2%o sredstava iz proraðuna, a svakim
poveóanjem proraðunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za

O,lyo, s tim da smanjenje ne moZe biti manje od lYo ukupnih proraðunskih sredstava grada.

Prihodi proraðuna ostvareni u godini koja prethodi godini izrade proraðuna iz kojih se

osiguravaju sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Siska iznose
107.385.911,11 kuna i ðine osnovicu za izraöun sredstava za ftnanciranje vatrogastva,
stoga je obveza Grada Siska osigurati minimalan iznos od 1.503.402,76 kuna (1,4 Yo). Za
financiranje vatrogasne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Siska iznos od
1.503.402,7 6 kuna poveóava se za | .049.485,24 kuna i ukupno iznosi 2.552.888,00 kuna.

Ako financijska sredstva koja Grad Sisak izdvaja na temelju ölanka lll. Zakona o
vatrogastvu nisu dovollna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno
vatrogasnom planu i planu zaÉtite odpoùara, predstavniðko tijelo mora odlukom poveóati
iznos financij skih sredstava.

Slijedom navedenoga, predlaùe se dono5enje Odluke kao u prijedlogu.


