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OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2016.GODINU
Financijski plan redovnih sredstava
PRIHODI
Podskupina 331 – prihodi po posebnim propisima
Vatrogasna zajednica BBŢ-e se isključivo financira iz proračuna BBŢ-e pa su prihodi
planirani u iznosu od 550.000,00 kn prema donesenom Financijskom planu BBŢ-e za
2016.godinu.
RASHODI
Rashodi su podijeljeni u nekoliko skupina: 41 – rashodi za zaposlene, 42 – materijalni rashodi
i 44- financijski rashodi.
Skupina 41 – rashodi za zaposlene je planirana u iznosu od 362.900,00 kn, a sastoji se od
podskupina 411 – bruto plaće zaposlenih, 412 – ostali rashodi za zaposlene radnike (godišnje
neoporezive nagrade i darovi u naravi do propisanog neoporezivog iznosa) i podskupina 413doprinosi na plaće.
Vatrogasna zajednica BBŢ-e je postupila sukladno dopisu BBŢ-e o usklađivanju akata VZ
BBŢ-e sa aktima BBŢ-e te uskladila koeficijente za obračun plaća sa Odlukom o
koeficijentima za obračun plaća sluţbenika i namještenika upravnih tijela BBŢ-e, a koji se
temelji na odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
br:28/10.)
Budući da smo na sjednici Predsjedništva donijeli Pravilnik o radu i odluke o koeficijentima
zaposlenih vidljivo je povećanje financijskih sredstava na stavci bruto plaća jer je
ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku određen novi koeficijent u rangu pročelnika BBŢ-e,
Skupina 42 – materijalni rashodi je planirana u iznosu od 155.600,00 kn, a čine ju:
podskupina 421-naknade troškova zaposlenima (20.340,00) sluţbena putovanja i naknada za
prijevoz na posao i sa posla, podskupina 422- naknade troškova članovima u predstavničkim i
izvršnim tijelima (29.500,00) gdje je planirana naknada za predsjednika zajednice i naknada
za zamjenika ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika (obavljanje poslova ţupanijskog
zapovjednika zbog korištenja godišnjeg odmora) te naknade za prisustvovanje sjednicama
članovima tijela zajednice, podskupinu 425- rashodi za usluge (35.160,00) čine rashodi za:
usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja uredske opreme i
prijevoznih sredstava (zapovjedno vozilo)usluge promidţbe i informiranja, komunalne usluge,

usluge pri registraciji prijevoznog sredstva te računalne usluge, podskupina 426 – rashodi za
materijal i energiju (12.000,00) sadrţava rashode uredskog materijala, literature te goriva za
zapovjedno vozilo, podskupinu 429 – ostali nespomenuti rashodi (58.600,00) čine premija
osiguranja sluţbenog vozila (redovno i kasko osiguranje), premija osiguranja zaposlenih,
reprezentacija, rashodi vezani za obiljeţavanje obljetnica (plakete), odrţavanje godišnjih
skupština, rashodi za priznanja i odlikovanja, rashodi vezani za međunarodni susret
vatrogasne mladeţi i susret puhačkih orkestara Hrvatske te drţavno vatrogasno natjecanje.
Zadnja skupina rashoda 44- financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge
platnog prometa.
U rashode financijskog plana smo također stavili i rate leasinga za nabavljeno zapovjedno
vozilo Škodu Octaviu u iznosu od 28.500,00 kn.
U rashodima su planirani fiksni troškovi kao što su:troškovi telefona i mobitela, goriva,
odrţavanje računalnih programa, odrţavanje web stranice, RTV pristojba, trošak registracije
zapovjednog vozila), naknada predsjedniku u mjesečnom neto iznosu od 900,00 kn, naknada
zamjeniku ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika u iznosu od 1.500,00 kn neto za jedan
mjesec, troškovi odrţavanja godišnje skupštine, zatim troškovi priznanja i odlikovanja za
članove vatrogasnih organizacija te otplata rate leasinga za zapovjedno vozilo Škodu
Octaviu.
Drugi rashodi Vatrogasne zajednice ţupanije su planirani temeljem Programa rada i aktivnosti
planiranih za 2016.god., a to su: drţavno vatrogasno natjecanje za sve kategorije gdje smo
planirali troškove prijevoza i djelomično troškove smještaja, međunarodni susret mladeţi koji
se odrţava tradicionalno te susret puhačkih orkestara na nivou drţave.
Financijski plan namjenskih sredstava
Prijedlog Financijskog plana namjenskih sredstava je napravljen temeljem izvršenja
ovogodišnjeg plana.
PRIHOD
Podskupinu 331 – prihodi po posebnim propisima čine sredstva premije osiguranja od
osiguravajućih kuća,
Podskupina 336 – prihodi od naknada šteta i refundacija su prihodi odnosno refundacije
financijskih sredstava iz Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje za provođenje dislokacija i
izvanrednih događaja temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika,
RASHOD
Podskupina 424 – su naknade osobama izvan radnog odnosa, a odnose se na dnevnice
učesnicima dislokacija i izvanrednih događaja,
Podskupina 425 – su rashodi za usluge gdje smo planirali trošak zakupa (odrţavanja) za
repetitor na Petrovom Vrhu
Podskupina 426 – su rashodi za materijal i energiju gdje smo planirali nabavu radne i zaštitne
odjeće i obuće
Podskupina 429 – su ostali nespomenuti rashodi, a odnose se na povrat troškova dislokacije
vatrogasnim postrojbama, učesnicima dislokacija (gorivo,ulje, i dr.)
Podskupina 471- obuhvaća rashode vezane uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
gdje smo planirali financijska sredstva za pomoć pri kupovini vatrogasnih vozila
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