
                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
              Ž U P A N 
KLASA: 214-02/21-01/02 
URBROJ: 2140/01-02-21-4 
Krapina, 6. prosinca 2021. 
 
 
                                                                                               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA    
 
         
PREDMET:  Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje 
  vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Županije u 2022. 
 

           Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- 
pročišćeni tekst), župan Krapinsko- zagorske županije dana  6. prosinca 2021. godine 
donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne 

djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko – zagorske županije u 2022. godini. 
 

2) Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i 

zajedničke poslove. 
 
 

 
                         Ž U P A N 
                        Željko Kolar 

 
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
 



                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                UPRAVNI ODJEL 
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 
KLASA: 214-02/21-01/02 
URBROJ: 2140/01-11-21-3 
Krapina, 6. prosinca 2021. 
 
                                                                                                   ŽUPAN 
                                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET: Odluka o povećanju iznosa sredstava  
                       za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na  
                       području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini 

- Nacrt prijedloga, dostavlja se  
 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 111. stavak 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 
125/19.) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik  
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 
15/21.- pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež, 
                                      pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove 
 
OBRAZLOŽENJE: 
Zakon o vatrogastvu u članku 110. stavku 2. i 3. propisuje da se sredstva za financiranje 
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija i sredstva za troškove 
intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog 
zapovjednika osiguravaju u proračunu županije. 
Člankom 111. stavkom 2. Zakona o vatrogastvu propisano je da osnovicu za izračun sredstava 
iz vlastitog proračuna županije, na koju se primjenjuje postotak iz stavka 3. istog članka, čine 
nenamjenski prihodi proračuna županije ostvareni u godini koja prethodi godini izrade 
proračuna, a koju će naputkom utvrditi glavni vatrogasni zapovjednik uz prethodnu suglasnost 
ministra nadležnog za poslove financija. Stavkom 3. istoga članka propisano je da županija s 
proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja najmanje 2% sredstava iz osnovice definirane 
stavkom 2. ovoga članka, a svakim povećanjem proračuna za 10.000.000,00 kuna izdvajanje 
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se smanjuje za 0,1%, s tim da izdvajanje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih 
sredstava županije. Spomenuti naputak nije donijet. 
Sredstva koja županija osigurava za vatrogastvo sukladno odredbama Zakona doznačuju se 
vatrogasnoj zajednici županije i to najmanje u dvanaestinama najkasnije do 15. u mjesecu za 
tekući mjesec (članak 111. stavak 4. Zakona). 
Prema članku 111. stavku 7. Zakona o vatrogastvu, čelnik županije odgovoran je za 
financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području. 
Sukladno stavku 8. istoga članka Zakona, vatrogasna zajednica županije dužna je dostaviti 
godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava tijelu koje ju financira, a najkasnije u roku 
od 60 dana od isteka kalendarske godine. 
Nenamjenski prihodi Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini iznosili su 
60.775.915,50 kuna pa stoga najmanji iznos sredstava za financiranje vatrogastva iz 
Proračuna Županije iznosi 607.759,00 kuna. 
Člankom 111. stavkom 6. Zakon o vatrogastvu propisuje da ako financijska sredstva koja 
županije izdvajaju temeljem ovoga članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i 
aktivnosti, sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara, predstavničko tijelo 
županije mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava. 
Slijedom navedenog, obzirom da se Prijedlogom proračuna Županije za 2021. godinu za 
financiranje vatrogastva planira 1.150.000,00 kuna, predlaže se da župan utvrdi prijedlog, a 
Županijska skupština isti usvoji i donese Odluku o povećanju iznosa sredstava za financiranje 
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini, 
prema tekstu u prilogu. 
 
 
                                                                                                    PROČELNICA 
                                                                                                   Petra Vrančić Lež 
 
 
 
Prilog: 
1. Prijedlog zaključka župana 
2. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
3. Nacrt prijedloga odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne  
   djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini 
 
 
 



 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o  

Prijedlogu odluke o povećanju sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i 
aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini 

Naziv dokumenta Prijedlog odluke o povećanju sredstava za financiranje 
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-
zagorske županije u 2022. godini 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje je provelo savjetovanje 

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
 
 

Svrha dokumenta Obveza izrade propisana je Zakonom o vatrogastvu 
(„Narodne novine“ broj, 125/19.)  

Internetska stranica na kojoj 
je bio objavljen javni poziv 

www.kzz.hr – internetska stranica Krapinsko-zagorske 
županije 
 
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
trajalo je od 25. studenog do 3. prosinca  2021. godine 
 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Nije bilo očitovanja. 
 

Prihvaćene/neprihvaćene 
primjedbe 
 

_ 
 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 
 

 

http://www.kzz.hr/
http://www.kzz.hr/


                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 214-02/21-01/ 
URBROJ: 2140/01-01-21- 
Krapina,  
 
Na temelju članka 111. stavka 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i 
članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni 
tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na __. sjednici održanoj dana 
_______________ 2021. godine donijela je 
 

O D L U K U 
o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na 

području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom povećava se iznos sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i 
aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini. 
 

Članak 2. 
Iznos sredstava od 607.759,00 kuna, utvrđen primjenom članka 111. stavka 3. točke 3. 
Zakona o vatrogastvu, povećava se za iznos od 542.241 kuna, tako da ukupni iznos sredstava 
za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti u 2022. godini iznosi 1.150.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Sredstva koja Krapinsko-zagorska županija osigurava za vatrogastvo doznačuju se 
Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije. 
 

Članak 4. 
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije dužna je izvješće o utrošku financijskih 
sredstava dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji najkasnije u roku od 60 dana od isteka 
kalendarske godine. 
 

Članak 5. 
Nadzor namjenskog korištenja sredstava utvrđenih ovom Odlukom za financiranje 
vatrogastva obavlja Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije. 
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Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 
 
 
                                                                                                  PREDSJEDNIK 
                                                                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                    Zlatko Šorša 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 

1. Hrvatska vatrogasna zajednica 
2. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije 
3. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
4. Upravni odjel za financije i proračun 
5. za Zbirku isprava 
6. za prilog zapisniku 
7. pismohrana. 

 
 
 




