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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI 

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VINKOVCI ZA 2015. 
 

 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i 
poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci (dalje u tekstu: Postrojba) za 2015. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 26. rujna 2016. do 16. svibnja 2017. 
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I. PODACI O POSTROJBI 
 

 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 
 
 U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 
92/10), vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna 
društva i vatrogasne zajednice. Vatrogasna postrojba može biti javna vatrogasna postrojba 
koja se osniva za područje općine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna, postrojba 
dobrovoljnog vatrogasnog društva, postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u 
gospodarstvu te postrojba za brzo djelovanje (intervencijska postrojba).  
 
 Postrojba je javna ustanova Grada Vinkovaca koja u okviru vatrogasne djelatnosti 
skrbi o potrebama i interesima građana kroz organiziranje i djelovanje učinkovite 
vatrogasne službe. Osnovana je odlukom Grada Vinkovaca u prosincu 1999., a pravni je 
slijednik Vatrogasne postaje Vinkovci, koja je djelovala kao ustrojstvena jedinica 
Ministarstva unutarnjih poslova. U registar Trgovačkog suda u Osijeku, upisana je u lipnju 
2000. Sjedište je Trg bana Josipa Šokčevića 14, Vinkovci. Udružena je u Vatrogasnu 
zajednicu Grada Vinkovaca, koja je dio Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske 
županije i Hrvatske vatrogasne zajednice. 
 
 Djelatnosti Postrojbe su sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara 
i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 
pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih 
poslova u nesrećama. Osim osnovne djelatnosti, obavlja pregled, servisiranje i punjenje 
vatrogasnih aparata. Djelatnost se obavlja na području Grada Vinkovaca. 
 

Postrojba se financira iz državnog proračuna, proračuna osnivača (Grad Vinkovci) i iz 
vlastitih prihoda (pregled, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata). 
 
 Upravno vijeće upravlja Postrojbom. Čini ga pet članova, od kojih četiri imenuje 
osnivač, a jednog zaposlenici Postrojbe. Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine. 
Upravno vijeće na prijedlog zapovjednika donosi Statut i druge opće akte, godišnji plan i 
Program rada, financijski plan i izvješća, uz suglasnost osnivača odlučuje o imenovanju i 
razrješenju zapovjednika i zamjenika zapovjednika, promjeni djelatnosti, stjecanju, 
opterećivanju ili prodaji imovine i drugo.  
 
 Postrojbom zapovijeda zapovjednik, odnosno predstavlja ju i zastupa, organizira rad, 
predlaže plan i Program rada, provodi odluke Upravnog vijeća, podnosi izvješća o radu 
Upravnom vijeću i osnivaču te obavlja druge poslove. Tijekom 2015. i u vrijeme obavljanja 
revizije vatrogasni zapovjednik je Antun Jelić. Koncem 2015. Postrojba je imala 28 
zaposlenika. 
  
 Doneseni su Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta te drugi opći akti. 
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 Planiranje  
 
 Financijskim planom za 2015., koji je donesen i usvojen na sjednici Upravnog vijeća 
u prosincu 2014., prihodi i rashodi su planirani u iznosu 4.705.822,00 kn. U prosincu 2015. 
su donesene izmjene i dopune financijskog plana kojima su prihodi i rashodi planirani u 
iznosu 4.952.591,00 kn, što je za 246.769,00 kn ili 5,2 % više u odnosu na plan. Prihodi su 
planirani iz proračuna u iznosu 4.822.591,00 kn i od pruženih usluga u iznosu 130.000,00 
kn. Planirani rashodi se odnose na rashode za zaposlene u iznosu 3.858.739,00 kn, 
materijalne rashode u iznosu 937.852,00 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u 
iznosu 150.000,00 kn i financijske rashode u iznosu 6.000,00 kn. 
 

Uz financijski plan za 2015., Postrojba je donijela projekcije za 2016. i 2017. Prema 
spomenutim projekcijama, planirani su prihodi i rashodi za 2016. u iznosu 5.058.820,00 kn 
i za 2017. u iznosu 5.262.820,00 kn.  

 
Financijski izvještaji za 2015. su usvojeni na sjednici Upravnog vijeća u travnju 2016. 
 
 

 Financijski izvještaji  
 
 Postrojba vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima o 
računovodstvu za proračunske korisnike. Sastavljeni su propisani financijski izvještaji i 
dostavljeni nadležnim institucijama u propisanom roku.  

 
a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 

 
  Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 
2015., ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 4.359.700,00 kn, što je za 111.327,00 kn ili  
2,5 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su za 2015. ostvareni za 592.891,00 
kn ili 12,0 % manje od planiranih.  
 
 U tablici broj 1 daju se podaci o ostvarenim prihodima.  
 
Tablica broj 1 

Ostvareni prihodi   
u kn 

Redni 
broj 

Prihodi  
Ostvareno  
za 2014. 

Ostvareno  
za 2015. 

Indeks 
(3/2) 

  1 2 3 4 

1. Prihodi iz proračuna  4.398.835,00 4.282.083,00 97,3 

2. Prihodi od pruženih usluga  70.939,00 74.592,00 105,1 

3. Prihodi po posebnim propisima 0,00 4,00 - 

4. Prihodi od imovine 307,00 3.021,00 984,0 

5. Drugi prihodi 946,00 0,00 - 

Ukupno 4.471.027,00 4.359.700,00 97,5 

  
 Vrijednosno najznačajniji prihodi su ostvareni iz proračuna u iznosu 4.282.083,00 kn 
ili 98,2 % ukupno ostvarenih prihoda. Svi drugi prihodi (prihodi od pruženih usluga, prihodi 
po posebnim propisima i prihodi od imovine) iznose 77.617,00 kn i imaju udjel 1,8 %. 
 
 
 



4 
 

 Prihodi iz proračuna su ostvareni iz državnog proračuna na temelju Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 
redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. (Narodne novine 15/15) u iznosu 
3.180.930,00 kn i proračuna Grada Vinkovaca u iznosu 1.101.153,00 kn. Od Grada 
Vinkovaca sredstva su primljena za plaće i druge rashode za zaposlene u iznosu 
913.786,00 kn te materijalne rashode u iznosu 187.367,00 kn (tekuće i investicijsko 
održavanje, intelektualne i osobne usluge, druge usluge, nadoknadu troškova dislokacije, 
premije osiguranja za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu 
intervenciju). Sredstva proračuna su utrošena za predviđene namjene. 
 
 Prihodi od pruženih usluga u iznosu 74.592,00 kn se odnose na pregled, servisiranje 
i punjenje vatrogasnih aparata. Cijena usluga pregleda, servisiranja i punjenja vatrogasnih 
aparata određena je i obračunana u skladu s cjenikom, koji je donijelo Upravno vijeće u 
siječnju 2001. Sredstva su korištena za materijalne rashode.   
 
 Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 
2015., ukupni rashodi su ostvareni u iznosu 4.444.223,00 kn, što je za 117.900,00 kn ili 
2,6 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi su za 2015. ostvareni za 508.368,00 
kn ili 10,3 % manje od planiranih. 
 
 U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim rashodima. 
 
Tablica broj 2 

Ostvareni rashodi  
u kn 

Redni 
broj 

Rashodi  
Ostvareno  
za 2014. 

Ostvareno  
za 2015. 

Indeks 
(3/2) 

 1 2 3 4 

1. Rashodi za zaposlene 3.752.819,00 3.776.623,00 100,6 

2. Materijalni rashodi 743.811,00 596.444,00 80,2 

3. Financijski rashodi 6.441,00 5.469,00 84,9 

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 59.052,00 65.687,00 111,2 

Ukupno 4.562.123,00 4.444.223,00 97,4 

Manjak prihoda  91.096,00 84.523,00 92,8 

  
 Vrijednosno najznačajniji udjel imaju rashodi za zaposlene u iznosu 3.776.623,00 kn 
ili 85,0 % ukupno ostvarenih rashoda. Svi drugi rashodi (materijalni rashodi, financijski 
rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iznose 667.600,00 kn i imaju udjel  
15,0 %.  
 
 Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 3.776.623,00 kn, od čega se 
2.983.827,00 kn odnosi na plaće, 739.193,00 kn na doprinose na plaće, a 53.603,00 kn na 
druge rashode za zaposlene (jubilarne nagrade i dar djeci do 15 godina starosti). 
Prosječna bruto plaća po zaposlenom je iznosila 8.398,00 kn. 
 
 Materijalni rashodi se odnose na rashode za materijal i energiju (električna energija, 
motorni benzin i dizel gorivo, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, uredski i drugi 
materijal) u iznosu 236.483,00 kn, rashode za usluge (usluge telefona i pošte, tekuće i 
investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, komunalne 
usluge) u iznosu 208.737,00 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad 
Upravnog vijeća, reprezentacija, premije osiguranja) u iznosu 104.323,00 kn i naknade 
troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, troškovi službenih 
putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu 46.901,00 kn.  
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 Rashodi za naknade za rad Upravnog vijeća su ostvarene u iznosu 82.302,00 kn. 
Naknade su obračunane i isplaćene na temelju Odluke o visini naknade za rad u 
Upravnom vijeću iz lipnja 2009. 
 
 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 65.687,00 kn, a 
odnose se na nabavu protupožarne opreme. 
  
 Manjak prihoda nad rashodima tekuće godine iznosi 84.523,00 kn. Preneseni višak 
prihoda iz 2014. iznosi 104.309,00 kn (od čega se na manjak prihoda iz 2014. odnosi 
91.096,00 kn, a višak iz prethodnih godina 195.405,00 kn) te višak prihoda raspoloživ u 
sljedećem razdoblju iznosi 19.786,00 kn. 
 
b) Bilanca 
 
 Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2015., ukupna vrijednost imovine te 
obveza i vlastitih izvora je iskazana u iznosu 749.548,00 kn. 
 
 U tablici broj 3 daju se podaci o vrijednosti imovine te obveza i vlastitih izvora 
početkom i koncem 2015. 
 
Tablica broj 3 

Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora 
početkom i koncem 2015. 

u kn 
Redni 
broj 

Opis 1. siječnja 31. prosinca 
Indeks 
(3/2) 

 1 2 3 4 

1. Nefinancijska imovina 452.781,00 352.508,00 77,9 

1.1. Postrojenja i oprema 293.674,00 221.628,00 75,5 

1.2. Prijevozna sredstva 155.561,00 128.484,00 82,6 

1.3. Druga nefinancijska imovina 3.546,00 2.396,00 67,6 

2.  Financijska imovina 481.903,00 397.040,00 82,4 

2.1. Novčana sredstva 30.460,00 18.233,00 59,9 

2.2. Ostala potraživanja  77.931,00 12.244,00 15,7 

2.3.  Potraživanja za prihode poslovanja 29.268,00 40.833,00 139,5 

2.4. Rashodi budućih razdoblja 344.244,00 325.730,00 94,6 

Ukupno imovina 934.684,00 749.548,00 80,2 

3. Obveze 348.327,00 336.421,00 96,6 

4. Vlastiti izvori 586.357,00 413.127,00 70,5 

Ukupno obveze i vlastiti izvori 934.684,00 749.548,00 80,2 

 
 Vrijednost nefinancijske imovine je, koncem 2015., iskazana u iznosu 352.508,00 kn i 
u odnosu na početak godine je manja za 100.273,00 kn ili 22,1 %. Smanjenje se odnosi na 
ispravak vrijednosti nefinancijske imovine. 
 

Potraživanja su koncem 2015. iskazana u iznosu 53.077,00 kn i dospjela su. U 
odnosu na početak godine potraživanja su manja za 54.122,00 kn ili 50,5 %. Odnose se 
na potraživanja za pregled, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata u iznosu 40.833,00 
kn i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za bolovanja u iznosu 12.244,00 kn. 
Do konca rujna 2016., naplaćeno je 35.453,00 kn ili 66,8 % ukupnih potraživanja. 

 
Koncem 2015. rashodi budućih razdoblja su iskazani u iznosu 325.730,00 kn, a 

vrijednosno su najznačajniji rashodi za plaće za prosinac 2015. u iznosu 300.444,00 kn 
isplaćene u siječnju 2016. 
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 Obveze koncem 2015. iznose 336.421,00 kn i dospjele su. U odnosu na početak 
godine obveze su manje za 11.906,00 kn ili 3,4 %. Odnose se na obveze za zaposlene u 
iznosu 300.444,00 kn, materijalne rashode u iznosu 35.326,00 kn i druge obveze u iznosu 
651,00 kn. Obveze su podmirene početkom 2016. 
 
 
 Program rada 

 
U prosincu 2014. Upravno vijeće je usvojilo Program rada Postrojbe za 2015. 

Navedenim Programom rada su planirane aktivnosti na unapređenju zaštite i spašavanja 
od požara, školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca te promidžba i 
informiranje.  

 
Prema Izvješću o radu za 2015., Postrojba je uspješno provodila planirane aktivnosti. 

U 2015. je bilo 211 intervencija, od čega 90 intervencija na gašenju požara (na otvorenom 
prostoru, građevinama, prometnim sredstvima), 101 tehnička intervencija (ispumpavanje, 
otvaranje stana, spašavanje, urušavanje, uklanjanje prepreka na kopnu i vodi) i 20 drugih 
usluga (dežurstva, vježbe, prijevoz vode). Tijekom 2015. je provedena teorijska nastava i 
praktične vježbe s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za zaštitu od 
požara, gašenje požara te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Od lipnja do 
rujna 2015. na temelju zapovijedi vatrogasnog zapovjednika upućeno je sedam 
vatrogasaca na gašenje požara u priobalju (vatrogasna baza Hvar). Obavljan je tjedni 
pregled kompletne opreme i vozila. Izvješće o radu Postrojbe za 2015. je usvojeno na 
sjednici Upravnog vijeća u travnju 2016. 

 
Postrojba je ispunila zadatke i aktivnosti planirane Programom rada za 2015. 
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II. REVIZIJA ZA 2015. 
 
 Ciljevi i područja revizije 
 
 Ciljevi revizije su bili: 
 -  provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja  
 -  provjeriti primjenu zakona i drugih propisa u vezi s organizacijom i financijsko 

računovodstvenim poslovanjem 
 -  provjeriti pravilnost stjecanja prihoda  
 -  provjeriti pravilnost ostvarenja rashoda, odnosno provjeriti jesu li financijska 

sredstva korištena u skladu s predviđenim namjenama 
 -    provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija  
 -    provjeriti usklađenost provedenih aktivnosti s Programom rada  
 -    ocjena efikasnosti Postrojbe u ostvarenju ciljeva utvrđenih statutom i godišnjim 

Programom rada. 
 
 Područja revizije su određena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika 
pojave nepravilnosti. 
 
 
 Metode i postupci revizije 
 
 Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza je proučena i analizirana pravna regulativa 
te dokumentacija i informacije o poslovanju Postrojbe. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava 
unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u financijskim 
izvještajima uspoređeni su s podacima iz ranijeg razdoblja i podacima iz financijskog 
plana, s ciljem utvrđivanja područja rizika. Također, kod utvrđivanja područja rizika, 
korištene su objave u elektroničkim medijima i tisku. Provjerene su poslovne knjige i 
knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Ispitana 
je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te pravila, procedura i drugih unutarnjih 
akata. Za izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su 
odgovarajući analitički postupci. Obavljena je provjera vrijednosno značajnih stavki na 
pojedinim računima, dok su brojnije, vrijednosno manje značajne stavke testirane 
metodom uzorka. Za potrebe revizije su korišteni izvještaji u vezi pojedinih aktivnosti 
Postrojbe. Obavljeni su razgovori sa zapovjednikom i zaposlenicima, u svrhu obrazloženja 
pojedinih poslovnih događaja. 
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 Nalaz za 2015. 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav 
unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno poslovanje, prihodi, rashodi, imovina, 
obveze, javna nabava te Program rada.  
 
 Državni ured za reviziju je obavio financijsku reviziju Postrojbe za 2007., o čemu je 
sastavljeno Izvješće i izraženo bezuvjetno mišljenje. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti 
i propusti. 
 
 Obavljenom revizijom za 2015. su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose 
na računovodstveno poslovanje i javnu nabavu. 
 
 
1. Računovodstveno poslovanje 
 
1.1. Postrojba vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema proračunskom 

računovodstvu. 
 
Rashodi za gorivo (motorni benzin i dizel gorivo) su ostvareni u iznosu 33.720,00 kn. 
Nabava goriva se obavljala putem kartica prodavatelja goriva i gotovinom. Postrojba 
raspolaže s devet vozila za koje se vode putni radni listovi te mjesečna evidencija 
prijeđenih kilometara i utroška goriva. Putni radni listovi sadrže nadnevak korištenja 
vozila, ime vozača i druge osobe u vozilu, vrijeme polaska i dolaska te početno i 
završno stanje kilometara. Podaci o početnom i završnom stanju brojila vozila 
iskazanih u putnim radnim listovima ne odgovaraju mjesečnoj evidenciji prijeđenih 
kilometara i utroška goriva. Također, u mjesečnim evidencijama prijeđenih kilometara 
i utroška goriva nije obračunana prosječna potrošnja goriva.  
 
Državni ured za reviziju nalaže ustrojavanje cjelovite i točne evidencije o korištenju 
vozila i putnih radnih listova te obračun prosječne potrošnje goriva, sa svrhom 
kontrole trošenja sredstava za gorivo.  

  
 
2. Javna nabava 
 
2.1. Plan nabave za 2015. je donesen i objavljen je na internetskoj stranici Grada 

Vinkovaca. Prema navedenom planu nabava je planirana u iznosu 221.000,00 kn, 
bez poreza na dodanu vrijednost. Tijekom 2015. Postrojba je nabavljala robu i usluge 
čije pojedinačne vrijednosti nisu prelazile 200.000,00 kn te su nabavljene izravno od 
dobavljača. Za nabavu roba i usluga bagatelne vrijednosti nije sastavljeno izvješće 
za javnu nabavu za 2015. Prema odredbi članka 181. Zakona o javnoj nabavi 
(Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelji su obvezni do 31. ožujka 
svake godine izraditi izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Prema Uputi o 
sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu te o javnoj 
nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2015. godinu, koju je izradila i na svojim 
internetskim stranicama objavila Uprava za sustav javne nabave, Izvješće o javnoj 
nabavi za 2015. izrađuje se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike 
Hrvatske, a naručitelji koji su u 2015. imali samo „bagatelne“ nabave, bili su obvezni 
unijeti podatak o ukupnom iznosu nabavljenih radova, roba ili usluga od 1. siječnja do 
31. prosinca 2015. godine, s porezom na dodanu vrijednost.  
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U siječnju 2017. stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 
120/16) kojim se između ostalog uređuju pitanja u vezi s izradom izvješća o javnoj 
nabavi. 
 
Državni ured za reviziju nalaže svake godine izraditi izvješće o javnoj nabavi za 
prethodnu godinu.  

 

Postrojba u očitovanju navodi da prihvaća Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 
2015.  
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III. MIŠLJENJE 
 
1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena 

je financijska revizija Postrojbe za 2015. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji 
i poslovanje. Izraženo je bezuvjetno mišljenje. 

 
2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 

standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i 
Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da 
pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema 
računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i 
drugim propisima. 

 
3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom 

financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnijim odrednicama 
objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. 

 
 Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezane uz usklađenost poslovanja sa 

zakonima i drugim propisima koje bi utjecale na izražavanje drukčijeg mišljenja. 
 

4. Postrojba je osnovana u prosincu 1999., a pravni je slijednik Vatrogasne postrojbe 
Vinkovci. Osnivač Postrojbe je Grad Vinkovci. Djelatnost je sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i 
imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 
opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama. Osim osnovne 
djelatnosti, obavlja pregled, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata. Postrojba se 
financira proračunskim sredstvima i vlastitim prihodima. Koncem 2015. Postrojba je 
imala 28 zaposlenika. Postrojbu tijekom 2015. i u vrijeme obavljanja revizije, 
predstavlja i zastupa vatrogasni zapovjednik Antun Jelić. U 2015. su ostvareni prihodi 
u iznosu 4.359.700,00 kn, rashodi u iznosu 4.444.223,00 kn te manjak prihoda u 
iznosu 84.523,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina je iskazan u 
iznosu 104.309,00 kn te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 
19.786,00 kn. Vrijednosno najznačajniji prihodi su ostvareni iz proračuna u iznosu 
4.282.083,00 kn ili 98,2 % ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su iz državnog 
proračuna u iznosu 3.180.930,00 kn i od osnivača u iznosu 1.101.153,00 kn za 
obavljanje redovne djelatnosti. Vrijednosno najznačajniji udjel imaju rashodi za 
zaposlene u iznosu 3.776.623,00 kn ili 85,0 % ukupno ostvarenih rashoda. 
Potraživanja su koncem 2015. iskazana u iznosu 53.077,00 kn i dospjela su. U 
odnosu na početak godine potraživanja su manja za 54.122,00 kn ili 50,5 %. Do 
konca rujna 2016., naplaćeno je 35.453,00 kn ili 66,8 % ukupnih potraživanja. 
Obveze koncem 2015. iznose 336.421,00 kn i dospjele su. U odnosu na početak 
godine obveze su manje za 11.906,00 kn ili 3,4 %. Podmirene su početkom 2016. 
Tijekom 2015. Postrojba je nabavljala robu i usluge čije pojedinačne vrijednosti nisu 
prelazile 200.000,00 kn te su nabavljene izravno od dobavljača. Postrojba je ostvarila 
planirane poslove i zadatke te koristila sredstva za predviđene namjene. Revizijom 
za 2015. utvrđene nepravilnosti i propusti, koje se odnose na računovodstveno 
poslovanje i javnu nabavu nisu značajne i nisu utjecale na istinitost financijskih 
izvještaja, te je izraženo bezuvjetno mišljenje.   

 
 
 
  


