Na temelju članka 18. Statuta Općine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj
3/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13. 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko
vijeće Općine Vrhovine na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 27.03. 2018. godine donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća i Nalaz o namjenskom utrošku sredstava DVD Vrhovine u 2017.
godini
I.
(1) Usvaja se Izvješća o radu DVD Vrhovine za 2017. godinu KLASA: 400-05/18-01/6,
URBROJ : 2125/09-06/1/18-1 od 12.03.2018. godine i Nalaz o namjenskom utrošku
sredstava Proračuna Općine Vrhovine KLASA: 400-05/18-01/6, URBROJ: 2125/0902/02/18-2 od 12.03.2017. godine
(2) Izvješće o radu DVD Vrhovine za 2017. godinu KLASA: 400-05/18-01/6, URBROJ :
2125/09-06/1/18-1 od 12.03.2018. godine i Nalaz o namjenskom utrošku sredstava
Proračuna Općine Vrhovine KLASA: 400-05/18-01/6, URBROJ: 2125/09-02/02/18-2
od 12.03.2017. godine čine sastavni dio ovog Zaključka.
II.
(1) Ovaj Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu DVD Vrhovine za 2017. godinu KLASA:
400-05/18-01/6, URBROJ : 2125/09-06/1/18-1 od 12.03.2018. godine i Nalaz o
namjenskom utrošku sredstava Proračuna Općine Vrhovine KLASA: 400-05/18-01/6,
URBROJ: 2125/09-02/02/18-2 od 12.03.2017. godine objaviti će se na web stranici
Općine Vrhovine www.vrhovine.hr .
KLASA: 400-05/18-01/6
URBROJ:2125/09-01/01/18- 3
Vrhovine, 27.03.2018. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRHOVINE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 400-05/18-01/6
URBROJ: 2125/09-02/02/18-2
Vrhovine, 12.03.2017. godine
Na temelju članka 13. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o Fiskalnoj odgovornosti i izvještavanja o
primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i 119/15.) a
sukladno odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija („Narodne novine“ boj 121/14.) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrhovine, u postupku
provedbe i koordinacije provedbe financijskog upravljanja i kontrole, izvješćivanja o financijskom
upravljanju i namjenskog utroška sredstava, izvršio je, po zaprimanju Izvješća o radu DVD Vrhovine
za 2017. godinu KLASA: 400-05/18-01/6, URBROJ : 2125/09-06/1/18-1 od 12.03.2018. godine u
nazočnosti zapovjednika Renato Gomerčić, bacc. ing. traff. dana 12.03.2018. godine uvid i o tome je
sačinjen slijedeći
Nalaz
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vrhovine b.b, OIB 16828740894, žiro račun
IBAN:
HR7223400091110060822 korisnik je sredstava iz razdjela 003 Jedinstveni upravni odjel, Program
1002, Neprofitne organizacije i udruge, Aktivnost A100001
Neprofitne organizacije i udruge donacije pozicija R0074 konto 3811 Tekuće donacije DVD Vrhovine Proračuna Općine Vrhovine u
2017. godini doznačeno je u 2017. godini:
Naknada za vatrogasne intervencije po Odluci o visini naknade vatrogascu za
provedenu intervenciju na području Općine Vrhovine KLASA: 810-09/1410/2, URBROJ: 2125/09-01/01/14-1 od 03.06.2014. godine
Naknada sezonskom vatrogascu po točci 1.1.a) Provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2017. godinu
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5/17.)
Naknada po članku 45. stavak 1. točka1. Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“ br.139/04. – pročišćeni tekst)
Potpora za kolektivnu i individualnu opremu
Ukupno

3.574,50

24.000,00
20.645,57
95.279,93
143.500,00

Ovim Nalazom utvrđivala se namjensko trošenje sredstava namijenjenih za kolektivnu i
individualnu opremu. Kako je razvidno iz Izvješća o radu DVD Vrhovine u 2017. godini
navedenog u točci 5. Izvješće o korištenju proračunske potpore razvidno je da su se
doznačena sredstva namjenski utrošila.
Marijana Orešković, upravni pravnik Službenik-Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Vrhovine temeljem nalaza i Rješenja o imenovanju koordinatora i osobe za otklanjanje nepravilnosti
KLASA: 470-01/15-10/1,
URBROJ: 2125/09-02/01/15-1 od 25.03.2015. godine daje, sukladno
Uputi o načinu preuzimanja obveza i izvršenja o preuzetim obvezama te načinu isplate iz Proračuna,
evidenciji ugovora i fiskalnoj odgovornosti u Općini Vrhovine čelnik ili od njega ovlaštena dužna je
u roku iz stavka 7. članka 12. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o Fiskalnoj odgovornosti i
izvještavanja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i
119/15.) i članka 6. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija („Narodne novine“ boj 121/14.) cjelokupnu informaciju i dokaze o namjenskom utrošku
sredstava doznačenih iz Proračuna Općine Vrhovine u tijeku 2017. proračunske godine.

Izvješće o radu DVD Vrhovine u 2017. godini

2/3

Nakon izvršene provjere slijedom dostavljenog Izvješća o radu DVD Vrhovine za 2017. godinu
KLASA: 400-05/18-01/6, URBROJ : 2125/09-06/1/18/1 od 12.03.2018. godine i provedenog nadzora
daje se preporuku:
da se verificira i prihvati Izvješće o radu DVD Vrhovine u 2017. godini Vrhovine KLASA: 40005/18-01/6, URBROJ : 2125/09-06/1/18/1 od 12.03.2018. godine obzirom da nisu, u postupku
nadzora, utvrđene nepravilnosti i odstupanja od zakonom propisanih uvjeta rada i postupka
utvrđenih u Uputi o načinu preuzimanja obveza i izvršenja o preuzetim obvezama te načinu isplate
iz Proračuna, evidenciji ugovora i fiskalnoj odgovornosti u Općini Vrhovine i
Ovaj Nalaz predočen je zapovjednika Renato Gomerčić, bacc. ing. traff. - kao odgovornoj osobi na
koji nije imao primjedbi što potvrđuje svojim potpisom
Renato Gomerčić, bacc. ing. traff. v.r.
Dostavljeno:
• Općinski načelnik Milorad Delić
• Renato Gomerčić, bacc. ing. traff
• Pismohrana

Službenik-Pročelnik
Marijana Orešković, upravni pravnik v.r.

Ovaj Nalaz verificirao je Općinski načelnik Općine Vrhovine dana 12.03.2018. godine
Milorad Delić bacc. iur. v.r
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