SKRAĆENI ZAPISNIK S 11. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA održane dana 26. travnja. 2016.
godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u DVD Bilje.
Prisutni članovi Predsjedništva: Mužević N., Koren V. , Ljubljanović Z., Banjan B., Mandić I.,
Zavođa P. (umjesto Vučković K.) , Šiplika D. , Kovač A., Klarić S., , Popov Ž., Molnar J., Kovač S.,
Sabo Š., Čarapar Z., , Gašić V., Sršić S., Cvetanić B., Kuštro J., Cvenić Z., Kvasnovski P., Živković S.,
Ostroški D., Knežević M., Čovčić D., Bilandžić D. , Krleža D., Grabovac A.,
Odsutni članovi Predsjedništva: Koški S., Bartolić G., Penić Ž., Cingel Z., Peršić B., Nađ T.
Prisutni članovi Nadzornog odbora: Semialjac M., Šmit M .
Odsutni članovi Nadzornog odbora: Rastija T.,
Ostali prisutni: Hengl B., zapisničar
Predsjednik Mužević N. pozdravio je prisutne i konstatirao da postoji kvorum, jer je sjednici prisutno
27 od 33 člana Predsjedništva i 2 od 3 člana Nadzornog odbora, te da su sve odluke koje se donesu
na sjednici pravovaljane.
Predsjednik Mužević N. predložio je dnevni red kojeg su članovi dobili u materijalima.
Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice održane dana 09. studenoga 2015. godine DVD Kućancima
Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2015. godinu
Stanje zaštite od požara I do III mjesec 2016. godine
Program obilježavanje manifestacije „Svibanj - mjesec zaštite od požara“
Prijedlozi materijalno-financijskih odluka
a)
Odluka o pokriću manjka prihoda 2015. godine
b)
Odluka o raspoređivanju sredstava prema Mjerilima o korištenju sredstava Hrvatske
vatrogasne zajednice za 2016. godinu
c)
Odluka o korištenju sredstava iz premije osiguranja u 2016. godini
d)
Odluka o financiranju sudjelovanja na 11. stručnom skupu vatrogasaca u Opatiji
e)
Odluka o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Fire Combat natjecanja
f)
Odluka o dodjeli financijske pomoći DVD Trnava za organizaciju Hodočašća
g)
Plan nabave za 2016. godinu
6.
Kamp vatrogasne mladeži - informacija
7.
Državno vatrogasno natjecanje - informacija
8.
Odluka o održavanju godišnje skupštine
9.
Financijski plan za 2017. godinu
10.
Korištenje sredstava HVZ
11.
Prijedlozi za zvanje Počasni vatrogasni časnik: Josip Potolovec, Branko Kuric, Josip Krištof,
Ivan Kuzolić, Drago Korbar, Martin Eršetić, Stjepan Žuti, Petar Jukica, Stevo Mohila
12.
Različito
1.
2.
3.
4.
5.

ZAKLJUČAK: Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad. 1: Skraćeni zapisnik s 10. sjednice održane dana 09. studenoga 2015. godine DVD
Kućancima
Otvara raspravu o zapisniku.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja skraćeni zapisnik s 10. sjednice
Ad. 2: Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2015. godinu
Mužević N. ističe velike i brojne aktivnosti: natjecanja, osposobljavanja, nabavka opreme. Izvješće su
razmatrala i tijela Osječko-baranjske županije koja su materijale prihvatila bez primjedbe. Banjan
navodi da je u protekloj 2015. godini bilo manje intervencija nego prethodne godine te ističe nekoliko
značajnih intervencija: požar na objektu “Drava International“ u Osijeku, Požar objekta za osobe sa
specijalnim potrebama u Divaltovoj ulici u Osijeku gdje su intervenirali profesionalni i dobrovoljni
vatrogasci te je spašena imovina, zatim požar na prostoru bivšeg DIK-a u općini Đurđenovac u kojem
je teško stradao gospodarski objekt ali su vatrogasci isto tako izvrsno reagirali. Neki naši vatrogasci za

svoje su pothvate ove godine i nagrađeni najvišim državnim odlikovanjima (Grubišić R. i Koški S.)
koji
Predsjednik otvara raspravu nakon čega Predsjedništvo donosi slijedeći
ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2015.
godinu kako je prezentirano.
Ad. 3: Stanje zaštite od požara I do III mjesec 2016. godine.
Banjan B. obrazlaže izvješće za prva tri mjeseca 2016. godine koje je u materijalima.
Predsjednik Otvara raspravu.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja Izvješće „Stanje zaštite od požara I do III mjesec 2016.
godine“
Ad. 4: Program obilježavanje manifestacije „Svibanj - mjesec zaštite od požara“
Mužević N. obrazlaže Program koji je u materijalima.
Predsjednik Otvara raspravu.
ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Program obilježavanje manifestacije „Svibanj - mjesec zaštite od
požara“
Ad. 5: Prijedlozi materijalno-financijskih odluka
Mužević N. predlaže dopune dnevnog reda kako je u materijalima pa se obrazlažu slijedeće odluke:
a)
Odluka o pokriću manjka prihoda 2015. godine
b)
Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine
c)
Odluka o korištenju sredstava iz premije osiguranja u 2016. godini
d)
Odluka o dodjeli financijske pomoći DVD Osijek Gornji Grad
e)
Odluka o financiranju sudjelovanja na 11. stručnom skupu vatrogasaca u Opatiji
f)
Odluka o dodjeli financijske pomoći DVD Đakovo
g)
Odluka o pružanju financijske pomoći za sudjelovanje na Državnom vatrogasnom
natjecanju
h)
Odluka o odabiru domaćina redovne izvještajne skupštine VZOBŽ
i)
Odluka o dodjeli financijske pomoći DVD Trnava za organizaciju Hodočašća
j)
Odluka o dodjeli financijske pomoći DVD Našice
Predsjednik Otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Čovćić D. koji postavlja pitanje da li se i od strane DVD Belišće može
zatražiti ista pomoć za sudjelovanje njihovog člana na utrci. Ljubljanović Z. predlaže da se od iduće
godine donese mjerilo za dodjelu sredstava pomoći za ovakve aktivnosti i da se utvrdi godišnji iznos
koji možemo izdvojiti za ovakve namjene. Nakon kraće rasprave pojedinačno se pristupilo glasanju
svih prijedloga odluka.
ODLUKA: Jednoglasno se usvajaju prijedlozi materijalno-financijskih odluka.
Ad. 6: Kamp vatrogasne mladeži - informacija
Hengl B. obrazložio je do sada pristigle prijave za Kam (11 odjeljenja mnogi u istim terminima)
Nakon kraće rasprave usvojen je slijedeći
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Informacija te se utvrđuje:
- Pripremu objekta u Kampu u Fažani izvršiti će VZO Magadenovac do početka 1 smjene.
- Povjerenstvo će sukladno Pravilniku o radu Kampa doniejti odluku o rasporedu odlaska u Kamp u
Fažani do 02. svibnja 2016. godine
- Nakon proteka svih 11 smjena u Kampu, Predsjedništvo će donijeti odluku o dodjeli 1.100 Kn za
sudjelovanje odjeljenja kao pomoć za pokrivanje režijskih troškova u Kampu.
AD. 7.: Državno vatrogasno natjecanje - informacija
Hengl B. obrazložio je pripremne radnje oko odlaska odjeljenja na Državno vatrogasno natjecanje.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Informacija
AD. 8.: Odluka o održavanju godišnje skupštine
Za riječ se javio Grabovac A. koji predlaže da se skupština održi u Kešincima.
ODLUKA: Sjednica Skupštine održat će se u Kešincima, 11. svibnja u 18,00 sati.
AD. 9.: Financijski plan za 2017. godinu
Hengl B. obrazlaže prijedlog financijskog plana.
ODLUKA: Jednoglasno se prihvaća Financijski plan za 2017. godinu te se predlaže skupštini da ga
usvoji.

AD. 10.: Korištenje sredstava HVZ
Hengl B. naveo je detalje oko sredstava HVZ te je pozvao sve Vatrogasne zajednice da provedu
kontrolu pravdanja i utroška sredstava HVZ.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Informacija
AD. 11.: Prijedlozi za zvanje Počasni vatrogasni časnik: Josip Potolovec, Branko Kuric, Josip
Krištof, Ivan Kuzolić, Drago Korbar, Martin Eršetić, Stjepan Žuti, Petar Jukica, Stevo
MohilaFinancijski plan za 2017. godinu
ODLUKA: Jednoglasno se prihvaćaju prijedlozi za dodjelu zvanja kao u materijalima.
AD. 12.: Različito
Sudjelovanje u proslavi 140 godina Hrvatske vatrogasne zajednice
Mužević N. naveo je osnovne informacije o proslavi te se referirao na priložene materijale. Nakon
kraće rasprave zaključeno je slijedeće :
1. Svaka vatrogasna zajednica daje po tri vatrogasca u svečanim odorama - 48 ukupno
2. po dva zastavničara u svečanim odorama, bijeliom rukavicama i s zastavama daje DVD Đakovo i
DVD Osijek Gornji Grad
3. četiri pripadnika mladeži DVD Josipovac Punitovački u radnim odoram s šilter kapama
4. četiri pripadnice DVD Petrijevci u svečanim odorama (šeširić+bluza+suknja ili hlače)
5. četiri pripadnika DVD Našice (kombinezoni će stići idući tjedan)
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaća Informacija o pripremama za odlazak na Proslavu 140
godina HVZ.
Slijedeća sjednica Predsjedništva održati će se u općini Marijanci.
Sjednica je završila u 19,30 sati.

