
SKRAĆENI ZAPISNIK  S  12. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA održane dana dana 03.11. 2016. 

godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u DVD Marijanci 

 

Prisutni članovi Predsjedništva:  Mužević N., Koren V. , Ljubljanović Z., Banjan B., Vučković K. , 

Šiplika D., Klarić S., , Popov Ž., Molnar J., Kovač S., Sabo Š., Čarapar Z., Gašić V., Cvetanić B., 

Kuštro J., Cvenić Z., Mandić I., , Kvasnovski P., Živković S.,  Ostroški D., Čovčić D., Krleža D., 

Grabovac A., Bilandžić D., Koški S., Penić Ž., Cingel Z., 

Odsutni članovi Predsjedništva: Bartolić G., Peršić B., Nađ T. Sršić S.Knežević M. 

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Šmit M .  

Odsutni članovi Nadzornog odbora: Rastija T., Semialjac M., 

 

Ostali prisutni:  Škarica D., Hengl B. 

Predsjednik Mužević N. pozdravio je prisutne i konstatirao da postoji kvorum, jer je sjednici prisutno 

29 od 33 članova Predsjedništva  i 1 od 3 člana Nadzornog odbora,  te da su sve odluke koje se donesu 

na sjednici pravovaljane. Prije sjednice nazočnima se obratio načelnik općine Marijanci Darko Dorkić 

koji je pozdravio prisutne i zaželio ugodan boravak u općini Marijanci.  

Predsjednik Mužević N.  predložio je dnevni red kojeg su članovi dobili u materijalima. 

 

1. Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice održane dana 26. travnja 2016. godine u Bilju 

2. Izvješće o ostvarenju financijskog plana za I-IX 2016. godinu 

3. Stanje zaštite od požara I do IX mjesec 2016. godine 

4. Izvješće o radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani 

5. Izvješće o Državnom vatrogasnom natjecanju u Puli 

6. Prijedlozi materijalno-financijskih odluka 

a) Upitnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 

b) Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane 

c) Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje u Kampu vatrogasne mladeži u 

Fažani 2016. godine  

d) Odluka o financiranju sudjelovanja na 7. Stručnom skupu vatrogasaca u Dubrovniku 

e) Odluka o o financiranju sudjelovanja na svečanom mimohodu povodom 140. 

obljetnice osnutka Hrvatske vatrogasne zajednice   

7. Program rada i financijski plan za 2017. godinu  

8. Odluke Hrvatske vatrogasne zajednice 

9. Odluka o donošenju Plana nabave za 2017. godinu 

10. Prijedlozi za zvanje Počasni vatrogasni časnik: Ivica Miler, Mato Zimaj, Miro Lucić, 

Pavle Vinković 

11. Različito 

 

ZAKLJUČAK:   Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad. 1: Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice održane dana 26. travnja 2016. godine u Bilju 

Otvara raspravu o zapisniku. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja skraćeni zapisnik s 11. sjednice održane dana 26. travnja 

2016. godine u DVD Bilje 

 

Ad. 2.: Izvješće o ostvarenju financijskog plana za I-IX 2016. godinu  

Hengl B. obrazlaže Izvješće o ostvarenju programa rada i fin. plana za I-IX mjesec 2016. godine.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena slijedeća 

ODLUKA 

Predsjedništvo prihvaća Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za period I-IX 

mjesec 2016. godine  

 

Ad.3.: Stanje zaštite od požara I do IX mjesec 2016. godine 

Banjan B. Obrazlaže izvješće o intervencijama za I-IX mjesec 2016. godine. Bilježimo porast broja 

tehničkih intervencija. Ističe ulogu vatrogasaca u sustavu civilne zaštite. Poziva Škaricu D. da 



prezentira do sada učinjeno na projektu ustroja jedinstvene radio-komunikacijske mreže VZŽ. U 

raspravi su sudjelovali Mandić I. koji je naglasio da je potrebno što prije izraditi jasan uvid u 

opremljenost i funkcionalnost središnjih vatrogasnih postrojbi te je izrazio bojazan da se zanemaruju 

osnovne potrebe i nedostaci koje imaju središnja društva a s druge strane ulaže u razvoj 

komunikacijskih sredstava te da je potrebno razvijati i ulagati i u druga područja. Šiplika D. pohvalio 

je angažman ljudi koji su radili na ovom projektu. Nakon prezentacije i kraće rasprave usvojen je 

slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Usvaja se Informacija o stanju zaštite od požara u periodu I -IX mjesec 2016. godine. 

 

Ad. 4.: Izvješće o radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani 

Banjan B. daje informaciju o tome da je o ovom raspravljalo i Zapovjedništvo te da je konstatirano da 

je došlo do problema u komunikaciji kod prijavljivanja grupa o čemu se raspravljalo i na Stožeru 

Zapovjedništva. Problemi i dalje postoje pa ćemo o tome raspravljati na našim tijelima i odborima. 

Mužević N. naglašava da se kod rada u Kampu treba pridržavati Kućnog reda u Kampu. Mandić I. 

primjećuj da je u odnosu na prethodne godine pao broj naših sudionika u Kampu. Smatra da treba 

obogatiti program za mlade u Kampu, voditelji bi trebali dati više od sebe, pokazati više odgovornosti 

i raditi s mladima.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena slijedeća 

ODLUKA 

Usvaja se Informacija o radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani za 2016. godinu 

 

Ad.5.: Izvješće o Državnom vatrogasnom natjecanju u Puli 

Banjan B. daje informaciju o održanom Državnom vatrogasnom natjecanju u Puli. Nakon kraće 

rasprave usvojen je slijedeći  

ZAKLJUČAK 

Usvaja se Izvješće o Državnom vatrogasnom natjecanju u Puli 

 

Ad.6.: Prijedlozi materijalno-financijskih odluka 

Mužević N. obrazlaže pojedine prijedloge odluka te se nakon kraće rasprave jednoglasno usvajaju 

slijedeće Odluke: 

a) Upitnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 

b) Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane 

c) Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje u Kampu vatrogasne mladeži u 

Fažani 2016. godine  

d) Odluka o financiranju sudjelovanja na 7. Stručnom skupu vatrogasaca u Dubrovniku 

e) Odluka o o financiranju sudjelovanja na svečanom mimohodu povodom 140. obljetnice 

osnutka Hrvatske vatrogasne zajednice   

 

Ad.7.: Program rada i financijski plan za 2017. godinu  

Hengl B. obrazlaže financijski plan i program rada te informira sve članove predsjedništvao novim 

zakonskim propisima vezano za planiranje u neprofitnim organizacijama.  

Nakon rasprave usvaja se slijedeća 

ODLUKA 

Usvaja se Program rada i financijski plan za 2017. godinu 

 

 

 

Ad. 8.: Odluke Hrvatske vatrogasne zajednice - informacija 

Mužević N. obrazlaže ovu informaciju. 

  

ZAKLJUČAK 

Usvaja se informacija o Odlukama Hrvatske vatrogasne zajednice 

 

Ad. 9.: Odluka o donošenju Plana nabave za 2017. godinu 



Hengl B. obrazlaže prijedlog Plana nabave za 2017. godinu 

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena slijedeća 

ODLUKA 

Predsjedništvo prihvaća Plan nabave za 2017. godinu 

 

Ad.10.: 10. Prijedlozi za zvanje Počasni vatrogasni časnik: Ivica Miler, Mato Zimaj, Miro 

Lucić, Pavle Vinković 

Koški S. obrazlaže prijedloge za dodjelu zvanja.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena slijedeća 

 

ODLUKA 

Zvanje Počasni vatrogasni časnik dodjeljuje se:  

Ivica Miler, Mato Zimaj, Miro Lucić, Pavle Vinković 

 

 

 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 

Zapisničar: Berislav Hengl 

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

       

       Nikica Mužević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


