
SKRAĆENI ZAPISNIK  S  1. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA održane dana dana 21.lipnja 2017. 

godine s početkom u 18,00 sati u DVD Drenje 

 

Prisutni članovi Predsjedništva:  Mužević N., Koren V. , Ljubljanović Z., Cvenić Z., Koši S., 

Vučković K. , Šiplika D., Bošnjaković D., Dorić G., Grubišić R., Išasegi D., Klemen I., Klarić S., 

Molnar J., Kovač A., Ljubljanović A., Milekić S., Nađ T., Arc N. (umjesto Sabo Š.), Čarapar Z., Gašić 

V., Živković S., Petanjak Z., Orkić P., Ostroški D., Krleža D., Živković V., Bilandžić D., Penić Ž., 

Zavođa P. (umjesto Stanić Ž.), Sršić S., Knežević M.,  

Odsutni članovi Predsjedništva: Cingel Z.,  

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Šmit M . Rastija T., Mandić I. 

 

Ostali prisutni:  Hengl B. 

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

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

na sjednici pravovaljane. Prije sjednice nazočnima se obratio predsjednik DVD Drenje Zvonko 

Petanjak koji je pozdravio prisutne i zaželio ugodan boravak.  

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

 

1. Konstituiranje novog saziva Predsjedništva 

2. Informacija o stanju zaštite od požara za period od I do IV mjeseca 2017. godine i radu     

     Zapovjedništva 

3. Izvješće o financijskom poslovanju za period od I do IV mjeseca 2017. godine 

4. Prijedlozi materijalno-financijskih odluka  

 a) Odluka o visini i načinu obračuna naknada dužnosnika zajednice 

 b) Odluka o održavanju 12. Županijskog vatrogasnog natjecanja 

5. Prijedlozi odluka o imenovanju članova tijela zajednice 

 a) Odluka o imenovanju članova radnih tijela Predsjedništva 

 b) Odluka o imenovanju članova radnih tijela Zapovjedništva 

6. Informacije, pitanja i prijedlozi 

 a) Izvješće o radu tijela Hrvatske vatrogasne zajednice (Predsjedništvo i Skupština) 

 b) Izvješće o drugim aktivnostima VZŽ   

7. Različito 

 

ZAKLJUČAK:   Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad. 1: Konstituiranje novog saziva Predsjedništva 

Mužević N. pozdravlja izabrane predstavnike u Predsjedništvu Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije. 

 

Ad. 2.: Informacija o stanju zaštite od požara za period od I do IV mjeseca 2017. godine i radu     

     Zapovjedništva 

Cvenić Z.  obrazlaže Izvješće o stanju zaštite od požara za period od I do IV mjeseca 2017. godine i 

radu Zapovjedništva. Daje kometar na promatrano razdoblje i informaciju o radu Zapovjedništva. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena slijedeća 

ODLUKA 

Predsjedništvo jednoglasno prihvaća Izvješće o stanju zaštite od požara za period od I do IV mjeseca 

2017. godine i radu  Zapovjedništva 

 

Ad.3.: Izvješće o financijskom poslovanju za period od I do IV mjeseca 2017. godine  

Hengl B. daje izvješće o financijskom poslovanju uz komentar da je dinamika prihoda 

zadovoljavajuća te će se ukoliko ostane tako akumulirati dovoljno sredstava za provedbu postupka 

nabavke radio uređaja za ostale središnje postrojbe. Osječko-baranjska županija je uz redovna sredstva 

doznačila i sredstva za liječničke preglede i osiguranje vatrogasaca. 

ZAKLJUČAK 

Usvaja se Informacija o financijskom poslovanju za period I -IV mjesec 2017. godine. 



 

Ad. 4.: Prijedlozi materijalno-financijskih odluka  

 a) Odluka o visini i načinu obračuna naknada dužnosnika zajednice 

 b) Odluka o održavanju 12. Županijskog vatrogasnog natjecanja 

 

Mužević N. obrazlaže prijedloge financijskih odluka. Nakon kraće rasprave usvojena je slijedeća  

 

ODLUKA 

Predsjedništvo jednoglasno usvaja : 

 a) Odluku o visini i načinu obračuna naknada dužnosnika zajednice 

 b) Odluku o održavanju 12. Županijskog vatrogasnog natjecanja 

 

Ad.5.: Prijedlozi odluka o imenovanju članova tijela zajednice 

 a) Odluka o imenovanju članova radnih tijela Predsjedništva 

 b) Odluka o imenovanju članova radnih tijela Zapovjedništva 

 

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.: 6. Informacije, pitanja i prijedlozi 

 a) Izvješće o radu tijela Hrvatske vatrogasne zajednice (Predsjedništvo i Skupština) 

 b) Izvješće o drugim aktivnostima VZŽ   

 

Mužević N. informirao je članove Predsjedništva i nadzornog odbora o radu tijela Hrvastke vatrogasne 

zajednice. 

Cvenić Z. podnio je izvješće o održanoj Državnoj vatrogasnoj vježbi „Kopački rit 2017“. 

 

ZAKLJUČAK 

Usvaja se informacija o točkama a) i b).  
 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 

Zapisničar: Berislav Hengl 

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

       

       Nikica Mužević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


