
SKRAĆENI ZAPISNIK  S  2. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA održane dana dana 30. listopada 

2017. godine s početkom u 18,00 sati u DVD Beljevina 

 

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.  

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

 

1. Skraćeni zapisnik sa sjednice Predsjedništva održane 21. lipnja u Drenju 

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

    Zapovjedništva 

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

4. Prijedlozi materijalno-financijskih odluka  

a) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani     

     u 2017. godini 

b) o financiranju sudjelovanja na 8. Jesenskom stručnom skupu vatrogasaca u Malom  

     Lošinju 

c) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na 33. susretu vatrogasnih puhačkih  

     orkestara 

d) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Kup natjecanja HVZ 

e) o financiranju XII Županijskog vatrogasnog natjecanja 2017. godine 

f) o zakupu poslovnog prostora 

g) o dodjeli financijske pomoći DVD-u Bizovac za sudjelovanje na  12.    

     Međunarodnom kampu vatrogasne mladeži u Mađarskoj 

h) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju u      

    Budimpešti 

5. Prijedlog Programa rada i financijskog plana Vatroagsne zajednice Osječko-baranjske      

županije za 2018. godinu 

6. Informacije, pitanja i prijedlozi 

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

 b) Izvješće o drugim aktivnostima VZŽ   

7. Prijedlozi za dodjelu zvanja Počasni vatrogasni časnik 

8. Različito 

 

ZAKLJUČAK:   Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad. 1: Skraćeni zapisnik sa sjednice Predsjedništva održane 21. lipnja u Drenju  

ZAKLJUČAK:   Skraćeni zapisnik je jednoglasno usvojen 

 

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

Zapovjedništva 

Cvenić Z.  obrazlaže Izvješće o stanju zaštite od požara. Što se tiče Natjecanja, rezultatima i brojem 

odjeljenja ne možemo biti zadovoljni. Odbor za natjecanja smatra da se treba vršti postrojavanje ekipa 

na početku i kraju natjecanja a mladež treba nastupati sukladno Pravilniku o natjecanjima u odorama. 

Suci trebaju obnoviti licencu a na redstojećim ispitima za vatrogasn suce treba prijaviti sve 

zainteresirane. Nisu održana natjecanja VZO Bilje i VZO Viljevo. U kampu je sudjelovalo nešto manje 



ekipa ngo prošle godine, ali možemo biti zadovoljni.  Nema zainteresiranih u prvoj i zadnjoj smjeni.  

Provedene su brojne aktivnosti osposobljavanja,održali smo dvije županijske vježbe a  sudjelovali smo 

i na seminaru za voditelje mladeži u Fažani kao i u projektu „Vatrogasci pomažu.“ 

ZAKLJUČAK 

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

mjeseca 2017. godine i radu  Zapovjedništva 

 

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

Hengl B. daje izvješće o financijskom poslovanju uz komentar da je iznos redovnih prihoda smanjen 

za 10% odnosno 80.000 kuna. 

ZAKLJUČAK 

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

 

Ad. 4.: Prijedlozi materijalno-financijskih odluka  

a) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani     

     u 2017. godini 

b) o financiranju sudjelovanja na 8. Jesenskom stručnom skupu vatrogasaca u Malom  

     Lošinju 

c) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na 33. susretu vatrogasnih puhačkih  

     orkestara 

d) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Kup natjecanja HVZ 

e) o financiranju XII Županijskog vatrogasnog natjecanja 2017. godine 

f) o zakupu poslovnog prostora 

g) o dodjeli financijske pomoći DVD-u Bizovac za sudjelovanje na  12.    

     Međunarodnom kampu vatrogasne mladeži u Mađarskoj 

h) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju u      

    Budimpešti 

 

Mužević N. obrazlaže prijedloge financijskih odluka.Rasprava se vodila oko točke f).  

U raspravi u kojoj su sudjelovali Mandić I., Koren V. i Mužević N. istaknuto je potrebno trajno riješiti 

pitanje prostora za vatrogasnu zajednicu, bilo kroz državnu imovinu, županijsku imovinu ili ići na 

vlastitu kupnju i financiranje. 

 

ODLUKA 

Predsjedništvo jednoglasno usvaja Odluke : 

 a) Odluku o visini i načinu obračuna naknada dužnosnika zajednice 

 b) Odluku o održavanju 12. Županijskog vatrogasnog natjecanja 

c) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na 33. susretu vatrogasnih puhačkih  

     orkestara 

d) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Kup natjecanja HVZ 

e) o financiranju XII Županijskog vatrogasnog natjecanja 2017. godine 

f) o zakupu poslovnog prostora 

g) o dodjeli financijske pomoći DVD-u Bizovac za sudjelovanje na  12.    

     Međunarodnom kampu vatrogasne mladeži u Mađarskoj 

h) o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju u      

    Budimpešti 

 

 

Ad.5.: Prijedlog Programa rada i financijskog plana Vatroagsne zajednice Osječko-baranjske 

     županije za 2018. godinu 

 

Hengl B. obrazlaže program rada i financijski plan za 2018. godinu. Nakon kraće rasprave usvojena je 

slijedeća  

ODLUKA 

Prihvaća se Program rada i financijski plan za 2018. godinu te se predlaže Skupštini da ga usvoji. 



Ad. 6.: Informacije, pitanja i prijedlozi 

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

 b) Izvješće o drugim aktivnostima VZŽ   

Cvenić Z. obrazlaže informaciju o radu tijela HVZ i novom ustroju vatrogastva. 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se informacija pod točkom 6. 

 

Ad.: 7. Prijedlozi za dodjelu zvanja Počasni vatrogasni časnik 

Koški S. obrazlaže zahtjeve za dodjelu zvanja PVČ. 

ODLUKA 

Prihvaćaju se zahtjevi za dodjelu zvanja PVČ. 

 

8. Različito 

Prijedlog za dodjelu financijske poomoći za školovanje vatrogasnih kadrova 

ZAKLJUČAK 

S obzirom da je došlo dosta zahtjeva nalaže se Odboru za dodjelu financijske pomoći da skupi sve 

pzamoplbe i donese prijedlog odluke o kojem će se raspraviti na slijedećoj sjednici Predsjedništva. 

 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 

Zapisničar: Berislav Hengl 

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

       

       Nikica Mužević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


