
SKRAĆENI ZAPISNIK  S  3. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA održane dana dana 06. prosinca 

2017. godine s početkom u 17,00 sati u DVD Našice 

 

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 s 2. sjednice Predsjedništva održane 30. listopada u Beljevini 

2. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana za razdoblje  od 01.01. do 20.11.2017. godine 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova inventurne komisije 

4. Prijedlozi materijalno-financijskih odluka  

a) o dodjeli financijske pomoći za školovanje vatrogasnih kadrova 

b) o održavanju sjednice Skupštine VZOBŽ i božićnog domjenka  

 c) o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane 

  d) Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2018. godinu 

  e) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 

    

 5. Prijedlog Aneksa ugovora o investicijskom ulaganju u zajedničku aktivnost izgradnje 

      poligona za obuku vatrogasaca „Požarna kuća“  

 6. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Zajednice 

 7. Prijedlozi za dodjelu zvanja Počasni vatrogasni časnik za 

  - Josip Varga, DVD Kopačevo 

  - Čabo Cickai, DVD Kopačevo 

  - Ladislav Krijak, DVD Kopačevo 

8. Razno 

 

ZAKLJUČAK:   Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad. 1: Skraćeni zapisnik s 2. sjednice Predsjedništva održane 30. listopada u Beljevini 

ZAKLJUČAK:   Skraćeni zapisnik je jednoglasno usvojen uz ispravke u popisu prisutnih članova 

 

Ad. 2.: Izvješće o ostvarenju Financijskog plana za razdoblje  od 01.01. do 20.11.2017. godine 

ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Informacija o financijskom poslovanju za razdoblje  od 01.01. do 20.11.2017. godine. 

 

Ad.3.: Prijedlog Odluke o imenovanju članova inventurne komisije 

ODLUKA: Usvaja se Prijedlog Odluke o imenovanju članova inventurne komisije 

 

Ad. 4.: Prijedlozi materijalno-financijskih odluka  

a) o dodjeli financijske pomoći za školovanje vatrogasnih kadrova 

b) o održavanju sjednice Skupštine VZOBŽ i božićnog domijenka  

 c) o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane 

  d) Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2017. godinu 

  e) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 

 



ODLUKA 

Predsjedništvo jednoglasno prihvaća prijedloge materijalno-financijskih odluka od b) do e. 

Predsjedništvo uz jedan suzdržan glas i jedan glas protiv prihvaća prijedlog Odluke o dodjeli 

financijske pomoći za školovanje vatrogasnih kadrova uz obvezu da Odbor za dodjelu financijskih 

potpora izradi prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Pravilnika  o dodjeli financijske pomoći 

  

Ad.5.: Prijedlog Aneksa ugovora o investicijskom ulaganju u zajedničku aktivnost izgradnje 

      poligona za obuku vatrogasaca „Požarna kuća“  

ODLUKA 

Predsjedništvo jednoglasno prihvaća prijedlog Aneksa Ugovora o investicijskom ulaganju u 

zajedničku aktivnost izgradnje  poligona za obuku vatrogasaca „Požarna kuća“ 

 

Ad. 6.: Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Zajednice. 

ODLUKA 

Predsjedništvo jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Zajednice. 

 

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

  - Josip Varga, DVD Kopačevo 

  - Čabo Cickai, DVD Kopačevo 

  - Ladislav Krijak, DVD Kopačevo 

ODLUKA 

Predsjedništvo jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o dodjeli zvanja počasni vatrogasni časnik. 

 

Ad.8.: Razno 

a) Prijedlog Odluke o dodjeli financijske pomoći DVD Karanac za tiskanje monografije o radu 

društva. 

 

ODLUKA  

Prihvaća se Prijedlog za dodjelu financijske pomoći DVD Karanac za tiskanje monografije o radu 

društva u iznosu od 1.000,00 kn. 

 

b) Informacija o radu tijela HVZ. 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se izvješće Zapovjednika i predsjednika o prijedlozima novog ustroja vatrogastva u RH 

 

 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 

Zapisničar: Berislav Hengl 

 

___________________ 

 

       PREDSJEDNIK 

       

       Nikica Mužević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


