
SKRAĆENI ZAPISNIK  S  4. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA 

održane dana 26. travnja u Bizovcu 

 

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

Vučković K. , Šiplika D., Bošnjaković D., Kovač A., Dorić G., Grubišić R., Išasegi D., Klemen I., 

Klarić S., Penić Ž., Molnar J., Ljubljanović A., Čovčić D. (umjesto Milekić S.), Nađ T., Sabo Š., 

Čarapar Z., Petanjak Z., Ostroški D., Gašparović D.(umjesto Živković V.), Sršić S., Krleža D., Orkić 

P., Živković S., 

Odsutni članovi Predsjedništva: Stanić Ž., Gašić V., Cingel Z., Peršić B. Knežević M., Bilandžić D. 

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

Ostali prisutni:  Hengl B., Škrut S. (zamj.Mandić I.) 

 

Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković pozdravio je prisutne u novom vatrogasnom domu u 

Bizovcu i poželio ugodan boravak. Predsjednik Mužević N. pozdravio je prisutne i konstatirao da 

postoji kvorum, jer je sjednici prisutno 28 od 34 člana Predsjedništva  te da su sve odluke koje se 

donesu na sjednici pravovaljane.  

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

točci 5. j) i 5.k) kako je navedeno: 

 

1. Skraćeni zapisnik s 3. sjednice Predsjedništva održane 06. prosinca u Našicama 

2. Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije u 2017. godini 

3. Izvješće o radu zapovjedništva (državno natjecanje, ispiti za suce, kamp, osposobljavanje) 

4. Odluka o održavanju sjednice Skupštine 

5. Prijedlozi materijalno-financijskih odluka: 

a) o financiranju sudjelovanja na stručnom skupu u Opatiji 

b) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Fire combat natjecanja  

c) o raspodjeli viška prihoda 2017. godine 

d) o rashodovanju dugotrajne imovine 

e) o financiranju troškova organizacije sjednice Skupštine  

f) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Hodočašća vatrogasaca u Dragotinu 

g) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju utrke 10. Osječki vatrogasni cener 

h) o raspodjeli nabavljene radio-komunikacijske opreme 

i) o raspodjeli sredstava Premije osiguranja HVZ 

j) o dodjeli financijske pomoći za natjecanje  

k) o financiranju troškova držanja repetitora na lokaciji Eurodom  

6. Prijedlozi za dodjelu zvanja i odlikovanja 

7. Realizacija Projekta eHVZ u 2018. godini 

8. Različito  

 

ZAKLJUČAK:   Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 1: Skraćeni zapisnik s 3. sjednice Predsjedništva održane 06. prosinca u Našicama 

 

ZAKLJUČAK:   Skraćeni zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 2.: Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije u 2017. godini 

Hengl B. obrazložio je izvješće o financijskom poslovanju. a Cvenić Z. i Mužević N. obrazlažu 

izvješće o provedenim operativnim i drugim aktivnostima i broju intervencija. Cvenić Z. obrazlaže 

podatke o starosti vozila, provedenim natjecanjima i osposobljavanjima i međunarodnoj suradnji. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena slijedeća 

 

ODLUKA: Usvaja se Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 



 

Ad.3.: Izvješće o radu Zapovjedništva (državno natjecanje, ispiti za suce, kamp,osposobljavanje) 

Cvenić Z. daje informacije o radu tijela Zapovjedništva VZOBŽ te se osvrće na pripreme za provedbu 

Kampa mladeži i državnog vatrogasnog natjecanja kao i provedena osposobljavanja, provedbu 

županijske vježbe Civilne zaštite i druge aktivnosti. Nakon kraće rasprave usvojena je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o radu Zapovjedništva 

 

Ad. 4.: Odluka o održavanju sjednice Skupštine 

Mužević N. predlaže da se Redovna izvještajna sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije održi 09. svibnja 2018. godine u 18,00 sati u Marijancima. Krleža D. zahvaljuje se 

na ukazanom povjerenju i naglašava da će se time obogatiti Program obilježavanja 90 godina DVD 

Marijanci. 

 

ODLUKA: Usvaja se Odluka o održavanju sjednice Skupštine. 

 

Ad. 5.: Prijedlozi materijalno-financijskih odluka: 

Mužević N. obrazlaže prijedloge financijskih odluka: 

 

a) o financiranju sudjelovanja na stručnom skupu u Opatiji 

b) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Fire combat natjecanja  

c) o raspodjeli viška prihoda 2017. godine 

d) o rashodovanju dugotrajne imovine 

e) o financiranju troškova organizacije sjednice Skupštine  

f) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju Hodočašća vatrogasaca u Dragotinu 

g) o dodjeli financijske pomoći za organizaciju utrke 10. Osječki vatrogasni cener 

h) o raspodjeli nabavljene radio-komunikacijske opreme 

i) o raspodjeli sredstava Premije osiguranja HVZ 

j) o dodjeli financijske pomoći za natjecanje  

k) o financiranju troškova držanja repetitora na lokaciji Eurodom  

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena slijedeća 

 

ODLUKA: Predsjedništvo usvaja prijedloge materijalno-financijskih odluka od a) do k)  

 

Ad. 6.: Prijedlozi za dodjelu zvanja i odlikovanja 

Koški S. obrazlaže prijedloge za dodjelu zvanja počasni vatrogasni časnik : Marin Skelac, Ivan Kern, 

Ivica Svetec, Ivan Moguš, Novaković M., te za priznanje VZŽ gospodin Dragutin Kores. Jednoglasno 

je usvojena slijedeća  

 

ODLUKA: Prihvaćaju se prijedlozi za dodjelu zvanja počasni vatrogasni časnik te dodjelu 

Odlikovanja Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

 

Ad.7.: Realizacija Projekta eHVZ u 2018. godini 

Hengl B. daje informacije o realizaciji projekta eHVZ te najavljuje početak osposobljavanja korisnika 

iz vatrogasnih društava za rad u sustavu „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“. Mužević N. 

naglašava da su u sklopu projekta predviđa nabavka opreme za županijski operativni centar a za 

troškove osposobljavanja također su osigurana sredstva iz projekta. Nakon kraće rasprave usvojena je 

slijedeći 

 

ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o Realizaciji Projekta eHVZ u 2018. godini 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 

Zapisničar: Berislav Hengl     PREDSJEDNIK: Nikica Mužević 

 


