
 

 

 

 
 

Ur.broj:  007-02/21-02/1 

Osijek,  2158/104-21-2 

Osijek, 01.04.2021. godine 

  

 

ZAPISNIK 

 

 
S 10. sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije održane elektroničkim 

putem odnosno na daljinu dana 01.04.2021. godine s početkom u 14,00 sati. 

 

Sjednica na daljinu održana je temeljem Preporuke Hrvatske vatrogasne zajednice o održavanju 

sjednica za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, Klasa: 011-02/20-04/01, Ur.broj: 444-

05/01-20-257 od 30. studenog 2020. godine.  

 

Za sjednicu Predsjedništva predložen je slijedeći Dnevni red:  

 

1. Skraćeni zapisnik s 9. sjednice Predsjedništva održane elektroničkim putem dana 17. prosinca 

2020. godine 

2. Prijedlog Izvješća o stanju vatrogastva na području OBŽ u 2020. godini 

3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana VZOBŽ za 2020. godinu 

4. Prijedlog Odluke o postupku kandidiranja za Predsjednika VZOBŽ 

5. Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje broja zastupnika u skupštini Vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije 

6. Prijedlog Odluke o održavanju sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske 

županije 

7. Informacija – Statut Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

Dopuna Dnevnog reda: 

8. Razno: 

- Prijedlozi za dodjelu zvanja počasni vatrogasni časnik – Vladimir Bušić, Ivan Fedor 

 

Poziv za sjednicu sa svim materijalima upućen je svim članovima Predsjedništva VZŽ elektroničkim 

putem dana 24. ožujka 2021. godine, te naknadno dopunom dnevnog reda za točku 8,  dana 29. ožujka 

2021. godine.  

 

O točkama dnevnog reda članovi Predsjedništva trebali su glasovati elektroničkim putem, telefonom 

ili dostavom pisane izjave o glasanju, najkasnije do 01. travnja 2021. godine do 14,00 sati. 

  

Do 01. travnja 2021. godine u 14,00 sati glasovalo je 27 od 33 člana Predsjedništva i to 20 članova 

elektroničkim putem (e-mail), a 7 članova telefonom. Nakon provedenog glasanja usvojene su 

slijedeće odluke i zaključci: 

 

Ad.1: Skraćeni zapisnik sa sjednice Predsjednišva održane elektroničkim putem dana 17. 

prosinca 2020. godine usvojen je s: 

- 27 glasova “za” 

- 0 glasova “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan”  

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
J.J. Strossmayera 200, 31000 OSIJEK – e-mail: vz-zup-os.bar@os.t-com.hr – fax: 031/211-944  

tel.: 031/215-146;  031/201-104 – web: www.vzzob.hr - IBAN: HR8325000091102023714 
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Ad.2: Prijedlog Izvešća o stanju vatrogastva na području OBŽ u 2020. godini donesen je s: 

- 27 glasova “za” 

- 0 glasova “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan”  

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.3: Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana VZOBŽ za 2020. 

godinu donesen je s: 

- 27 glasova “za” 

- 0 glasova “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan” 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.4: Prijedlog Odluke o postupku kandidiranja za Predsjednika VZOBŽ donesen je s: 

- 27 glasova “za” 

- 0 glasova “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan”  

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.5: Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje broja zastupnika u skupštini Vatrogasne 

zajednice Osječko-baranjske županije donesen je s: 

- 26 glasova “za” 

- 1 glas “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan” 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.6: Prijedlog Odluke o održavanju sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije donesen je s: 

- 27 glasova “za” 

- 0 glasova “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan” 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.7: Informacija – Statut Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije donesen je s: 

- 27 glasova “za” 

- 0 glasova “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan” 

Zaključak o Informaciji nalazi se u privitku ovog zapisnika – Statut Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije članovi Predsjedništva mogli su preuzeti na službenim stranicama www.vzobz.hr. 

  

Ad.8: Razno – Prijedlozi za dodjelu zvanja počasni vatrogasni časnik – Vladimir Bušić, Ivan 

Fedor doneseni su s: 

- 27 glasova “za” 

- 0 glasova “protiv” 

- 0 glasova “suzdržan”  

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Uz zapisnik je priloženo Izvješće o provedenom glasanju. 

 

Dovršeno u 16,00 sati.  

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK: 

 

Ružica Kostanjevac,v.r.      Nikica Mužević 

http://www.vzobz.hr/

