ZAPISNIK
s konstituirajuće Sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada Samobora održane
8.lipnja 2017. godine u prostorijama objekta OPG Sirovica, Prekrižje Plešivićko 2.
Početak sjednice u 20:10 sati.
Sjednica je sazvana pismenim putem sa priloženim Dnevnim redom.
Prisutni članovi Predsjedništva: Željko Koščica, Mladen Žitković, Damir Domin, Krunoslav
Makarun, Zdenko Jednar i Renato Hribar
Odsutni članovi Predsjedništva: Marijan Telišman, Dubravko Matijaščić, Tomislav Slamar i
Tomislav Jurec.
Prisutni članovi nadzornog odbora: Dražen Stunja i Josip Komerički
Od ostalih na sjednici prisutni i predstavnici slijedećih dobrovoljnih vatrogasnih društva:
Bobovica, Bregana, Cerje, Drežnik, Galgovo, Gonja Vas, Grdanjci, Jarušje, Klokočevac,
Manja Vas, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Rude, Samobor, Veliki Lipovec, Vrbovec i
Chromos.
Odsutni predstavnik dobrovoljnog vatrogasnog društva: Otok
Predsjednik Željko Koščica otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne članove Predsjedništva,
Zapovjedništva, Nadzornog odbora, Suda časti i ostale predstavnike DVD-a.
Predsjednik Željko Koščica predložio je slijedeći;

DNEVNI RED
•
•
•
•
•

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Predsjedništva
Konstituiranje Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada Samobora
Informacija o Gradskom natjecanju Vatrogasne zajednice grada Samobora
Zamolbe
Razno

Željko Koščica dao je na glasovanje priloženi dnevni red.
Jednoglasno je usvojen Dnevni red.

AD 1.) Usvajanje zapisnika sa 14. Sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada
Samobora.
Izmjena i dopuna zapisnika nije bilo.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 14. sjednice predsjedništva Vatrogasne zajednice
grada Samobora.

AD 2.) Konstituiranje Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada Samobora
Željko Koščica, temeljem odluke Skupštine Vatrogasne zajednice grada Samobora u
predsjedništvo su ušli slijedeći članovi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Željko Koščica, predsjednik
Mladen Žitković, dipl.ing., zapovjednik
Renato Hribar, tajnik
Marijan Telišman, zamjenik predsjednika
Dubravko Matijaščić, član
Damir Domin, član
Tomislav Jurec, član
Krunoslav Makarun, član
Tomislv Slamar, član
Zdenko Jednar, član

Jednoglasno je potvrđeno Predsjedništvo Vatrogasne zajednice grada Samobora.

AD 3.) Informacija o Gradskom natjecanju Vatrogasne zajednice grada Samobora
Mladen Žitković, Gradsko natjecanje Vatrogasne zajednice Grada Samobora održano je u 04.
lipnja 2017. godine u Bobovici, a domaćin natjecanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo
Bobovica. Na natjecanju bilo je prisutno 120 natjecatelja u četiri kategorije muški A, muški B,
djeca muška od 6-12 godina i djeca ženska od 6-12 godina od toga 60 odraslih i 60 djece.
Natjecanje je počelo u 10,00 sati a prvo su nastupale natjecateljske ekipe djece.
Na natjecanju su postignuti slijedeći rezultati:

Djeca ženska od 6-12 godina:
•
DVD Bobovica
Djeca muška od 6-12 godina:
•
DVD Molvice
•
DVD Pavičnjak
•
DVD Bobovica
•
DVD Petkov Breg
•
DVD Klokočevac
Muški A:
•
DVD Molvice
•
DVD Rude
•
DVD Galgovo
•
DVD Pavučnjak
Muški B:
•
DVD Petkov Breg
•
DVD Rude

Natjecateljske ekipe dječaka DVD-a Molvica, Pavučnjaka i Bobovice, te ekipa djevojčica
DVD Bobovice svojim rezultatima stekli su pravo sudjelovanja na županijskom natjecanju,
koje će se održati ove godine.
U provođenju natjecanja sudjelovalo je 16 sudaca i 15 tehničkih osoba zaduženih za poslove
pripreme i provođenja natjecanja.
Željko Koščica, na slijedećoj sjednici Predsjedništva imati ćemo predložene mjere da se
kazne ili nagrade ona društva koja sudjeluju i koja se odazivaju na događanja Vatrogasne
zajednice. Čestitam ekipama na rezultatima.
AD 4.) Zamolbe
Željko Koščica, pristigle su nam dvije zamolbe.
Zamolba DVD-a Bregana za servis navalnog vozila u iznosu od 6.500,00 kn. Predlažem da se
isplate financijska sredstva za servis navalnog vozila.
Rasprave nije bilo.
Zamolba DVD Bregane jednoglasno je prihvaćena.
Željko Koščica, druga zamolba je od DVD-a Galgovo a vezan je uz zahtjev za nabavu
opreme. Nažalost nemamo načina da isplatimo tražena financijska sredstva za nabavu
opreme, ne postoji pozicija za tu namjenu. Ovom zahtjevu ne možemo pozitivno odgovoriti,
poslati ćemo Vam i službeni dopis.
Rasprave nije bilo.
Zaključak:
Isplatiti financijska sredstva DVD-u Bregana za servis navalnog vozila u iznosu od 6.500,00
kn (šesttisučapetstokuna)

AD 5.) Razno
Željko Koščica, sve što je do sada vatrogasna Zajednica organizirala odaziv je bio slab i s
time nismo zadovoljni. Članovi Predsjedništvo i ostalih tijela Zajednice predstavljaju
Zajednicu a ne samo svoj DVD. Morate se odazivati na događanja što Zajednica organizira.
Što se tiče natjecanja moglo se odazvati više ekipa.
Nakon sjednice podijeliti ćemo monografije svakom društvu.
Krunoslav Makarun, zahvalio bi se vatrogasnoj Zajednici na organizaciji vježbe na objektu
OŠ Mihaela Šiloboda.
Josip Komerički, stojimo uz rad Zajednice, nikakva smjena ne dolazi u obzir, lobiranje je
nisko i suprotno vatrogasnih pravila.
Željko Koščica, Skupština je najviše tijelo te nema preslagivanja. Bio je dogovor da se za
zamjenika zapovjednika predloži Željko Vitko te smo inspekciji poslali dopis u vezi uvjeta
koji mora ispunjavati zamjenik zapovjednika gdje postoji javna vatrogasna postrojba. Mi
nismo oni koji tumače Zakon.

Mladen Žitković, pohvalio bi ekipu djece DVD-a Klokočevac za sudjelovanje na sajmu
mogućnosti.
Zdenko Jednar, trebamo se svi aktivno uključiti u izradu pravilnika i dao smjernice kako rade
ostale Zajednice u vezi pravilnika.
Željko Koščica, morate biti svjesni da nemam drugih novaca za redovnu djelatnost. Od
redovne djelatnosti raditi će se preraspodjela financijskih sredstva.
Darko Kupres, od Zajednice nisam dobio ništa, nikakve majice za djecu, a bio sam na puno
natjecanja od Gradskog do Županijskog. Čestitam tajniku na radu.
Željko Koščica, majice nisu problem, nabaviti ćemo ih. U par navrata govorio sam Vam da
otiđete po ponudu za autogume i niste otišli, slali smo vam dopise niste se javljali, govorili
ste da niste upoznati s ničime. Sada ćemo isključivo komunicirati sa predsjednikom društva.
Damir Svinjarić, zahvalio se na kupljenim brentačama. Ekipa djece nije bila spremna za
Gradsko natjecanje, molim Vas da mi to uzmete u obzir.
Željko Koščica, ne trebate se svi zahvaljivati na onome što smo Vam dali, to je naša
obaveza.
Josip Šintić, molim Vas da uzmete u obzir naše društvo, mi ne možemo imati ekipu djece.
Željko Koščica, nije problem što nemate ekipu djece nego da niste mogli poslati jednog
predstavnika DVD-a na promociju monografije nije točno. Za promociju monografije
nismo mi ti koji su predložili vrijeme, Grad nam je predložio. Ono kaj zajednica organizira to
je uvijek u popodnevnim satima.
Mladen Žitković, u mjesecu rujnu DVD Rude ima proslavu 90 godina postojanja, shodno
time tamo ćemo i održati javnu pokaznu vježbu.
Zapovjednik je iskoristi priliku da preda zahvalnicu DVD-u Galgovo za sudjelovanje na
vatrogasnoj vježbi OŠ Mihaela Šiloboda.
Željko Koščica, jedna informacija predložen sam od strane VZZŽ za podpredsjednika VZZŽ
i sada u Županiji imamo pet delegata. U Samoboru je bilo održano i predsjedništvo VZZŽ te
će se i 19. lipnja u Lavici održati i skupština Hrvatske vatrogasne zajednice.
U raspravi još sudjelovali, Vladimir Hribar, Viktor Šolčić, Dražen Stunja i Zlatko Žitković.

Predsjednik Željko Koščica zaključio je sjednicu u 21:20 sati.

ZAPISNIČAR
Renato Hribar , v.r.
v.r.
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