ZAPISNIK
sa 14. Sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada Samobora održane 4. travnja
2017. godine u prostorima VZG Samobor, Savke Dabčević Kučar 6.
Početak sjednice u 19:05 sati.
Sjednica je sazvana pismenim putem sa priloženim Dnevnim redom.
Prisutni članovi Predsjedništva: Željko Koščica, Mladen Žitković,Tomislav Jurec, Dubravko
Matijaščić, Marijan Telišman, Tomislav Slamar, Zdenko Jednar, Ivan Rešetar, Dražen Stunja,
Petar Mihčinec i Renato Hribar.
Predsjednik Željko Koščica otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne članove Predsjedništva i
Nadzornog odbora.
Predsjednik Željko Koščica predložio je slijedeći;

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Predsjedništva
2. Skupština Vatrogasne zajednice grada Samobora
- prijedlog radnog predsjedništva
- prijedlog verifikacijske komisije
- prijedlog kandidacijske komisije
- prijedlog izborne komisije
- prijedlog Predsjednika
- prijedlog Zapovjednika
- prijedlog Predsjedništva
- prijedlog Nadzornog odbora
- prijedlog Suda časti
- prijedlog delegata za Skupštinu VZZŽ
3. Odluke o: dnevnicama, naknadama, blagajničkom maksimumu i sufinanciranju
4. Izbor tajnika VZG-a
5. Poništenje štambilja VZG-a
6. Informacija o financijskim izvješćima za razdoblje od 1.1.- 31.12.2016. godine
7. Informacija o liječničkom pregledu
8. Informacija o WEB stranici VZG-a
9. Zamolbe
10. Razno
Željko Koščica, došlo je do greške u dnevnom redu pod točkom 4. izbor tajnika. Tajnik je
izabran putem javnog natječaja te mu mandat još traje. Izbor tajnika izvršiti ćemo u jednoj
od slijedećih sjednica Predsjedništva. Predlažem da se izbriše točka 4. izbor tajnika VZG-a.
Jednoglasno je usvojen izmijenjeni Dnevni red.
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IZMIJENJENI DNEVNI RED
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Predsjedništva
Skupština Vatrogasne zajednice grada Samobora
-prijedlog radnog predsjedništva
-prijedlog verifikacijske komisije
-prijedlog kandidacijske komisije
-prijedlog izborne komisije
-prijedlog Predsjednika
-prijedlog Zapovjednika
-prijedlog Predsjedništva
-prijedlog Nadzornog odbora
-prijedlog Suda časti
-prijedlog delegata za Skupštinu VZZŽ
Odluke o: dnevnicama, naknadama, blagajničkom maksimumu i sufinanciranju
Poništenje štambilja VZG-a
Informacija o financijskim izvješćima za razdoblje od 1.1.- 31.12.2016. godine
Informacija o liječničkom pregledu
Informacija o WEB stranici VZG-a
Zamolbe
Razno

AD 1.) Usvajanje zapisnika sa 13. Sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada
Samobora.
Željko Koščica, otvaram raspravu.
Zdenko Jednar, pod točkom 6. „plasman ekipa iz Vatrogasne zajednice grada Samobora:
DVD Rude 12. mjesto, DVD Molvice 13. mjesto i DVD Molvice 14. mjesto“ - DVD
Molvice navedeno je dva puta. DVD Bobovica osvojila je 13. mjesto.
Željko Koščica, dajem na glasovanje ovu izmjenu zapisnika sa 13. sjednice Predsjedništva.
Jednoglasno je usvojen dopunjeni zapisnik sa 13. sjednice predsjedništva Vatrogasne
zajednice grada Samobora.
AD 2.) Skupština Vatrogasne zajednice grada Samobora
- prijedlog radnog predsjedništva
- prijedlog verifikacijske komisije
- prijedlog kandidacijske komisije
- prijedlog izborne komisije
- prijedlog Predsjednika
- prijedlog Zapovjednika
- prijedlog Predsjedništva
- prijedlog Nadzornog odbora
- prijedlog Suda časti
- prijedlog delegata za Skupštinu VZZŽ
Predsjednik Željko Koščica pročitao je prijedloge za tijela vatrogasne zajednice grada
Samobor te prijedloge radnog predsjedništva, verifikacijske, kandidacijske i izborne
komisije. Kandidacijska komisija otvoriti će kandidacijski postupak za izbor članova u tijela
zajednice.
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Otvaram raspravu.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno su izabrana tijela Vatrogasne zajednice grada Samobor te radno
predsjedništvo, verifikacijska, kandidacijska i izborne komisija u sastavu:

PREDSJEDNIŠTVO
1. Željko Koščica, predsjednik
2. Mladen Žitković, dipl.ing.,
zapovjednik
3. Renato Hribar, tajnik
4. Marijan Telišman, zamjenik
predsjednika
5. Dubravko Matijaščić, član
6. Damir Domin, član
7. Tomislav Jurec, član
8. Krunoslav Makarun, član
9. Tomislv Slamar, član
10. Zdenko Jednar, član

RADNO PREDSJEDNIŠTVO
1. Željko Koščica
2. Mladen Žitković
3. Zdenko Jednar
ZAPISNIČAR
1. Renato Hribar
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
1. Krunoslav Makarun
2. Marijan Oslaković
KANDIDACIJSKA KOMISIJA
1. Krunoslav Dubić, predsjednik
2. Ivana Kokot, članica
3. Nevenko Barković, član

ZAPOVJEDNIŠTVO
1. Mladen Žitković, dipl.ing.,
zapovjednik
2. Marijan Kufrin
3. Božo Planinčić
4. Davor Domin
5. Dubravko Matijaščić

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA
1. Damir Svinjarić, predsjednik
2. Juraj Čiček, član
3. Mihael Babojelić, član
IZBORNA KOMISIJA
1. Snježana Barbić, predsjednica
2. Dragutin Stunja, član
3. Ivan Fresl, član

NADZORNI ODBOR
1. Dražen Stunja
2. Branko Tomašković
3. Josip Komerički
SUD ČASTI
1. Stjepan Bošković, predsjednik
2. Marjan Oslaković, član
3. Ivica Pagadur, član

PREDSJEDNIK:
1. Željko Koščica
ZAPOVJEDNIK
1. Mladen Žitković, dipl.ing.

DELEGATI ZA SKUPŠTINU VZZŽ
1. Mladen Žitković
2. Dubravko Matijaščić
3. Marijan Telišman
4. Renato Hribar
5. Željko Koščica
Zamjenici:
1. Zdenko Jednar
2. Tomislav Slamar
3. Tomislav Jurec
4. Damir Domin
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AD 3.) Odluke o: dnevnicama, naknadama, blagajničkom maksimumu i sufinanciranju
Željko Koščica, prijedloge odluka o: dnevnicama, naknadama, blagajničkom maksimumu i
sufinanciranju primili ste u materijalima. Predlažem da se usvoje svi prijedlozi.
Otvaram raspravu.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno su usvojeni prijedlozi o dnevnicama, naknadama, blagajničkom
maksimumu i sufinanciranju.
AD 4.) Poništenje štambilja VZG-a
Željko Koščica, predlažem da poništimo stari štambilj Vatrogasne zajednice grada Samobora.
Otvaram raspravu.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog o poništenju štambilja Vatrogasne zajednice grada
Samobora.
AD 5.) Informacija o financijskom poslovanju za razdoblje od 1.1.-31.12.2016. godine
Željko Koščica, pročitao je financijska izvješća za razdoblje od 1.1.-31.12.2016. godine
Članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora primili su na znanje izvješća o financijskom
poslovanju za razdoblje od 1.1.-31.12. 2016. godine.
AD 6.) Informacija o liječničkom pregledu
Mladen Žitković, zdravstveni pregled dogovoren je s Domom zdravlja Zagrebačke županije u
organizaciji Medicine rada ispostava Samobor u razdoblju od 03. svibnja – 01. rujna 2017.
godine. Na zdravstveni pregled prijavljeno je 128 vatrogasaca
AD 7.) Informacija o WEB stranici VZG-a
Željko Koščica, izradili smo web stranicu Vatrogasne zajednice grada Samobora. Adresa
stranice je: www.vzg-samobor.hr. Sve potrebne informacije i obrasce možete naći na
internet adresi VZG-a.
Tomislav Slamar, molio bi da se ispravi broj mog mobitela, naveden je stari broj. Pod tajnika
je upisan Miroslav Ivšac molio da se ispravi na Danijel Ivšac.
AD 8.) Zamolbe
Željko Koščica, pristiglo nam je devet zamolba.
Zamolba DVD-a Gornja Vas za kupnju auto startera u iznosu od 5.125,00 kn. Predlažem da se
isplate financijska sredstva u 50% iznosa računa.
Rasprave nije bilo.
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Zamolba je jednoglasno prihvaćena za kupnju auto startera sa financiranjem od 50%
iznosa računa.
Željko Koščica, pristigle su nam i zamolbe od slijedećih DVD-a: Bobovica, Manja Vas i
Rude za uređenja vatrogasnih domova i spremišta u iznosu od 25.000,00 kn.
Predlažem da se zamolbe prihvate i isplate sredstva iz pozicije uređenje vatrogasnih domova
i spremišta.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno su prihvaćene zamolbe DVD-a: Bobovica, Manja Vas i Rude za uređenja
vatrogasnih domova i spremišta u iznosu od 25.000,00 kn.
Željko Koščica, pristigla nam je i zamolba DVD-a Molvice za popravak motorne crpke u
iznosu od 5.100,00kn. Predlažem da se prihvati ova zamolba.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je prihvaćena zamolba DVD-a Molvice za popravak motorne crpke.
Pristigle su nam dvije zamolbe od DVD-a Grdanjci. Prva zamolba vezana je uz kupnju
autoprikolice a druga za kupnju vatrogasnih brentača.
Predlažem da se prihvati druga zamolba za kupnju vatrogasnih brentača za vježbanje djece a
zamolbu vezanu uz kupnju autoprikolice predlažem da pričekamo i vidimo kako će biti stanje
sa financijama. Predsjednik DVD-a Grdanjci izrazio je želju da mu je više potrebno da mu se
usvoji zamolba za kupnju vatrogasnih brentača kako bi mogao krenuti sa uvježbavanjem
ekipe djece.
Jednoglasno je prihvaćena zamolba DVD-a Grdanjci za kupnju vatrogasnih brentaća u
iznosu od 3.187,50 kn.
Željko Koščica, pristigla nam je zamolba DVD-a Klokočevac za kupnju vatrogasnih brentača
u iznosu od 3.850,00 kn, kako se radi o istim brentačama kao i kod DVD-a Grdanjci
predlažem da se DVD-u Klokočevac isplate financijska sredstva u iznosu od 3.187,50 kn kao
i DVD-u Grdanjci.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za isplatu financijskih sredstava za kupnju
vatrogasnih brentača u iznosu od 3.187,50 kn za DVD Klokočevac.
Željko Koščica, pristigla nam je i zamolba DVD-a Drežnik bez računa. Zamolba se odnosi za
servis kombi vozila u iznosu od od 2.259, 88 kn. Predlažem da po primitku računa da se
isplate financijska sredstva za servis kombi vozila.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za isplatu financijskih sredstava za servis kombi vozila u
iznosu od 2.259, 88 kn za DVD Drežnik.
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Zaključak:
Isplatiti financijska sredstva DVD-u Gornja Vas za kupnju auto startera u iznosu od 2.562,50
kn (dvijetisučepetstošezdesetdvijekune i pedesetlipa)
Isplatiti financijska sredstva DVD-u Bobovica, Rude, Manja Vas za uređenje vatrogasnih
domova i spremišta u iznosu od 25.000,00 kn (dvadesetpettisučakuna).
Isplatiti financijska sredstva DVD-u Klokočevac i Grdanjci za kupnju vatrogasnih brentaća u
iznosu od 3.187,50 kn (tritisučestoosamdesetsedamkuna i pedesetlipa).
AD 9.) Razno
Mladen Žitković, mimohod i smotra postrojbi i vozila sustava civilne zaštite grada Samobora
održati će se 7. svibnja 2017. godine. Odazovite se u što većem broju. Vozila bi se nalazila na
poligonu ispred VZG Samobor a vatrogasci, HGSS, crveni križ, civilna zaštita nalazili bi se
ispred Kina u 9,30 sati. Za sve budete pismeno obaviješteni.
Predsjednik Željko Koščica zaključio je sjednicu u 21:10 sati.

ZAPISNIČAR
Renato Hribar

PREDSJEDNIK
Željko Koščica, v.r.

Zapisnik snimljen pod brojem: 170404_001
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