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ZAPISNIK
sa 87. izvještajno godišnje Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Samobora održane dana 22.
travnja 2016. godine sa početkom u 19:00 sati.
Izvještajno godišnja Skupština je održana u Hotelu Lavica u Samoboru.
Delegati koji su prisutni na godišnjoj Skupštini:
Juro Čiček, Mario Mihelić, Renato Hribar, Dubravko Matijaščić, Davor Jandrečić, Željko
Kupres, mario Držić, Stjepan Bošković, Ivica Pagadur, Tihomir Štulec

Prisutni gosti:
gradonačelnik gosp. Krešo Beljak, dogradonačelnica gđa. Sanja Horvat Iveković, pročelnik za
gospodarstvo g. Hrvoje Frankić, g. Krunoslav Znika, predsjednik VZZŽ g. Stjepan Ptiček,
predstavnici Vatrogasnih zajednica Grada: Sveta Nedelja, Ivanić Grada, Dugo Selo,Vrbovec i
Vatrogasna zajednica općine: Pisarovina i Klinča Selo.
Nakon intoniranja Hrvatske i Vatrogasne himne predsjendik VZG Samobor g. Željko
Koščica otvorio je izvještajno godišnju Skupštinu minutom šutnje za sve preminule i stradale
vatrogasce. U nastavku je pozdravio goste Skupštine i na kraju je pozdravio sve prisutne
članove Skupštine.
Da bi se Skupština mogla voditi po predloženom dnevnom redu, potrebno je izabrati
radna tijela skupštine.
g. Željko Koščica predložio je slijedeća radna tijela Skupštine:
za radno predsjedništvo
1. Željko Koščica
2. Žitković Mladen
3. Marijan Telišman

predsjednik
član
član

za zapisničara
1. Renato Hribar

zapisničar

ovjerovitelji zapisnika
1. Dubravko Matijaščić
2. Vitko Željko
članove verifikacijske komisije:
1. Krunoslav Dubić
predsjednik
2. Zdenko Jednar
član
3. Krunoslav Makarun
član
Po izvršenim prijedlozima za članove radnih tijela, predsjednik radnog Predsjedništva
je iste dao na glasovanje.
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Svi prijedlozi jednoglasno su usvojeni.
Predsjednik radnog Predsjedništva gosp. Željko Koščica se u ime svih izabranih
zahvalio na povjerenju te je dao rijeć predsjedniku verifikacijske komisije da pročita
izvješće.
Izvješće verifikacijske komisije podnio je njihov predsjednik g, Krunoslav Dubić, koji
je naglasio da na današnjoj izvanrednoj Skupštini prisustvuje 42 od 45 delegata, svi delegati su
pismenim putem obavješteni za izvještajno godišnju Skupštinu sa priloženim dokumentima
(dnevni red, poslovnik o radu Skupštine, Financijsko izvješće za 2014. godinu, Izvješće o radu
za 2014. godinu, Financijski plan za 2015, Plan rada za 2015. godinu) što potvrđuju svojim
vjerodajnicama te je naglasio da Skupština može donositi pravovaljana odluke.
Izvješće Verifikacijske komisije nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov
sastavni dio.

Nakon toga radno predsjedništvo nastavlja sa daljnjim tijekom Skupštine, a
predsjednik radnog Predsjedništva g. Željko Koščica predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:
- Otvaranje 86. godišnje izvještajne Skupštine Vatrogasne zajednice grada Samobora
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- radnog predsjedništva od tri člana
- zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
- verifikacijske komisije od tri člana
2. Izvještaj verifikacijske komisije
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Potvrđivanje novog člana Predsjedništva
5. Izvješće o radu za 2014. godinu
6. Financijsko izvješće za 2014. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu
8. Usvajanje završnog računa za 2014. godinu
9. Rasprava o podnijetim izvješćima i usvajanje istih
10. Prijedlog Plana rada za 2015. godinu
11. Prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu
12. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana Vatrogasne Zajednice za 2015. godinu
13. Usvajanje novog Statuta Vatrogasne zajednice grada Samobora
14. Prijedlog odluke o prihvačanju likvidatora za dobrovoljna vatrogasna društva VZG
Samobor
15. Odluka o počasnom tajniku Zajednice
16. Riječ gostiju
17. Slobodna riječ
Jednoglasno, dizanjem ruku uvojen je dnevni red.
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Potvrđivanje novog člana Predsjedništva

AD 4.)

Željko Koščica, primili smo zahtjev DVD-a Vrbovec da zbog obaveza, u Predsjedništvu više
ne može biti dosadašni član Predsjedništva g. Marijan Horvat te umjesto njega predlaže se
g.Tomislav Jurec.
Jednoglasno, dizanjem ruku potvrđen je novi član Predsjedništva
Izvješće o radu za 2014. godinu

AD 5.)

Zapovjednik Zajendice, g. Mladen žitković pročitao je izvješće o radu za 2014. godinu.
Financijsko izvješće za 2014. godinu

AD 6.)

Tajnik Zajednice, g.Renato Hribar pročitao je financijsko izvješće za 2014. godinu.

AD 7.)

Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu

Član Nadzornog odbora, g. Branko Tomašković pročitao je izvješće Nadzornog odbora
za 2014. godinu.
Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i
čini njegov sastavni dio.
AD 8.)
Usvajanje završnog računa
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno, dizanjem ruku usvojen je završni račun.
AD 9.)

Rasprava o podnijetim izvješćima i usvajanje istih

U raspravi sudjelovali: Nikola Dumić, Davor Domin
Predsjednik g. Željko Koščica pitao je prisutne dal se još netko javlja za raspravu.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno, dizanjem ruku je usvojeno Izvješće o radu za 2014. godinu.
Jednoglasno, dizanjem ruku je usvojeno Financijsko izvješće za 2014. godinu.
Jednoglasno, dizanjem ruku je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora za 2014.
godinu.
AD 10.)

Prijedlog Plana rada za 2015. godinu

Tajnik Zajednice g. Renato Hribar pročitao je prijedlog Plana rada za 2015. godinu.
AD 11.)

Prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu
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Tajnik Zajednice g. Renato Hribar pročitao je prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu.
AD 12.)
Razmatranje prijedloga Plana rada i Financisjkog plana Vatrogasne
zajednice za 2014. godinu te usvajanje istih
Predsjendnik g. Željko Koščica pitao je prisutne dal se još netko javlja za raspravu.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno, dizanjem ruku je usvojeno Plan rada za 2015. godinu.
Jednoglasno, dizanjem ruku je usvojen Financijski plan za 2015. godinu.
AD 13.)

Usvajanje novog Statuta Vatrogasne zajednice grada Samobora

Predsjednik g. Željko Koščica naglasi je da su svi delegati primili prijedlog novog
Statuta VZG Samobor te pitao dal se javlja ko za raspravu.
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno, dizanjem ruku usvojen je novi Statut Vatrogasne zajednice grada
Samobora.
AD 14.)
Prijedlog odluke o prijhvačanju likvidatora za dobrovoljna vatrogasna
društva VZG Samobor
Rasprave nije bilo.
Jednoglasno, dizanjem ruku prihvačen je prijedlog.
AD 15.)

Odluka o počasnom tajniku Zajednice

Željko Koščica, na prijedlog Predsjedništva za počasnog tajnika Zajednice predlaže se
dugogodišnji tajnik Zajednice gosp. Boris Bogolin.
Rasprave nije bilo!
Jednoglasno, dizanjem ruku za počasnog tajnika Zajednice izabran je gosp. Boris
Bogolin.
Željko Koščica, gosp. Boris nije mogao prisustvovati Skupštini, on se ispričao te će mu
znamenje počasnog tajnika biti predano naknadno.

AD 16.)

Riječ gostiju

Predsjednik VZZŽ, g. Stjepan Ptiček, pozdravio sve prisutne goste i delegate
Skupštine, zahvalio se na pozivu te naglasio da mu je izuzetno drago biti ovdje u Samoboru
gdje se i osnivala Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije
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Za riječ gostiju javili su se; VZG Vrbovec, VZG Sveta Nedelja, VZO Pisarovina, VZG
Ivanić Grad, GSS, Policija Samobor, VZG Dugo Selo.
Gradonačelnik gosp. Krešo Beljak, zahvalio se na pozivu za Skupštinu zaželio je
uspiješan rad Vatrogasne zajednice te je čestitao na odazivu svih delegata.
Predsjednik g. Željko Koščica, zahvalio svima na dobrim željama i suradnji.

AD 17.)

Slobodna riječ

Predsjednik g. Željko Koščica pitao je prisutne ako netko javlja za riječ.
Nitko se nije javio za slobodnu riječ.
Predsjednik g. Željko Koščica zahvalio je svim gostima, zahvalio je na odazivu svih
članova Skupštine te se zahvalio na raspravi i zaključio je izvještajno godišnju Skupštinu
Vatrogasne zajednice grada Samobora u 20:45 sati.

ZAPISNIČAR

Renato Hribar

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
1. Dubravko Matijaščić
2. Željko Vitko

VODITELJ SKUPŠTINE
Željko Koščica

