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ZAPISNIK 

sa tematske sjednice Skupštine vatrogasnog društva Klanjec 

održane 06.12.2015. u vatrogasnom domu u 10,00 sati 

 

 

 

Sjednici prisustvuje 31 član. 

Sjednicu je otvorio predsjednik DVD-a gospodin Zamuda Slavko, pozdravio prisutne, 

zahvalio se na prisustvovanju i predložio slijedeći 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvaranje Skupštine sa uvodnim pozdravom 

2. Izbor radnih tijela Skupštine: 

- radnog voditeljstva od tri člana 

- zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

- verifikacijskog povjerenstva od tri člana 

- kandidacijskog povjerenstva od tri člana 

3. izvještaj verifikacijskog povjerenstva 

4. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2016. godinu 

5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju plana rada i financijskog plana za 

2016. godinu 

6. Izbor delegata u Skupštinu VZG Klanjec 

7. Slobodna riječ.- 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 1. 

Prva točka iscrpljena je u uvodnom dijelu sjednice Skupštine pozdravom predsjednika i 

obrazloženjem razloga saziva tematske sjednice, a to je Zakon o udrugama te naš novi Statut, 

koji nalažu da Skupština udruge donosi plan rada i financijski plan u tekućoj godini za 

narednu godinu. 

 

Točka 2. 

Izabrana su radna tijela sjednice skupštine: 

1. Radno predsjedništvo: 

- Zamuda Slavko, predsjednik 

- Šoban Albin, član 

- Ricijaš Božidar, član 

 

Zapisničar: Tajnik Hrbud Ivica 

Ovjerovitelji zapisnika: Malus Igor i Fistrić Valentina 

 

Verifikacijsko povjerenstvo: 

1. Šoban Ervin, predsjednik 

2. Kantura Matija 

3. Šoban Mateo 
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Kandidacijsko povjerenstvo: 

1. Šoban Dalibor 

2. Malus Ana 

3. PenezićDanijel 

 

Točka 3. 

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva podnosi izvješće o prisutnosti članova skupštine te 

navodi da skupštini prisustvuje 31 član, što čini natpolovičnu većinu i skupština prema članku 

22., 29., i 34. Statuta DVD Klanjec može donositi pravovaljane zaključke i odluke. 

Izvješće sa zajedno sa popisom članstva nalazi u prilogu zapisnika. 

 

Točka 4. 

Predsjednik upoznaje Skupštinu da je 25.11.2015.  Upravni odbor raspravljao o planu i 

programu rada i financijskom planu te se Skupštini iznosi prijedlog na raspravu i donošenje. 

Svakom članu skupštine na početku sjednice uručeni su prijedlog Plana rada i Financijskog 

plana u pisanom obliku. Financijskim planom predviđeni su prihodi od 72.000,00 kn i isto 

toliki rashodi. Plan rada i financijski plan nalaze se u pisanom obliku u prilogu zapisnika. 

 

Točka 5. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Nakon kraće rasprave Skupština jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju prijedloga 

Plana rada i Financijskog plana za 2016. godinu, koja glasi: 

„Donosi se Plan rada i Financijski plan DVD-a Klanjec za 2016. godinu u tekstu i 

iznosima koji su prezentirani skupštini. Planirani prihodi su 72.000,00 kn, a isto toliko i 

rashodi.“ 

Plan rada i financijski plan nalaze se u pisanom obliku u prilogu zapisnika. 

 

Točka 6. 

Predsjednik kandidacijskog povjerenstva, Dalibor Šoban, iznosi prijedlog koji je zaprimljen 

od Upravnog odbora DVD-a Klanjec. U njemu se za delegata u Skupštinu VZG Klanjec 

predlaže Zamuda Ivan. 

Drugih prijedloga nije bilo i predsjednik radnog predsjedništva daje prijedlog na glasanje. 

Pošto je predložen samo jedan kandidat, glasovanje se obavlja javno, dizanjem ruke. 

Predloženi Ivan Zamuda jednoglasno je izabran za delegata u Skupštinu VZG Klanjec i 

zadužuje se tajnik da o tome obavijesti VZG Klanjec. 

 

Točka 7. 

Šoban Albin zatražio je od predsjednika da upozna članove da je 05.12.2015. puštena u pogon 

vatrogasna sirena koja je montirana na krovu spremišta, da je uveden trofazna struja, da je 

montiran kompresor pomoću kojega je kamion uvijek pod tlakom i momentalno spreman za 

intervenciju. 

Predsjednik se obratio delegatima sa objašnjenjem da je to sve urađeno, ali i još mnogo toga 

tijekom godine, a o svemu će biti podneseno izvješće o radu na redovnoj izvještajnoj skupštini 

društva koja će se održati krajem siječnja 2016., a ova sjednica je tematska sjednica na kojoj 

se raspravlja o točkama radi kojih je i sazvana. 

 

Za riječ se više nitko nije javio i predsjednik je zaključio sjednicu. 
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Zapisničar: Tajnik Ivica Hrbud 

 

 

 

Ovjerovitelji zapisnika:     

      1. Igor Malus 

 

 

2. Valentina Fištrić 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Vatrogasna zajednica grada Klanjca 

2. Predsjednik DVD Klanjec 

3. Pismohrana DVD Klanjec 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 


