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ZAPISNIK SA SJEDNICE OSNIVAČKE SKUPŠTINE  

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA  

MALINSKA- DUBAŠNICA 

 

održane dana 28. prosinca 2018. godine u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22, s početkom u 

17:00 sati. 

Sjednici Osnivačke skupštine nazočili su osnivači udruge: 

1. Goran Grubišić 

2. Mario Mihaljević 

3. Laura Ljubić 

članovi: 

4. Perica Jurasić 

5. Antonio Žgombić 

6. Marko Galović 

7. Josip Bogović  

8. Danijel Žgaljić 

9. Lovro Badurina 

10. Stanko Justinić 

11. Igor Šustić 

12. Antonela Bajčić 

13. Tončić Plišić 

14. Aleksandar Žuvić 

Ostali: 

15. Robert Anton Kraljić, općinski načelnik  

 

Osnivačkom skupštinom je predsjedavao Goran Grubišić. 

Za zapisničara je izabrana Ivana Dubrović. 

Na prijedlog predsjedavajućeg usvojen je sljedeći 
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Dnevni red 

1. Prijedlog i izbor radnog predsjedništva  

2. Donošenje odluke o osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska-Dubašnica i 

pokretanju postupka za upis u Registar Udruga 

3. Donošenje odluke o usvajanju statuta društva 

4. Prijedlog i izbor, te imenovanje Predsjednika i zamjenika predsjednika  

5. Prijedlog i izbor, te imenovanje Zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

6. Prijedlog i izbor, te imenovanje članova Upravnog odbora 

7. Prijedlog i izbor, te imenovanje Tajnika, Spremištara i Blagajnika 

8. Prijedlog i izbor, te imenovanje članova Nadzornog odbora  

9. Prijedlog i izbor, te imenovanje članova Zapovjedništva 

10. Odluka o odabiru likvidatora društva 

11. Donošenje odluke o osobama ovlaštenim za zastupanje društva  

12. Odluka o podnošenju zahtjeva za pridruživanje PVZ otoka Krka 

13. Prijedlog i izbor, te imenovanje delegata u Skupštini PVZ otoka Krka 

14. Razno 

 

Ad. 1. Prijedlog i izbor radnog predsjedništva 

Predsjedavajući je ukratko predstavio svrhu osnivanja društva te ciljeve koji se osnivanjem 

društva žele postići.  

Predsjednik predlaže osnivanje radnog predsjedništva, u svrhu vođenja Osnivačke skupštine. , 

a kojega čine: Goran Grubišić, Mario Mihaljević i Laura Ljubić.  

Nakon provedenog postupka glasovanja, predsjedavajući je utvrdio da su članovi radnog 

predsjedništva: Goran Grubišić, Mario Mihaljević i Laura Ljubić jednoglasno usvojeni.  

 

Ad. 2. Donošenje odluke o osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska-

Dubašnica i pokretanju postupka za upis u Registar Udruga 

Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o osnivanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Malinska- Dubašnica. 
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Nakon provednog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena 

ODLUKA O OSNIVANJU 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska- Dubašnica.  

 

Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o pokretanju postupka za upis u 

Registar udruga Dobrovoljno vatrogasno društva Malinska-Dubašnica. 

Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno 

donesena 

ODLUKA 

o pokretanju postupka za upis Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska-Dubašnica u 

Registar udruga. 

 

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju statuta društva 

Predsjedavajući je nazočnima osnivačima društva predstavio Prijedlog statuta društva. 

Nakon rasprave o Prijedlogu statuta društva i provednog postupka glasovanja predsjedavajući 

je utvrdio da je jednoglasno donesena 

ODLUKA O USVAJANJU 

Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska- Dubašnica. 

 

Ad. 4. Prijedlog i izbor, te imenovanje Predsjednika i zamjenika predsjednika  

U skladu s odredbama članka 54. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače društva 

da istaknu kandidaturu za predsjednika društva.  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za 

predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska –Dubašnica jednoglasno izabran 

Goran Grubišić.  

U skladu s odredbama članka 54. st.2. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače 

društva da istaknu kandidaturu za zamjenika predsjednika.  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za 

zamjenicu predsjednika društva jednoglasno izabrana Antonela Bajčić.  
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Ad. 5.  Prijedlog i izbor, te imenovanje Zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

U skladu s odredbama članka 56. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače društva 

da istaknu kandidaturu za zapovjednika društva.  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za 

zapovjednika društva jednoglasno izabran Mario Mihaljević.  

U skladu s odredbama članka 56. st.4. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače 

društva da istaknu kandidaturu za zamjenika zapovjednika.  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za 

zamjenika zapovjednika društva jednoglasno izabran Antonio Žgombić. 

 

Ad. 6. Prijedlog i izbor, te imenovanje članova Upravnog odbora 

U skladu s odredbama članka 42. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače društva 

da istaknu kandidaturu za članove Upravnog odbora. 

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da su za 

članove Upravnog odbora društva jednoglasno izabrani: Perica Jurasić i Tončić Plišić.  

Sukladno čl. 42.st.5. Statuta, predsjednik, zapovjednik vatrogasne postrojbe i tajnik Društva, 

su po dužnosti članovi Upravnog odbora. 

 

Ad. 7. Prijedlog i izbor, te imenovanje Tajnika, Spremištara i Blagajnika  

U skladu s odredbama članka 58. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne članove 

Upravnog odbora da istaknu kandidaturu za tajnika društva.  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za 

tajnicu društva jednoglasno izabrana Laura Ljubić. 

U skladu s odredbama članka 62. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne članove 

Upravnog odbora da istaknu kandidaturu za spremištara društva.  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za 

spremištara društva jednoglasno izabran Lovro Badurina. 

U skladu s odredbama članka 60. Statuta, za blagajnika je imenovan Nautilus, 

knjigovodstveni servis.  
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Ad. 8. Prijedlog i izbor, te imenovanje članova Nadzornog odbora 

U skladu s odredbama članka 51. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače društva 

da istaknu kandidaturu za članove Nadzornog odbora. 

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da su za 

članove Nadzornog odbora društva jednoglasno izabrani: Danijel Žgaljić, Stanko Justinić i 

Marko Galović.  

 

Ad. 9. Prijedlog i izbor, te imenovanje članova Zapovjedništva 

 

U skladu s odredbama članka 46. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače društva 

da istaknu kandidaturu za članove Zapovjedništva.  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da su za 

članove Zapovjedništva jednoglasno izabrani: Josip Bogović i Aleksandar Žuvić.  

Sukladno čl. 46.st.4. Statuta, zapovjednik vatrogasne postrojbe, zamjenik zapovjednika i 

spremištar Društva, su po položaju članovi Zapovjedništva. 

 

 

Ad. 10. Odluka o odabiru likvidatora društva 

 

U skladu s odredbama članka 65. Statuta, Upravni odbor je za likvidatora društva imenovao 

Općinu Malinska-Dubašnica, zastupanu po općinskom načelniku Robertu Antonu Kraljiću.  

 

Ad. 11. Donošenje odluke o osobama ovlaštenim za zastupanje društva  

U skladu s odredbama članka 5. Statuta, predsjedavajući je je utvrdio da je jednoglasno 

donesena 

ODLUKA  

O osobama ovlaštenim za zastupanje društva, a to su: predsjednik DVD-a Goran Grubišić, 

zapovjednik DVD-a Mario Mihaljević i tajnica DVD-a Laura Ljubić.  

 

Ad 12. Odluka o podnošenju zahtjeva za pridruživanje PVZ otoka Krka 

Predsjedavajući obrazlaže da se temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 

96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), sukladno članku 16. zakona, dobrovoljna vatrogasna 

društva udružuju u područnu vatrogasnu zajednicu otoka Krka. 
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Slijedom toga, donosi se  

ODLUKA 

o pristupanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska-Dubašnica u Područnu vatrogasnu 

zajednicu otoka Krka. 

 

Ad. 13. Prijedlog i izbor, te imenovanje delegata u Skupštini PVZ otoka Krka 

Predsjedavajući poziva nazočne da istaknu kandidature za delegate u Skupštini Područne 

vatrogasne postrojbe otoka Krka .  

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da su za 

delegate u Skupštini PVZ-a otoka Krka jednoglasno izabrani: Antonela Bajčić, Laura 

Ljubić, Igor Šustić, Ema Žgombić, te zapovjednik Mario Mihaljević (delegat po 

položaju).  

 

Ad. 14. Razno 

Predsjedavajući je istaknuo da su slijedeći koraci prijava udruge u Registar Udruga pri Uredu 

državne uprave PGŽ te izrada i donošenje financijskog plana za DVD Malinska – Dubašnica.  

 

Sjednica Osnivačke skupštine završila je u 18:30 sati.  

 

 

Zapisničarka       Predsjednik DVD-a Malinska-Dubašnica 

Ivana Dubrović     Goran Grubišić  

 

_____________________________             _______________________________ 


