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Broj: 003/2020 

Malinska, 01.06.2020.  

 

 ZAPISNIK 

sa 1. sjednice Upravnog odbora i Zapovjedništva DVD-a Malinska – Dubašnica u mandatnom razdoblju 

2018. – 2022. godine, održane 31.05.2020. godine u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica s 

početkom u 19:30 sati  

 

Sjednici predsjedava predsjednik DVD-a Malinska – Dubašnica g. Goran Grubišić. 

 

Prisutni članovi Upravnog odbora: 

1. Goran Grubišić, predsjednik, 

2. Laura Ljubić, član Upravnog odbora, 

3. Perica Jurasić, član Upravnog odbora, 

4. Tončić Plišić, član Upravnog odbora. 

 

Odsutni članovi Upravnog odbora: 

1. Mario Mihaljević, član Upravnog odbora, (opravdano). 

 

Prisutni članovi Zapovjedništva: 

1. Antonio Žgombić, član Zapovjedništva, 

2. Lovro Badurina, član Zapovjedništva, 

3. Aleksandar Žuvić, član Zapovjedništva. 

 

Odsutni članovi Zapovjedništva: 

1. Mario Mihaljević, zapovjednik, (opravdano), 

2. Josip Bogović, član Zapovjedništva, (ne opravdano). 

 

Zapisničar: Laura Ljubić. 
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Predsjednik konstatira kvorum, te predlaže slijedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Izvještaj o provedenim radnjama, 

2. Protupožarna sezona 2020., 

3. Plan aktivnosti za drugu polovicu 2020., 

4. Primanje novog člana, 

5. Razno. 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

AD 1) IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM RADNJAMA 

 

Predsjednik je podnio izvještaj okupljenima o provedenim radnjama u proteklom razdoblju. Pod 

navedenim se misli na: aktivnosti Društva vezane uz provođenje mjera naloženih od Nacionalnog i 

Lokalnog Stožera civilne zaštite sa ciljem sprječavanja širenja korona virusa, odnosno kontrolu javnih 

površina i mjesta okupljanja.  

Nadalje, predsjednik je upoznao okupljene sa aktivnostima PVZ-a, odnosno da je na Upravnom odboru i 

Zapovjedništvu PVZ-a donesena odluka o ne održavanju velike vježbe koja se provodi svake godine sa 

ciljem provjere operativnih snaga PVZ-a za predstojeću P.P. sezonu s obzirom na epidemiološku 

situaciju.  

Također je na U.O. i Zapovjedništvu PVZ-a odlučeno da plaća sezonskih vatrogasaca bude ujednačena te 

da će iznositi 5.250,00 kn, neto. 

 

AD 2) PROTUPOŽARNA SEZONA 2020. 

 

Predsjednik je uputio Upravni odbor i Zapovjedništvo sa planovima za predstojeću protupožarnu 

sezonu. Sezonski vatrogasac će biti Anton Milčetić, koji će sa vozilom vršiti ophodnje u dva termina u 

toku dana, te će biti na raspolaganju JVP Grada Krka u ostalo vrijeme. Sa imenovanim je sklopljen 

Ugovor o djelu za izvršenje navedenih poslova.  

Nadalje, svi operativni članovi, osim jednog, imaju važeći liječnički pregled.  

Sukladno dogovoru na zapovjedništvu PVZ-a, sezonski vatrogasac će izvršiti pregled hidranata na 

području Općine sa ciljem provjere i utvrđivanja ispravnosti istih, te će o svemu napraviti izvještaj koji će 

se na kraju sezone predati Ponikvama u čijoj je nadležnosti hidrantska mreža. 

 

AD 3) PLAN AKTIVNOSTI ZA DRUGU POLOVICU 2020. 

 

Pod ovom točkom, kratko su predstavljeni planovi za drugu polovicu 2020. godine.  

S obzirom na nastalu situaciju sa korona virusom koja je pogodila cijeli svijet, Društvo će pokušati držati 

se Plana rada za 2020. godinu.  
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Sukladno planu krenuti će se u nabavku kombi vozila, te je u tijeku priprema dokumentacije i 

finaliziranje dogovora sa Općinom i PVZ-om oko financiranja nabavke. Predsjednik je rekao da možemo 

biti zahvalni na razumijevanje općinskog Načelnika koji, unatoč teškoj i upitnoj financijskoj situaciji, nije 

odustao od sufinanciranja nabavke kombi vozila. Ista bi trebala biti realizirana u drugoj polovici 2020. 

godine. 

Nadalje, predsjednik, u dogovoru sa zapovjednikom, predlaže da se uvede sastanak za sve članove DVD-

a jednom tjedno, gdje bi se radila obuka, vježbe, te družilo sa ciljem motivacije većine članova oko 

angažmana u DVD-u i aktivnostima DVD-a. 

 

AD 4) PRIMANJE NOVOG ČLANA 

 

 Upravni odbor zaprimio je dana 26.08.2019. godine pristupnicu od Brozić Marka za učlanjenje u 

DVD. Predsjednik je pohvalio interes ovog mladog čovjeka za uključivanje u rad Društva. 

 

Nakon rasprave i provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno 

donesena  

 

ODLUKA O USVAJANJU 

 

Pristupnice Brozić Marka i pokretanje postupka za učlanjenje istog. 

 

AD 5) RAZNO 

 

 Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

Predsjednik je zaključio rad 1. sjednice Upravnog odbora i Zapovjedništva dana 31.05.2020. godine u 
20:30 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:         PREDSJEDNIK: 

Laura Ljubić         Goran Grubišić 

 

 

 

 

 


