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Broj: 029/2019 

Malinska, 30.12.2019.  

 

 ZAPISNIK 

sa redovne skupštine DVD-a Malinska – Dubašnica, održane 29.12.2019. godine u prostorijama restorana 

„Noštromo“ s početkom u 18:00 sati  

 

Skupštinu je sazvao predsjednik DVD-a Malinska – Dubašnica g. Goran Grubišić, temeljem odluke 

Upravnog odbora i Zapovjedništva sa  4. sjednice održane 19. prosinca 2019. godine i članka 36. Statuta 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska – Dubašnica. 

 

Skupštini su nazočili; 

 

Članovi: 

1. Antonela Bajčić, 

2. Antonio Žgombić, 

3. Igor Šustić 

4. Laura Ljubić, 

5. Lovro Badurina, 

6. Mario Mihaljević, 

7. Tončić Plišić, 

8. Goran Grubišić, 

9. Stanko Justinić, 

10. Perica Jurasić, 

11. Anton Milčetić. 

 

Ostali: 

 

Gosti nisu bili prisutni. 
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Na skupštini nisu bili prisutni; 

 

Članovi: 

1. Aleksandar Žuvić, 

2. Danijel Žgaljić, 

3. Ema Žgombić, 

4. Josip Bogović, 

5. Marko Galović, 

6. Silvano Celebrini, 

7. Marko Brozić. 

 

Na prijedlog predsjednika usvojen je slijedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine sa uvodnim pozdravom, 
2. Izbor radnih tijela Skupštine: 

a) Radnog voditeljstva, 
b) Zapisničara i 2. ovjerovitelja zapisnika, 
c) Verifikacijskog povjerenstva, 

3. Podnošenje izvješća: 
a) Izvješće verifikacijskog povjerenstva, 
b) Financijsko izvješće za 2019. Godinu, 
c) Izvješće o radu za 2019. Godinu, 

4. Usvajanje Programa rada za 2020. godinu, 
5. Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu, 
6. Razno. 

 

 

AD 1) OTVARANJE SJEDNICE SKUPŠTINE SA UVODNIM POZDRAVOM 

 

Predsjednik društva pozdravio je sve okupljene ispred DVD-a Malinska – Dubašnica i svoje osobno ime, 

zahvalio se članovima dolasku, te je otvorio skupštinu društva. 

 

AD 2) IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE 

 

U svrhu vođenja Skupštine, za radna tijela društva, predsjednik predlaže; 

 

a) za Radno voditeljstvo; Goran Grubišić, Mario Mihaljević i Antonela Bajčić 

b) za Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika; Laura Ljubić, Perica Jurasić, Stanko Justinić 

c) za Verifikacijsko povjerenstvo; Antonio Žgombić, Tončić Plišić i Igor Šustić. 
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Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA  

 

O izboru Radnih tijela skupštine prema prijedlogu. 

 

AD 3) PODNOŠENJE IZVJEŠĆA 

 

Nakon izbora radnih tijela, predsjedavajući je zatražio; 

 

a) Izvješće verifikacijskog povjerenstva 

 

Izvješće je podnio g. Antonio Žgombić kao predsjednik verifikacijskog povjerenstva. Povjerenstvo je 

utvrdilo da je od 18 članova društva na skupštini prisutno 11 članova čime je osiguran kvorum (natpolovična 

većina) te da će sve donesene i usvojene odluke biti pravovaljane. 

 

b) Financijsko izvješće za 2019. godinu 

 

Predsjednik je podnio financijski izvještaj za 2019. godinu, odnosno ostvarenje istog prema planu. 

Izvijestio je prisutne da je ostvarenje sukladno planu uz manja odstupanja, što se poglavito odnosi na 

ugovaranje novih usluga za redovno poslovanje Društva koje nisu planirane a do kojih je došlo zbog stupanja 

na snagu novih zakonskih odredbi, prvenstveno se misli na ugovaranje usluge za e-račune. Nastavno, da će se 

završno financijsko izvješće minimalno razlikovati od predstavljenog iz razloga dolaska još nekoliko računa na 

naplatu, te da će sve financijske obveze Društva biti pravovremeno podmirene. Zaključno, predsjednik je 

izvijestio prisutne da ćemo godinu završiti sa viškom prihoda u iznosu od otprilike 58.000,00 kn koje će se 

rasporediti u 2020. godini za nabavku kombi vozila, te da ćemo dodatno ostvariti prihod od 10.000,00 kn u 

2019. godini od PVZ o. Krka koje moraju biti utrošene do kraja 2019. godine. Navedena sredstva će se utrošiti 

za nabavku osobne zaštitne opreme za člana Milčetić Antona koji je završio osposobljavanje za zvanje 

vatrogasac organizirano od strane GVZ Rijeka. 

 

Nakon rasprave o Financijskom izvješću za 2019. godinu i provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je 

utvrdio da je jednoglasno donesena  

 

ODLUKA O USVAJANJU 

 

Financijskog izvješća za 2019. godinu. 
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c) Izvješće o radu za 2019. godinu 

 

Zapovjednik je izvijestio Upravni odbor i Zapovjedništvo o provedenim aktivnostima Društva u 2019. 

godini. Rad Društva je bio u skladu sa planom za 2019. godinu, te je izdvojio da je još ostalo izvršiti pregled 

hidrantske mreže do kraja, čija je realizacija bila otežana zbog radova na sustavu kanalizacije na području 

Općine. 

 

Nakon rasprave predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena  

 

ODLUKA O USVAJANJU 

 

Izvješća o radu za 2019. godinu. 

 

AD 4) USVAJANJE PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU 

 

Predsjednik ja pozvao zapovjednika DVD-a g. Maria Mihaljevića da predstavi Program rada društva za 

2020. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora i Zapovjedništva na sjednici održanoj 19.12.2019. 

godine.  

Nakon predstavljanja i kratke elaboracije Programa rada društva od strane zapovjednika, predsjedavajući je 

otvorio raspravu o prijedlogu Programa rada. 

Rasprave nije bilo. Program rada je dan na usvajanje Skupštini. 

 

Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA O USVAJANJU 

  

Programa rada DVD-a Malinska – Dubašnica za 2020. godinu. 

 

AD 5) USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU 

 

Predsjednik društva predstavio je financijski plan koji se temelji na Programu  rada, te koji je usvojen 

od strane Upravnog odbora i Zapovjedništva na sjednici održanoj 19.12.2019. godine.  

Nakon kratke elaboracije svake od točki financijskog plana, predsjedavajući je otvorio raspravu o prijedlogu 

financijskog plana. 

Rasprave nije bilo. Financijski plan je dan na usvajanje Skupštini. 

 

Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA O USVAJANJU 

  

Financijskog plana DVD-a Malinska – Dubašnica za 2020. godinu. 
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AD 6) RAZNO 

 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik je zaključio Svečanu redovnu godišnju skupštinu dana 29.12.2019. godine u 20:00 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:         PREDSJEDNIK: 

Laura Ljubić         Goran Grubišić 

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

 

Perica Jurasić 

 

Stanko Justinić 

 

 

 

 

 


