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ZAPISNIK SA REDOVNE izvještajne SKUPŠTINE 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva NOVAKI 

 

 

I. Na temelju članka 37. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novaki (u nastavku 
Društvo) i odluke 18. sjednice Upravnog odbora održane 12.11.2015., predsjednik 
Društva je sazvao redovnu izvještajnu Skupštinu. 

 

 

II. Sjednica je održana u prostorijama Društva 19.12.2015. s početkom u 17.00 h. 
 

 

III. Društvo trenutno broji 49 članova od čega 36 sa pravom glasa i 13 bez. Na sjednici je bilo 
prisutno 20 članova sa pravom glasa (natpolovićna  većina je 19 članova) i 2 bez. 

 

 

IV. Dnevni red Skupštine je slijedeći: 
1. Otvaranje sjednice skupštine: Pozdravna riječ predsjednika Skupštine 
2. Prijedlog dnevnog reda  
3. Izbor radnih tijela Skupštine: a) voditeljstva (predsjedavajući i 2 člana), b) zapisničara,  

c) ovjerovitelja zapisnika (2 člana), d) verifikacijske komisije (2 člana),  
4. Izviješće verifikacijske komisije 
5. Izviješća o: a) o radu DVDa u 2015. godini, b) o financijskom poslovanju za 2015. godinu  
6. Prijedlog Plana rada za 2016.g. 
7. Prijedlog Financijskog plana za 2016.g. 
8. Rasprava i usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2016.g. 
9. Pitanja i prijedlozi 

 

 

 

 

mailto:dvd@novaki-petrovinski.hr


 

 

DVD Novaki 
 

Novaki Petrovinski 44, 10450 Jastrebarsko 
M.B. 3147274 OIB 79759045667 Ž.R. HR89 2390001 1100027060 (HPB) 
E. dvd@novaki-petrovinski.hr I. www.novaki-petrovinski.hr 

 

2 
 

V. Rasprava po točkama dnevnog reda:  

1. Skupštinu je otvorio predsjednik Društva Ranko Vojnović koji je pozdravio sve 
nazočne članove Društva.  

2. Prijedlog dnevnog reda predao je predsjednik Društva Ranko Vojnović. Za raspravu  
nije bilo kandidata. Javnim glasovanjem prijedlog dnevnog reda je prihvaćen 
jednoglasno od svih 20 prisutnih članova sa pravom glasa. 

3. Predsjednik Društva je predložio sastav radnih tijela Skupštine: voditeljstvo 
(predsjedavajući, Ranko Vojnović, i dva člana, Ivan Grdiša stariji, Ivan Šeperić-
Grdiša), zapisničar (Denis Fratrić), ovjerovitelji zapisnika (2 člana, Zvonimir Kupina 
mlađi, Martina Vojnović), verifikacijska komisija (2 člana, Marko Cipurić i Alen 
Ivančić). Javnim glasovanjem radna tijela su prihvaćena jednoglasno od svih 20 
prisutnih članova sa pravom glasa. 

4. Izviješće verifikacijske komisije je predao Alen Ivančić (u prilogu).  

5. Izviješće o radu u 2015. godini tajnik Denis Fratrić (u prilogu), a izviješće o 
financijskom poslovanju u 2015. godinu predsjednik Društva Ranko Vojnović 
(stanje blagajne na dan 14.12.2015: 1.587,35 HRK; stanje računa na dan 
27.11.2015: 6.549,23 HRK) 

6. Prijedlog plana rada za 2016.g. (u prilogu) je podnio tajnik Denis Fratrić. 

7. Prijedlog Financijskog plana za 2016.g. (u prilogu) je podnio predsjednik Ranko 
Vojnović. 

8. Za raspravu se javio predsjednik Društva Ranko Vojnović koji je za Financijski plan 
naglasio da je on trenutno ostvariv te pojasnio pozicije u planu rada i financijskom 
planu, kao i da su poslane zamolbe za donacije na više adresa. Javnim glasovanjem, 
Plan rada i Financijski plan je prihvaćen jednoglasno od svih 20 prisutnih članova sa 
pravom glasa. 

9. Pod točkom Pitanja i prijedlozi: za raspravu  se javio predsjednik Ranko Vojnović 
koji je naglasio sljedeće: monografija Društva će se nastojati izfinancirati u cijelosti iz 
donacija; monografiju će raditi gospodin Zdenko Vuković Cena koji već ima iskustva u 
izrađivanju istih; da je DVD Novaki nosioc aktivnosti u mjestu (između ostalog i za 
rekonstrukciju niskonaponske mreže u Novakima, izgradnju božičnih jaslica kod 
kapele Srca Isusova, sudjelovanje u karitativnoj aktivnosti u nabavi i postavljanju 
ulaznih vratiju jednom od osnivača nekadašnje limene glazbe Društva; pokrenuta je 
izrada grba za mjesto Novaki). Za raspravu se javila i Martina Vojnović koja je 
predložila da se sljedeće godine organizira vatrogasna olimpijada u Područnoj školi 
Volavje. 
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Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjedavajući je zatvorio redovnu izvještajnu Skupštinu 
Dobrovoljnog vatrogasnog Društva Novaki u 18.00h. 

 

U Novakima Petrovinskim, 23.12.2015. godine. 

  

Zapisničar:  Ovjerovitelji zapisnika: 

   

Denis Fratrić  Zvonimir Kupina mlađi  

   

  Martina Vojnović 

   

   

  Predsjednik: 

   

  Ranko Vojnović 
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