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ZAPISNIK SA 89. REDOVNE Izvještajne SKUPŠTINE 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva NOVAKI 

 

I. Na temelju članka 37. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novaki (u nastavku 
Društvo) i odluke 19. sjednice Upravnog odbora održane 05.02.2016., predsjednik 
Društva je sazvao 89. redovnu izborno-izvještajnu Skupštinu. 

 

II. Sjednica je održana u prostorijama Društva 12.03.2016. s početkom u 19.00 h. 
 

III. Društvo trenutno broji 48 članova od čega 36 sa pravom glasa i 12 bez. Na sjednici je bilo 
prisutno 25 člana sa pravom glasa (natpolovićna većina je 19 članova, a dvotrećinska 25) 
i 7 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 

i c) nadzornog odbora 
6. Rasprava i usvajanje izviješća 
7. Prijedlog izmjena Financijskog plana za 2015.g. 
8. Rasprava i usvajanje izmejna Financijskog plana za 2015.g. 
9. Podjela priznanja, zahvalnica i spomenica 
10.  Pozdravna riječ gostiju i uzvanika 
11.  Pitanja i prijedlozi 

 

V. Rasprava po točkama dnevnog reda:  

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

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 25 prisutnih članova sa pravom glasa. 

3. Predsjednik Društva je predložio sastav radnih tijela Skupštine: voditeljstvo 
(predsjedavajući, Ranko Vojnović, i dva člana, Josip Ravenšćak, Marija Šeperić-
Grdiša), zapisničar (Denis Fratrić), ovjerovitelji zapisnika (2 člana, Petra Pros, 
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Martina Vojnović), verifikacijska komisija (2 člana, Marina Vojnović i Alen Ivančić). 
Javnim glasovanjem radna tijela su prihvaćena jednoglasno od svih 25 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), izviješće o 
financijskom poslovanju u 2015. godinu blagajnik Društva Josip Ravenšćak (u 
prilogu), izviješće nadzornog odbora Josip Fratrić (u prilogu) 

6. Za raspravu po izviješćama se javio sao predsjednik Društva Ranko Vojnović: 
naglasio je operativnu aktivnost i ostale aktivnosti te kako trebamo biti zadovoljni s 
učinjenim; od ove godine krećemo s vođenjem dvojnog knjigovodstva; također je 
naglasio da smo 2015. krenuli s izradom monografije Društva i mjesta Novaki, a 
koju planiramo izdati do sljedeće godine odnosno proslave 90 godina postojanja i 
rada ovog Društva. Javnim glasovanjem izviješća su prihvaćena jednoglasno od svih 
25 prisutnih članova sa pravom glasa. 

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

8. Za raspravu se javio predsjednik Društva Ranko Vojnović koji je naglasio da se 
izmjena radi radi javljanja na dodatne javne natječaje obzirom da smo uspjeli na 
vrijeme završiti s legalizacijom doma prošle godine, a za izdavanje već spomenute 
monografije. Javnim glasovanjem, izmjenjeni Financijski plan je prihvaćen jednoglasno 
od svih 25 prisutnih članova sa pravom glasa. 

9. Početkom 2015.g. tečaj za vatrogasca su uspješno završili Luka Jelenić, Davor Badlaj 
i Adriano Žeželić, a godinu dana ranije i Kristijan Drešar. Također početkom 2015.g 
tečaj za zaštitu dišnih organa uspješno je završio Mihael Popović. Potvrde im je uručio 
dopredsjednik Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko, Mladen Boričević. U ovoj točci 
podijeljene su prigodne šilterice i majice podmlatku: Leon Požega, Krešimir Kupina, 
Ante Marušić, Tara Fratrić, Ivan Mihalić, Patrik Zidarić, dok će one naknadno biti 
dodijeljene Lenu Kupini, Niki Marušić, Luki Jelenić ml i Lani Stepinac; šilterica i majica 
je dodijeljena i Teni Žiga kao gostu na Skupštini. 

10. Za pozdravnu riječ su se javili slijedećim redoslijedom: g. Domagoj Šlat ispred 
Grada Jastrebarskog, Mladen Boričević ispred Vatrogasne zajednice Grada 
Jastrebarskog, Zdenko Vuković Cena (koji je predstavio izradu monografije Društva i 
mjesta Novaki, pohvalio postojanje značajne arhive i zamolio sve članove i nečlanove 
da dostave na skeniranje sve slike koje imaju o mjestu i Društvu, a koje bi mogle 
poslužiti za izradu monografije), te predstavnici DVDa Petrovine,  DVDa Volavja, DVDa 
Domagović, DVDa Belčići, DVDa Cvetković i DVDa Čeglji. 

11. Pod točkom Pitanja i prijedlozi: za raspravu  se javio predsjednik DVDa Cvetković 
Mladen Boričević te pozvao Društvo da istraže arhivu DVDa Cvetković za izradu 
monografije. 
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Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjedavajući je zatvorio 89. redovnu izvještajnu 
Skupštinu Dobrovoljnog vatrogasnog Društva Novaki u 20.15h. 

 

U Novakima Petrovinskim, 12.03.2016. godine. 

  

Zapisničar:  Ovjerovitelji zapisnika: 

   

Denis Fratrić  Petra Pros  

   

  Martina Vojnović 

   

   

  Predsjednik: 

   

  Ranko Vojnović 

 

 


