VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OGULINA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2010. GODINU
Red.
br.

PRIHODI

1.

Prijenos sredstava iz 2009. g.

2.

Plan

Realizacija

24.900,18

24.900,18

Proračun Grada Ogulina - tekuće donacije

700.000,00

700.000,00

3.

Proračun Grada Ogulina - kapitalne donacije

200.000,00

0,00

4.

Dotacije iz VZKŽ i ostali prihodi

110.000,00

108.370,01

5.

Premije osiguranja

15.000,00

14.120,52

1.049.900,18

847.390,71

UKUPNO:
Red.
br.

RASHODI

Plan

Realizacija

1.

Bruto plaća

103.000,00

100.972,53

2.

Materijalni rashodi:

246.500,00

189.244,07

3.

Tekuće donacije društvima

418.700,00

420.629,76

3.1. DVD Ogulin

83.000,00

83.000,00

3.2. DVD Jasenak

93.000,00

94.000,00

3.3. DVD Zagorje

83.000,00

83.000,00

3.4. DVD Turkovići

55.000,00

55.000,00

3.5. DVD Ribarići

66.000,00

67.000,00

3.6. DVD Bolnica

5.000,00

5.000,00

3.7. DVD Josipdol

8.100,00

8.064,88

3.8. DVD Oštarije

15.600,00

15.564,88

3.9. DVD Saborsko

10.000,00

10.000,00

268.500,00

68.500,00

200.000,00

0,00

4.2. DVD Turkovići

18.500,00

18.500,00

4.3. DVD Zagorje

50.000,00

50.000,00

1.036.700,00

779.346,36

13.200,18

68.044,35

4.

Kapitalne donacije društvima

4.1. DVD Ogulin

UKUPNO:
VIŠAK
U Ogulinu, 15.04.2011.

PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OGULIN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. GODINU
Red.
br.

PRIHODI

Plan

1.

Prijenos sredstava iz 2010. g.

2.

Proračun Grada Ogulina - tekuće donacije

470.000,00

3.

Proračun Grada Ogulina - kapitalne donacije

300.000,00

4.

Donacija iz VZKŽ

50.000,00

5.

Premije osiguranja

15.000,00

6.

Ostali prihodi

1.000,00

UKUPNO:
Red.
br.

68.044,35

904.044,35
RASHODI

Plan

1.

Bruto plaća

100.000,00

2.

Materijalni rashodi

178.044,35

3.

Tekuće donacije društvima

326.000,00

1.

DVD Ogulin

68.000,00

2.

DVD Jasenak

91.000,00

3.

DVD Zagorje

68.000,00

4.

DVD Turkovići

40.000,00

5.

DVD Ribarići

48.000,00

6.

DVD Bolnica

3.000,00

7.

DVD Josipdol

8.000,00

4.

Kapitalne donacije društvima

300.000,00

1.

DVD Ogulin

200.000,00

2.

DVD Zagorje

50.000,00

3.

Nerasporeñeno

50.000,00

UKUPNO:
U Ogulinu, 15.04.2011.

904.044,35

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OGULINA
47300 Ogulin, B. Frankopana 18
tel.; fax: (047) 522-819
E-mail: vzg@vzg-ogulin.hr

Matični broj: 00588938
OIB: 05813017065

IZVJEŠĆE
O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA OGULIN
ZA 2010. GODINU

Vatrogasna zajednica zasnovana na povijesnim temeljima vatrogastva
djeluje na području Grada Ogulina preko 40 godina. Osim redovnih članica
DVD-a Ogulin, Jasenak, Zagorje, Turkovići, Ribarići, Javne vatrogasne
postrojbe Ogulin i GDVD-a Opće bolnice u istoj su do danas djelovale i
pridružene članice DVD Oštarije, Josipdol, Tounj i Plaški i DVD Saborsko koje
će od danas biti takoñer redovite članice.
Unapreñenje protupožarne zaštite, pružanje pomoći u elementarnim
nepogodama, ekocidima i ostalim nesrećama osnovna je zadaće članica
Vatrogasne zajednice. Planom zaštite od požara za Grad Ogulin djelovanje
vatrogasnih jedinica podijeljeno je u tri požarne zone. Javna vatrogasna
postrojba i DVD Ogulin pokrivaju prvu zonu tj. područje Grada, DVD Jasenak
drugu zonu, a za treću je u planu osnivanje DVD-a Drežnica. Područje te zone
za sada pokriva Javna vatrogasna postrojba Ogulin i DVD Jasenak.
U 12 društava okupljeno je preko 1300 vatrogasaca u raznim zvanjima i
oko 400 članova vatrogasne mladeži. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi zaposlena
su 22 profesionalna vatrogasca koji svoje vještine i znanja putem vježbi i
školovanja prenose na dobrovoljne vatrogasce te pomažu u popravcima vozila i
opreme i u drugim operativnim aktivnostima.
Sve članice VZG svečano su obilježile Dana vatrogasaca i Dana Sv.
Florijana na centralnoj proslavi u Ogulinu, a dio proslave za pridružene članice
organiziran je u DVD-u Josipdol. Mjesec zaštite od požara obilježen je i
primanjem predškolske i školske djece u prostoru Vatrogasne postrojbe Ogulin i
pokaznom vježbom djelatnika Javne vatrogasne postrojbe. DVD Zagorje, DVD
Oštarije i DVD Josipdol su takoñer na svojem području imali tradicionalno
pokazne vježbe za osnovnoškolce u njihovim školama.

I.

Vatrogasne vježbe i natjecanja

Članice VZG Ogulin radile su na usavršavanju, školovanju i obuci pa je
tako u DVD-u Saborsko vatrogasni ispit položilo 25 članova. U DVD-u Oštarije

je održana obuka iz informatičkog programa „Vatrogasna mreža“ za sva društva
VZŽ Karlovačke.

Jedna od važnih zadaća u našim društvima su natjecanja gdje se osim
druženja i obnove starih prijateljstava potvrñuje uspješnost dugotrajnog
vježbanja i angažiranosti članova i vodstva DVD-a.
Od natjecanja na nivou naše Zajednice već se tradicionalno održavaju
Kup za djecu od 6-12 godina u organizaciji DVD-a Ribarići, Kup vatrogasne
mladeži od 12-16 godina u organizaciji DVD-a Jasenak i Kup za seniore u
organizaciji DVD-a Oštarije.
Osim toga ekipe naših članica, u raznim kategorijama, uspješno nastupaju
na memorijalima, kupovima i na državnom natjecanju za mladež u Šibeniku
gdje je nastupilo čak 6 ekipa iz naše Zajednice, a ženska mladež DVD-a
Josipdol osvojila je 1. mjesto i plasirala se ove godine na Vatrogasnu olimpijadu
u Kočevju što je za svaku pohvalu.
Na natjecanjima su DVD-i VZG Ogulina bili vrlo aktivni pa je tako po
ekipama: DVD Oštarije nastupilo na 32 natjecanja, DVD Ogulin na 24
natjecanja, DVD Jasenak na 15 natjecanja, DVD Josipdol na 13 natjecanja,
DVD Zagorje na 10 natjecanja, DVD Ribarići na 8 natjecanja i DVD Turkovići
na 3 natjecanja i GDVD Bolnica na 1 natjecanju. Malo koja zajednica se može
pohvaliti s ovakvim rezultatima i s ovoliko uspješnih ekipa u svim kategorijama
iza čega stoji nemjerljivi rad njihovih voditelja.
Nastupi Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin vezani su za odreñene datume
proslava i dogañanja što je već tradicija, a prošle je godine bilo dvadesetak
nastupa. Prvog svibnja svira se ulicama Grada tradicionalna budnica,
učestvovali su na državnom susretu puhačkih orkestara Republike Hrvatske,
smotri puhačkih orkestara u Karlovcu, na proslavi 120 godina puhačkog orkestra
Otočac, božićnom koncertu, proslavi sv. Florijana itd.

II.

Vatrogasni domovi i vatrogasna oprema

Završeni su radovi na vatrogasnom domu u Zagorju i Turkovićima te je
dovršena prva i najteža faza izgradnje doma u Ogulinu čiji prostor zajednički
koriste DVD Ogulin, Javna vatrogasna postrojba, Vatrogasna zajednica grada i
Gorska služba spašavanja. Očekuje se ishodovanje dokumentacije i nastavak
radova na drugoj fazi da bi se objekt ove godine stavio pod krov.
JVP Ogulin je dobila auto-cisternu TAM-190 T 15 od Ministarstva
gospodarstva koju su vlastitim sredstvima i radom stavili u funkciju, a DVD
Zagorje je opremljeno novom auto cisternom.
Većina članica VZG Ogulina izvršila je kupnju osobne opreme i odjeće za
potrebe vatrogasnih intervencija, radilo se na ureñenju garaža i domova tako da
je uz oskudno financiranje dobrovoljni rad vatrogasaca bio najvažniji segment u
povećanju operativnosti društava.

III.

Vatrogasne intervencije i dislokacija

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2010. godine redovne i pridružene članice
intervenirale su 118 puta i to:
− Požar na grañevinama
14
− Požari dimnjaka
11
− Otvoreni prostor
53
− Požari prijevoznog sredstva
4
− Tehničke intervencije
23
− Akcidenti
10
− Osiguranje
1
− Test intervencije
1
− Bez učešća ili lažne dojave
1
Ukupno
118
U programu provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku za 2010. godinu devetorica interventnih vatrogasaca Javne
vatrogasne postrojbe rasporeñenih u smjenama na području Zadarske županije.
Za pohvaliti je suradnju DVD-a koji su izlazili na požarišta s JVP Ogulin
strogo se pridržavajući načela subordinacije provodeći zapovjedi Zapovjednika
VZG te je vidljivo napredovanje u radu zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih
društava na terenu zahvaljujući edukaciji i uvježbavanju u postrojbama.

IV.

Financiranje vatrogastva

Temeljem članka 43. Zakona o vatrogastvu, te Zakona o lokalnoj upravi i
samoupravi odreñeni su čvrsti izvori financiranja za obavljanje redovne
djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada, vatrogasnih društava i Javne vatrogasne
postrojbe. Vatrogasna zajednica i njene članice mogu biti zadovoljni sa
dosadašnjom visinom novčanih sredstava koja se doznačuju iz Proračuna Grada
Ogulina, te općina Josipdol i Tounj. Ipak smo zabrinuti sve većim očekivanja
struktura koje ne učestvuju u financiranju, a nameću se kao kritičari stanja u
postrojbama.

V.

Vatrogasna odlikovanja i priznanja

Za 50 godina postojanja DVD Turkovići dobio je visoko vatrogasno
priznanje, a osnivači i zaslužni članovi priznanja za rad.

Svima njima i ovom prilikom iskreno čestitamo i zahvaljujemo.

VI Sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice
Tijekom prethodne godine Predsjedništvo je održalo 8 sjednica na kojima
je voñena rasprava oko realizacije Programa rada, ostvarenja prihoda i rashoda,
raspodjele sredstava po društvima, školovanja kadrova, organizacija natjecanja,
obilježavanja Dana vatrogasaca, o aktivnostima u Mjesecu zaštite od požara, kao
i o ostalim tekućim pitanjima.
U istom izvještajnom razdoblju Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice
Grada održalo je 8 sjednica.

VII Stručna služba
Radi obavljanja stručnih, administrativnih i financijskih poslova i
ostvarenja djelatnosti ukupne vatrogasne organizacije u Zajednici djeluje stručna
služba koja obavlja i jedan dio poslova za potrebe Javne vatrogasne postrojbe
Ogulin. Izvršitelj je jedna osoba u stalnom radnom odnosu.

VIII Zaključak
Na kraju svakako treba istaknuti da do realizacije velikog broja aktivnosti
ne bi došlo bez razumijevanja i simbioze dobrovoljnog vatrogastva kroz
Vatrogasnu zajednicu Grada i samog vodstva Grada Ogulina.
Zahvaljujući tome uvijek se može računati na svesrdnu pomoć
Poglavarstva Grada Ogulina koje je prepoznalo potencijale dobrovoljnog
vatrogastva i što vatrogasci-dobrovoljci, voñeni humanom idejom, mogu učiniti
na dobrobit grañana Ogulina i šire.
Svi spomenuti sadržaji i zadaće ostvareni su uz mnogo zalaganja na
sjednicama Predsjedništva i Zapovjedništva, te na izvršnim tijelima društava. Na
tome zahvaljujem članovima svih tijela, kao i svima vama i vašim članovima
koji su pridonijeli uspješnoj realizaciji navedenih aktivnosti.

U Ogulinu: 15. travnja 2011. g.

Predsjednik VZG Ogulin
_____________________
Franjo Kolić

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OGULINA
47300 Ogulin, B.Frankopana 18
OIB: 05813017065
tel.; fax: (047) 522-819
E-mail: vzg@vzg-ogulin.hr

_______________________________________________________________

Ogulin, 14.04.2011.
IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora o izvršenom pregledu materijalno-financijskog poslovanja
Vatrogasne zajednice grada Ogulina za 2010. godinu.
Na sjednici održanoj 14. travnja 2011. godine u 0800 sati Nadzorni odbor u
sastavu Zlatko Mihaljević, Zdravko Paušić i Veseljko Šegan izvršio je pregled
poslovanja i analizu izvršenja Programa rada kao i financijskog izvješća
Vatrogasne zajednice grada Ogulina za 2010. godinu.
Odbor konstatira da su prihodi Vatrogasne zajednice u 2010. godini iznosili i to:
1. Prenesena sredstva iz 2009.godine
2. Prihodi iz Proračuna Grada - tekuće donacije
3. Prihodi iz Proračuna Grada - kapitalne donacije
4. Vatrogasni doprinos od premija osiguranja
5. Dotacije iz VZKŽ i ostali prihodi
Ukupni prihodi iznose:

24.900,18
700.000,00
0,00
14.120,52
108.370,01
847.390,71

Rashodi su iznosili i to:
1. Materijalni troškovi
2. Troškovi za zaposlene
3. Kapitalne donacije društvima – Proračun
4. Tekuće donacije društvima
Ukupni rashodi iznose:

Višak prihoda, odnosno sredstva prenesena u 2011.g.

189.244,07
100.972,53
68.500,00
420.629,76
779.346,36

68.044,35

Odbor konstatira, da je materijalno i financijsko poslovanje Vatrogasne
zajednice, voñeno u skladu sa Zakonskim propisima u skladu sa Programom
rada, Statutom i drugim odlukama Vatrogasne zajednice.

Pregledom dokumentacije i usporedne kontrole sa podacima prikazanim u
financijskom izvješću utvrñeno je da je knjigovodstveno i financijsko
materijalno poslovanje voñeno u skladu s tim propisima i da podaci odgovaraju
izvješćima što je vidljivo iz sljedećeg:
- uredno i na vrijeme predanih financijskih izvješća Državnom uredu za
reviziju i FINA-i,
- utvrñeno stanje odgovara stvarnom stanju novca, potraživanja i obveza,
- knjigovodstvene kartice propisano su zaključene i potpisane po odgovornoj
osobi,
- financijsko materijalno poslovanje voñeno je uredno, knjiga ulazne i izlazne
fakture kao i druge evidencije propisane odgovarajućim propisima.

M.P.

_________________________
(Zlatko Mihaljević, ing. –
predsjednik)

_________________________
(Zdravko Paušić – član)

_________________________
(Veseljko Šegan - član)

Naziv korisnika proračuna: Vatrogasna zajednica grada Ogulin
B.Frankopana 18, Ogulin
Tel. 522-819, fax. 522-819

1. Zadaća:
- zajedno sa svojim članicama, aktivno radi na omasovljenju dobrovoljnog
vatrogastva,
- prati i analizira stanje u dobrovoljnom vatrogastvu, te poduzima akcije i
mjere na unapreñivanju vatrogastva i djelatnosti zaštite od požara,
- analizira i prati provoñenje propisa i mjera u oblasti zaštite od požara, te po
potrebi inicira njihove dopune ili izmjene,
- usmjerava i usklañuje rad i djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava,

-

-

-

inicira i potiče aktivnosti svojih članica na provoñenju preventivnih i drugih
mjera radi ostvarivanja zadataka u oblasti zaštite od požara, kao i radi
unapreñivanja vatrogastva u cjelini,
svojim prijedlozima utječe na politiku zaštite od požara, a posebno
sudjelovanjem u preventivnim akcijama pridonosi širenju protupožarne
kulture, te zaštite i imovine,
provodi stručne pripreme u oblasti zaštite od požara za djelovanje u
izvanrednim prilikama i ratnim uvjetima u skladu s preventivnim propisima,
nastup na vatrogasnom natjecanju na nivou Grada i Županije,
obavlja i druge zadatke i poslove od interesa za razvoj i unapreñenje
dobrovoljna vatrogastva i djelatnosti zaštite od požara u Gradu Ogulinu.

2. Vatrogasna zajednica grada Ogulin ima 1 zaposlenog djelatnika.

S poštovanjem,

Predsjednik VZG Ogulin
Franjo Kolić

PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OGULINA
47300 Ogulin, B.Frankopana 18
OIB: 05813017065
tel.; fax: (047) 522-819
E-mail: vzg@vzg-ogulin.hr
___________________________________________________________________________
PROGRAM RADA

PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE OGULIN
ZA 2011. GODINU
I NORMATIVNA DJELATNOST
1. Osnivanje Područne vatrogasne zajednice Ogulin sukladno čl. 16. ZOV-a.
2. Nakon usvajanja i stupanja na snagu novih zakona vezanih za ustroj i rad
vatrogasnih organizacija, uskladiti Statut Zajednice i njenih članica.
3. Uskladiti rad i djelovanje Zajednice i njenih članica prema ostalim izmjenama,
dopunama ili nakon donošenja novih podzakonskih akata i propisa koji se
odnose na vatrogastvo i zaštitu od požara.
4. Sudjelovati u radu i pripremama operativnih i izvršnih tijela udruženih članica,
usmjeravati njihov rad u skladu s postojećom zakonskom regulativom.
II OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE VATROGASNIH
KADROVA
1. Organizirati tečaj za zvanje vatrogasac, dočasnik i dočasnik I klase.
2. Osigurati boravak vatrogasne mladeži u Kampu u Fažani.

3. Omogućiti pripremu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim
ovlastima i odgovornostima.
4. Organizirati tečaj za rad sa aparatima za zaštitu dišnih organa.
III OPREMANJE I DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA
1. Provoñenje i unapreñivanje osnovne vatrogasne djelatnosti i zaštite od požara.
2. U suradnji sa županijskim Zapovjednikom utvrditi Plan nadzora nad radom
vatrogasnih postrojbi temeljem čl.40., st.3 Zakona o vatrogastvu.
3. Raditi na organizaciji, ustroju kao i organizacijskoj spremnosti postrojbi,
posebno u vrijeme pojačanih sezonskih požarnih opasnosti.
4. Prema Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini izvršiti odreñene pripreme kako
bi ga uspješno ostvarili u planiranim obvezama.
5. Uključiti se u provedbu Plana intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na području Županije i Republike Hrvatske.
6. Prema ostvarenju financijskog plana o mogućnostima sufinancirati nabavu
opreme i sredstava za gašenje, poglavito za postrojbe kojima su Planom zaštite
od požara i Procjeni ugroženosti odreñene zone odgovornosti.
7. Uključiti se u nastavak gradnje vatrogasnog centra u Ogulinu, kojeg su korisnici
DVD Ogulin, JVP, VZG i GSS.
IV VATROGASNA NATJECANJA I PROMIDŽBENA DJELATNOST
1. Organizirati održavanje redovnih natjecanja vatrogasnih postrojbi, kao i kup
natjecanja i memorijala.
2. Svečano obilježiti Dan vatrogasaca i Dan Sv. Florijana.
3. Izraditi program aktivnosti članica koji će se provoditi u mjesecu zaštite od
požara ''SVIBANJ 2011.''.
4. U MO Drežnica poticati osnivanje DVD-a ili desetine DVD-a Jasenak.
5. Inicirati sastanke s predstavnicima lokalne samouprave u cilju poboljšanja
stanja i ostvarenja obveza.
6. Pomoći u pripremi i odlasku na Olimpijadu ženske mladeži DVD-a Josipdol.
7. Uključiti se u obilježavanje 140 godina DVD-a Karlovac i organiziranog
vatrogastva na području Karlovačke županije.
8. Uključiti se u obilježavanje 135 godina Hrvatske vatrogasne zajednice koje će
se organizirati u Karlovcu.
V INFORMATIVNA DJELATNOST I SURADNJA
1. Aktivno surañivati sa službama, uredima i tijelima u Gradu Ogulinu,
Karlovačkoj županiji, nadležnim službama u MUP-u, Hrvatskim šumama,
Hrvatskom vojskom, Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije, kao i
ostalim pravnim i fizičkim osobama koje su vezane na djelatnost vatrogastva ili
zaštite od požara.
2. Uspostaviti trajnu suradnju vezano na komuniciranje i informiranje javnosti s
javnim medijima, te promidžbu vatrogastva i zaštitu od požara putem istih
(radio, novine, časopisi).
VI OSTALE AKTIVNOSTI
1. Zaslužnim vatrogascima i društvima te ostalim pravnim i fizičkim osobama
iskazati priznanje i zahvalnost dodjelom vatrogasnih odličja ili znamenja,
temeljem postojećeg Pravilnika i kriterija.
2. Održavati sastanke Predsjedništva Vatrogasne zajednice Grada Ogulin
najmanje osam puta godišnje, a po potrebi i više.

3. Održavati sastanke Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Ogulin
najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i više.
4. Provoditi i ostale zadaće i zapovijedi iz djelokruga rada Zapovjedništva, a
dobivenih od strane nadležnih tijela i institucija.
5. Inicirati i aktivno promovirati vatrogastvo u osnovnim i srednjim školama kroz
Nacionalni program edukacije djece predškolskog i školskog uzrasta prema
programu HVZ i Učilišta vatrogastva i civilne zaštite.
6. Vatrogasna zajednica će pored sadržaja i zadaća u ovom Programu, raditi na
ostvarenju i drugih aktivnosti koje će proizaći iz zakonskih odredbi ili pojedinih
akata Zajednice, a značajni su za vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite od
požara na području Grada Ogulina i drugih jedinica lokalne samouprave
(Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko).

U Ogulinu, 15.04.2011.

g.

Predsjedništvo Vatrogasne
zajednice Grada Ogulin

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OGULINA
47300 Ogulin, B.Frankopana 18
OIB: 05813017065
tel.; fax: (047) 522-819
E-mail: vzg@vzg-ogulin.hr

___________________________________________________________________________
Ogulin, 15.04.2011.

IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKOG
POVJERENSTVA

Verifikacijsko povjerenstvo u sastavu: Josip Bokulić – predsjednik,
Mladen Paušić i Dane Dragaš – članovi, izvršili su prebrojavanje nazočnih
delegata Skupštine Vatrogasne zajednice grada Ogulina te donosi slijedeće
izvješće:
Od 41delegata Skupštini su nazočna 36 delegata, što znači da postoji
kvorum i da su sve odluke koje se donesu pravovaljane.

Predsjednik
_____________________
(Josip Bokulić)

Članovi

______________________
(Mladen Paušić)

______________________
(Dane Dragaš)

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OGULINA
47300 Ogulin, B.Frankopana 18
OIB: 05813017065
tel.; fax: (047) 522-819
E-mail: vzg@vzg-ogulin.hr

Ogulin: 15.04.2011.

ZAPISNIK SA
REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA

održane, 15.travnja 2011. godine
s početkom u 1900 sati u Restoranu Sabljaci
Sjednica je započela intoniranjem državne i vatrogasne himne, te odavanjem počasti
minutom tišine preminulim i poginulim vatrogascima.
Predsjednik Vatrogasne zajednice grada Ogulina gospodin Franjo Kolić otvara
Skupštinu, pozdravlja goste: Gradonačelnika Grada Ogulina gospodina Nikolu Magdića,
Zapovjednika Vatrogasne zajednice Karlovačke županije gospodina Dragutina Foschi,
predstavnika Vatroprometa, predstavnicu MG-a Rijeka, predstavnike HGSS-a Ogulin,
predstavnike Vatrogasne zajednice Bosiljevo i Duga Resa i Vatrogasne zajednice Generalski
stol, sve delegate i medije.
Za sjednicu Skupštine predlaže slijedeći
Dnevni red
1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog voditeljstva,

2. Izbor radnih tijela Skupštine: Verifikacijskog povjerenstva, voditelja zapisnika i dva
ovjerovitelja zapisnika,
3. Podnošenje izvješća o:
a) Radu VZG Ogulin za 2010. godinu,
b) Završnom računu VZG Ogulin za 2010. godinu,
c) Nadzornog odbora VZG Ogulin za 2010. godine,
d) Verifikacijskog povjerenstva,
4. Rasprava po podnijetim izvješćima i usvajanje istih,
5. Donošenje Odluke o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin i Sporazuma o
udruživanju,
6. Donošenje novog Statuta,
7. Imenovanje novih članova Predsjedništva,
8. Prijedlog Programa rada PVZ Ogulin za 2011. godinu,
9. Prijedlog Financijskog plana za 2011. godinu,
10. Rasprava po podnijetim programima i pozdravna riječ gostiju,
11. Dodjela priznanja,
12. Različitosti.

Ad 1)
Predsjednik otvara redovitu Skupštinu i predlaže radno voditeljstvo u sastavu: Franjo
Kolić, Marijan Kurelac i Josip Turković. Prijedlog je dat na glasovanje i jednoglasno
prihvaćen.
Ad 2)
Predsjednik predlaže radna tijela Skupštine kako slijedi:
− za verifikacijsko povjerenstvo predlaže Josipa Bokulića, Mladena
Paušića i Danu Dragaša,
− za voditelja zapisnika predlaže Antona Božičevića i
− za ovjerovitelje zapisnika Matu Vučića i Ivicu Vukovića.
Prijedlog je dat na raspravu, a kako nije bilo primjedaba i na glasovanje te je
jednoglasno prihvaćen.
Ad 3)
Predsjednik VZG Ogulin Franjo Kolić podnio je izvješće o radu za 2010. godinu u
kojem je izvijestio o radu Zajednice u protekloj godini. Izvješće se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Izvješće o Završnom računu VZG Ogulin za 2010. godinu podnijela je gña. Mirna
Petrušić i isto se nalazi u privicima ovog zapisnika.
Izvješće Nadzornog odbora VZG Ogulin za 2010. godinu podnio je Predsjednik
Nadzornog odbora Zlatko Mihaljević i ono se nalazi u privicima ovog zapisnika.
Izvješće Verifikacijskog povjerenstva podnio je predsjednik istog Josip Bokulić gdje
je konstatirao da je od 41 delegata Skupštini nazočno 36 delegata te da će sve odluke koje se
donesu biti pravovaljane.
Ad 4)
Predsjednik VZG otvorio je raspravu o izvješćima, a kako nije bilo prijavaka i na
usvajanje te su sva izvješća jednoglasno prihvaćena.
Ad 5)
Predsjednik VZG je izvijestio oo održanim sastancima i dogovorima u svezi
Sporazuma o pridruživanju u PVZ Ogulin sukladno članku 16 Zakona o vatrogastvu. Tako je

s načelnicima općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko potpisana Suglasnost o pokretanju
postupka o udruživanju. Na osnovu toga je pripremljena dokumentacija, a ostalo je samo
potpisivanje Ugovora koji je pripremljen, ali nije pregledan od stručnih službi grada Ogulina
te traži mandat delegata Predsjedništvu da se dovrši ovaj postupak s čime su se delegati
složili.
Predsjednik daje na raspravu donošenje Odluke o osnivanju PVZ Ogulin na što se
javila načelnica općine Saborsko gña. ðurñica Špehar zahvalivši se javno na dosadašnjoj
suradnji i pomoći pri osnivanju DVD-a Saborsko svim članicama VZG pohvalivši inicijativu
osnivanja PVZ s čime su se složili i ostali nazočni načelnici općina.
Odluka o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin dana je na glasovanje i
jednoglasno prihvaćena.
Ad 6)
Tajnik PVZ Anton Božičević izvijestio je o potrebi donošenja novog Statuta obzirom
na donesenu Odluku te je pročitao samo dijelove Statuta koji se mijenjaju i dopunjuju u
odnosu na dosadašnji Statut VZG što je usklañeno s Zakonima RH koji se dotiču ove
materije. Novost je što PVZ ima novi grb kojeg do sada nije bilo te dosadašnje pridružene
članice postaju ravnopravne u PVZ Ogulin. Statut se nalazi u privitku ovog zapisnika i
predaje se Uredu za opću upravu RH na ovjeru.
Predsjednik PVZ dao je donošenje odluke o Statutu PVZ na raspravu, a kako nije bilo
prijavaka i na glasovanje te je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad 7)
Predsjednik VZG daje slijedeći prijedlog: Tajnik PVZ (ujedno i predsjednik DVD-a
Oštarije) postaje član Predsjedništva po funkciji, a član Predsjedništva iz DVD-a Oštarije
postaje zamjenik predsjednika istog DVD-a Neven Mihaljević.
Prijedlog je dat na glasovanje i jednoglasno prihvaćen.
Ad 8)
Prijedlog Programa rada za 2011. godinu podnesao je Zapovjednik PVZ g. Marijan
Kurelac i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Ad 9)
Prijedlog Financijskog plana za 2011. godinu podnijela je gña. Mirna Petrušić,
računovoña u PVZ i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Ad 10)
Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu su dati na raspravu, a
kako nije bilo prijavaka i na glasovanje te su jednoglasno prihvaćeni.
Nakon toga se javio Zapovjednik VZKŽ g. Dragutin Foschio pozdravivši sve nazočne
konstatiravši da je PVZ Ogulin i njezino članstvo u mnogim segmentima svima za primjer.
Prisjetio se nedavnog požara na Bjelolasici i nesebičnoj pomoći svih društava prilikom
angažiranju na gašenju i sprječavanju veće tragedije. Osvrnuo se na dobro organiziranu
preventivu i učestvovanje u Planu aktivnosti na priobalju gdje VZG Ogulin sudjeluje aktivno
već godinama s JVP i dobrovoljnim vatrogascima na dislokacijama.
G. Zlatunić je pozdravio ispred PVZ Duga Resa i općina Bosiljevo i grada Slunja
pohvalivši rad PVZ Ogulin, zaželjevši uspjeh u radu i suradnji.
Gradonačelnik grada Ogulina g. Nikola Magdić je pored pohvala bio i kritičan prema
rukovodstvu PVZ smatrajući se članom, a ne gostom. Zahvalio se na dosadašnjoj suradnji
prisjetivši se akcije gašenja požara na HOC-u Bjelolasica. Navodi da mu je žao što nije prilika
da se sada svečano potpiše ugovor o udruživanju zbog obveza pravne službe grada Ogulina,
ali da će se isti ugovor uskoro potpisati na zadovoljstvo svih vatrogasnih društava ovog
područja.
Čestitke i prigodne riječi uputili su još predstavnice HGSS Ogulin, MG Rijeka i
Vatroprometa poželjevši uspjeh u radu.

Ad 11)
Predsjednik VZG izvijestio je nazočne da je PVZ Ogulin ove godine odlučio dodijeliti
priznanja zaslužnima u PVZ pa je tako s zakašnjenjem dodijeljena zlatna medalja g. Miki
Koliću koja nije stigla prije Skupštine DVD-a Ribarići, a tajniku Zajednice Antonu
Božičeviću je dodijeljena brončana plamenica.
Ad 12)
Pod točkom različito nije bilo prijava te je Skupština završila s radom.

Voditelj zapisnika:

Ovjerovitelji zapisnika:

MP
(Anton Božičević, ing.)

(Mate Vučić, ing.)

(Ivica Vuković)

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OGULINA
47300 Ogulin, B.Frankopana 18
OIB: 05813017065
tel.; fax: (047) 522-819
E-mail: vzg@vzg-ogulin.hr

Ogulin: 15.04.2011.

ZAPISNIK SA
REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA

održane, 15.travnja 2011. godine
s početkom u 1900 sati u Restoranu Sabljaci
Sjednica je započela intoniranjem državne i vatrogasne himne, te odavanjem počasti
minutom tišine preminulim i poginulim vatrogascima.
Predsjednik Vatrogasne zajednice grada Ogulina gospodin Franjo Kolić otvara
Skupštinu, pozdravlja goste: Gradonačelnika Grada Ogulina gospodina Nikolu Magdića,
Zapovjednika Vatrogasne zajednice Karlovačke županije gospodina Dragutina Foschi,
predstavnika Vatroprometa, predstavnicu MG-a Rijeka, predstavnike HGSS-a Ogulin,
predstavnike Vatrogasne zajednice Bosiljevo i Duga Resa i Vatrogasne zajednice Generalski
stol, sve delegate i medije.
Za sjednicu Skupštine predlaže slijedeći

Dnevni red
13. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog voditeljstva,
14. Izbor radnih tijela Skupštine: Verifikacijskog povjerenstva, voditelja zapisnika i dva
ovjerovitelja zapisnika,
15. Podnošenje izvješća o:
e) Radu VZG Ogulin za 2010. godinu,
f) Završnom računu VZG Ogulin za 2010. godinu,
g) Nadzornog odbora VZG Ogulin za 2010. godine,
h) Verifikacijskog povjerenstva,
16. Rasprava po podnijetim izvješćima i usvajanje istih,
17. Donošenje Odluke o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin i Sporazuma o
udruživanju,
18. Donošenje novog Statuta,
19. Imenovanje novih članova Predsjedništva,
20. Prijedlog Programa rada PVZ Ogulin za 2011. godinu,
21. Prijedlog Financijskog plana za 2011. godinu,
22. Rasprava po podnijetim programima i pozdravna riječ gostiju,
23. Dodjela priznanja,
24. Različitosti.

Ad 1)
Predsjednik otvara redovitu Skupštinu i predlaže radno voditeljstvo u sastavu: Franjo
Kolić, Marijan Kurelac i Josip Turković. Prijedlog je dat na glasovanje i jednoglasno
prihvaćen.
Ad 2)
Predsjednik predlaže radna tijela Skupštine kako slijedi:
− za verifikacijsko povjerenstvo predlaže Josipa Bokulića, Mladena
Paušića i Danu Dragaša,
− za voditelja zapisnika predlaže Antona Božičevića i
− za ovjerovitelje zapisnika Matu Vučića i Ivicu Vukovića.
Prijedlog je dat na raspravu, a kako nije bilo primjedaba i na glasovanje te je
jednoglasno prihvaćen.
Ad 3)
Predsjednik VZG Ogulin Franjo Kolić podnio je izvješće o radu za 2010. godinu u
kojem je izvijestio o radu Zajednice u protekloj godini. Izvješće se nalazi u privitku ovog
zapisnika.
Izvješće o Završnom računu VZG Ogulin za 2010. godinu podnijela je gña. Mirna
Petrušić i isto se nalazi u privicima ovog zapisnika.
Izvješće Nadzornog odbora VZG Ogulin za 2010. godinu podnio je Predsjednik
Nadzornog odbora Zlatko Mihaljević i ono se nalazi u privicima ovog zapisnika.
Izvješće Verifikacijskog povjerenstva podnio je predsjednik istog Josip Bokulić gdje
je konstatirao da je od 41 delegata Skupštini nazočno 36 delegata te da će sve odluke koje se
donesu biti pravovaljane.
Ad 4)
Predsjednik VZG otvorio je raspravu o izvješćima, a kako nije bilo prijavaka i na
usvajanje te su sva izvješća jednoglasno prihvaćena.

Ad 5)
Predsjednik VZG je izvijestio oo održanim sastancima i dogovorima u svezi
Sporazuma o pridruživanju u PVZ Ogulin sukladno članku 16 Zakona o vatrogastvu. Tako je
s načelnicima općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko potpisana Suglasnost o pokretanju
postupka o udruživanju. Na osnovu toga je pripremljena dokumentacija, a ostalo je samo
potpisivanje Ugovora koji je pripremljen, ali nije pregledan od stručnih službi grada Ogulina
te traži mandat delegata Predsjedništvu da se dovrši ovaj postupak s čime su se delegati
složili.
Predsjednik daje na raspravu donošenje Odluke o osnivanju PVZ Ogulin na što se
javila načelnica općine Saborsko gña. ðurñica Špehar zahvalivši se javno na dosadašnjoj
suradnji i pomoći pri osnivanju DVD-a Saborsko svim članicama VZG pohvalivši inicijativu
osnivanja PVZ s čime su se složili i ostali nazočni načelnici općina.
Odluka o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin dana je na glasovanje i
jednoglasno prihvaćena.
Ad 6)
Tajnik PVZ Anton Božičević izvijestio je o potrebi donošenja novog Statuta obzirom
na donesenu Odluku te je pročitao samo dijelove Statuta koji se mijenjaju i dopunjuju u
odnosu na dosadašnji Statut VZG što je usklañeno s Zakonima RH koji se dotiču ove
materije. Novost je što PVZ ima novi grb kojeg do sada nije bilo te dosadašnje pridružene
članice postaju ravnopravne u PVZ Ogulin. Statut se nalazi u privitku ovog zapisnika i
predaje se Uredu za opću upravu RH na ovjeru.
Predsjednik PVZ dao je donošenje odluke o Statutu PVZ na raspravu, a kako nije bilo
prijavaka i na glasovanje te je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad 7)
Predsjednik VZG daje slijedeći prijedlog: Tajnik PVZ (ujedno i predsjednik DVD-a
Oštarije) postaje član Predsjedništva po funkciji, a član Predsjedništva iz DVD-a Oštarije
postaje zamjenik predsjednika istog DVD-a Neven Mihaljević.
Prijedlog je dat na glasovanje i jednoglasno prihvaćen.
Ad 8)
Prijedlog Programa rada za 2011. godinu podnesao je Zapovjednik PVZ g. Marijan
Kurelac i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Ad 9)
Prijedlog Financijskog plana za 2011. godinu podnijela je gña. Mirna Petrušić,
računovoña u PVZ i isti se nalazi u privitku ovog zapisnika.
Ad 10)
Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu su dati na raspravu, a
kako nije bilo prijavaka i na glasovanje te su jednoglasno prihvaćeni.
Nakon toga se javio Zapovjednik VZKŽ g. Dragutin Foschio pozdravivši sve nazočne
konstatiravši da je PVZ Ogulin i njezino članstvo u mnogim segmentima svima za primjer.
Prisjetio se nedavnog požara na Bjelolasici i nesebičnoj pomoći svih društava prilikom
angažiranju na gašenju i sprječavanju veće tragedije. Osvrnuo se na dobro organiziranu
preventivu i učestvovanje u Planu aktivnosti na priobalju gdje VZG Ogulin sudjeluje aktivno
već godinama s JVP i dobrovoljnim vatrogascima na dislokacijama.
G. Zlatunić je pozdravio ispred PVZ Duga Resa i općina Bosiljevo i grada Slunja
pohvalivši rad PVZ Ogulin, zaželjevši uspjeh u radu i suradnji.
Gradonačelnik grada Ogulina g. Nikola Magdić je pored pohvala bio i kritičan prema
rukovodstvu PVZ smatrajući se članom, a ne gostom. Zahvalio se na dosadašnjoj suradnji
prisjetivši se akcije gašenja požara na HOC-u Bjelolasica. Navodi da mu je žao što nije prilika
da se sada svečano potpiše ugovor o udruživanju zbog obveza pravne službe grada Ogulina,

ali da će se isti ugovor uskoro potpisati na zadovoljstvo svih vatrogasnih društava ovog
područja.
Čestitke i prigodne riječi uputili su još predstavnice HGSS Ogulin, MG Rijeka i
Vatroprometa poželjevši uspjeh u radu.
Ad 11)
Predsjednik VZG izvijestio je nazočne da je PVZ Ogulin ove godine odlučio dodijeliti
priznanja zaslužnima u PVZ pa je tako s zakašnjenjem dodijeljena zlatna medalja g. Miki
Koliću koja nije stigla prije Skupštine DVD-a Ribarići, a tajniku Zajednice Antonu
Božičeviću je dodijeljena brončana plamenica.
Ad 12)
Pod točkom različito nije bilo prijava te je Skupština završila s radom.

Voditelj zapisnika:

Ovjerovitelji zapisnika:

MP
(Anton Božičević, ing.)

(Mate Vučić, ing.)

(Ivica Vuković)

