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DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 
DONJI ANDRIJEVCI 

HR - 35214 Donji Andrijevci ● Trg kralja Tomislava 4 ●  
Poslovni račun: 2340009-1100014190 ● OIB 55771236701 

IBAN:HR9123400091100014190  
www.dvddonjiandrijevci.hr ● e-mail: dvd.donji.andrijevci@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 

 
s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog i Nadzornog odbora 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci 

održane 09. travnja 2013. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donji Andrijevci, 09.04.2013. godine 

http://www.dvddonjiandrijevci.hr/
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ZAPISNIK 
s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog i Nadzornog odbora 

održane u utorak, 09. travnja 2013. godine s početkom u 19,00 sati 

u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci 

 

Sjednici su nazočni svi članovi Upravnog odbora: 

 

1. Milan Šulter, predsjednik 

2. Andrija Vučković, zamjenik predsjednika 

3. Ivan Vukašinović 

4. Mario Vučković 

5. Davorko Vukašinović 

6. Tomislav Markovac 

7. Antun Vukašinović 

8. Petar Marijanović 

9. Dražen Markovac 

 

Sjednici su nazočni svi članovi Nadzornog odbora: 

 

1. Boris Seletković 

2. Matija Pemper 

3. Mato Seletković 

 

Svi novoizabrani članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i predsjednik i zamjenik 

predsjednika, su jednoglasno izabrani na 88. izvještajno-izbornoj godišnjoj sjednici Skupštine 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci, održanoj 23. ožujka 2013. godine, te im je 

povjeren mandat u trajanju 4 godine (2013.-2017. god.).  

 

Predsjednik društva Milan Šulter otvorio je 1. sjednicu novoizabranog Upravnog i Nadzornog 

odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci, te pozdravio stare i nove članove 

odbora.  

 

Predsjednik Milan Šulter je predložio, a članovi Upravnog i Nadzornog odbora su 

jednoglasno usvojili sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Analiza godišnje Skupštine društva održane 23.03.2013. godine 

2. Kadrovska pitanja:  

a) Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika zapovjednika 

c) Prijedlog Odluke o imenovanju blagajnika 

d) Prijedlog Odluke o imenovanju tajnika  

e) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora 

f) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Predsjedništva županijske vatrogasne zajednice 

g) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Zapovjedništva županijske vatrogasne zajednice 

h) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Skupštine županijske vatrogasne zajednice 

3. Informacija o usavršavanju za specijalnost - bolničar  
4. Razno 
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Ad. 1. Analiza godišnje Skupštine društva  
 

Dana 23.03.2013. (subota) održana je 88. Izvještajno-izborna godišnja skupština 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci na koju se odazvalo 55 od ukupno 75 članova 

društva s pravom glasa. Na Skupštini su jednoglasno izabrani novi predsjednik i zamjenik 

predsjednika društva, kao i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Isto tako, na Skupštini su 

podnesena Izvješća o radu za 2012. god. (predsjednik, zapovjednik, blagajnik, predsjednik 

Nadzornog odbora), kao i Program rada i Financijski plan društva za 2013. godinu. Na Skupštini su 

dodijeljena uvjerenja o osposobljavanju i usavršavanju, te su dodijeljene vatrogasne spomenice 

članovima društva, za njihovo višegodišnje zalaganje i unapređivanje u društvu.  

Ujedno je istaknuto da je Skupština protekla u mirnom i veselom ozračju te da su se istoj 

odazvali lokalni dužnosnici (načelnik općine i predsjednik općinskog vijeća) te predstavnici 14 

dobrovoljnih vatrogasnih društava i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod. 

 

Ad. 2. Kadrovska pitanja 
 

 Na temelju članka 48. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci, Upravni 

odbor jednoglasno je donio: 

 

 Odluku kojom se za zapovjednika imenuje Ivan Vukašinović a za zamjenika zapovjednika 

Mario Vučković   

 Odluku kojom se za blagajnika imenuje Davorko Vukašinović 

 Odluku kojom se za tajnika imenuje Dražen Markovac 

 Odluku kojom se za člana Predsjedništva vatrogasne zajednice županije imenuje Milan 

Šulter a za njegovog zamjenika Andrija Vučković 

 Odluku kojom se za člana Zapovjedništva vatrogasne zajednice županije imenuje Ivan 

Vukašinović a za njegovog zamjenika Mario Vučković 

 Odluku kojom se za člana Skupštine vatrogasne zajednice županije imenuje Dražen 

Markovac a za njegovog zamjenika Milan Šulter 

Odluke u propisanoj formi sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

Na temelju članka 49. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci, 

Nadzorni odbor jednoglasno je donio: 

 

 Odluku kojom se za predsjednika Nadzornog odbora bira Boris Seletković. 

Odluka u propisanoj formi sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad. 3. Informacije o usavršavanju za specijalnost – bolničar 
 

Temeljem poziva Vatrogasne zajednice Brodsko - posavske županije, donesen je zaključak da 

se 10 operativnih članova, uputi na usavršavanje za specijalnost – bolničar. Usavršavanje će se 

provesti u Slavonskom Brodu (13.,14.,20. i 21.4.2013.) sukladno Pravilniku za osposobljavanje i 

usavršavanje vatrogasnih kadrova (NN 61/94). Trajanje ovog Programa je 30 školskih sati, od čega 

je 15 sati teorijski dio a 15 sati vježbovni dio.  

 

Ad. 4. Razno 

 

Predsjednik se na kraju sjednice zahvalio članovima Upravnog i Nadzornog odbora, što su se 

odazvali na 1. (konstituirajuću) sjednicu u novom mandatnom razdoblju. 

 

Sjednica Upravnog i Nadzornog odbora je zaključena u 20,00 sati. 
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Urbroj:27/2013-1 

Donji Andrijevci, 09.04.2013. 

 

  ZAPISNIČAR      PREDSJEDNIK 

 

 

         Dražen Markovac         Milan Šulter 


