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                                                                             Zagreb 25.02.2014. 

 

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta Udruge PVH, predsjednik Predsjedništva Udruge 

PVH saziva sjednicu Predsjedništva Udruge PVH koja će se održati dana 11.03.2014. g. 

(srijeda)  u Zagrebu, u prostorim Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanju, Ksaverska cesta 

107. s početkom u 11,00 sati,  te predlaže slijedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 

2. Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2014; 

3. Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2014. g; 

4. Plan rada za 2015. godinu; 

5. Financijski plan za 2015. godinu; 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta UPVH;  

7. Određivanje datuma i mjesta održavanja 2. Izvještajne Skupštine UPVH. 

8. Pomoć pri kupnji invalidskih kolica za člana Marina Zrilića JVP Zadar 

9. Zakon o vatrogastvu i Zakon o sustavu civilne zaštite – informacija, 

10. Zakon o benificiranom radnom stažu i ostali zakoni iz rada – informacija, 

11. Razno. 

 

Za točku 1.  Svim članovima Predsjedništva dostavljen je zapisnik s prethodne sjednice te 

su na njega imali priliku dati primjedbe koje su usvojene te je takav zapisnik ponovo dostavljen 

članovima Predsjedništva i objavljen na portalu Udruge PVH; 

Za točku 2. Izvješće o radu Udruge PVH za 2014. godinu dostavlja se uz poziv pa se mole 

članovi Predsjedništva da ga pročitaju i na sjednici iznesu primjedbe i prijedloge na izvješće.   

Za točku 3. Financijsko izvješće će se dati na samoj sjednici Predsjedništva gdje ga članovi 

mogu proućiti i komentirati. 

Za točku 4. Plan rada za 2015. godinu se dostavlja uz ovaj poziv pa se mola članovi 

Predsjedništva da ga prouće i da na njega daju svoje primjedbe na sjednici Predsjedništva. 

Za točku 5. Financijski plan Udruge PVH će se dati na samoj sjednici Predsjedništva da 

članovi daju svoje prijedloge i mišljanja na njega. 

Za točku 6. Zbog promjena Zakona o udrugama i Zakona o knjigovodstvu neprofitnih 

organizacija moramo uskladiti naš Statut s navedenim Zakonima. 

Za točku 7. Do svibnja mjeseca ove godine treba se održati izvještajna Skupština UPVH te 

se treba izvršiti priprema za nju, odrediti termin i mjesto održavanja izvještajne Skupštine te 

organizirati dolazak delegata na ovu skupštinu. 

Za točku 8. Udruzi se obratila JVP Zadar da se pomogne kupiti električne invalidska 

kolina našem članu koji je obolio i nemože bez električnih kolica se kretati a supruga i ostali 

ukućani nisu kod kuće, pa se predlaže da mu se pomogne jer preko HZZO nije moguće to dobiti. 

Za točku 9.  Predsjednik će dati informaciju o stanju donošenja novog Zakon o vatrogastvu 

i Zakona o sustavu civilne zaštite. 

Za točku 10. Predsjednik će dati informaciju o razgovorima u Ministarstvu rada i 

mirovinskog sustava glede benificiranog radnog staža odnosno profesionalne mirovine.   

Za točku 11. Ako ima kakvih pitanja koje bi trebalo raspraviti Predsjedništvo molimo da 

predložite nakon što dobijete ovaj prijedlog dnevnog reda ili da predložite na samoj sjednici.  

 

S poštovanjem, 

 

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA 

                                                                                    Goran Franković, v.r. 
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