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

PVH saziva sjednicu Predsjedništva Udruge PVH koja će se održati dana 08.05.2019. g. 

(srijeda)  u Zagrebu, u prostorim Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, 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 2018;  

3. Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2018. g;  

4. Plan rada za 2019. godinu;  

5. Financijski plan za 2019. godinu;  

6. Izradi novog Zakona o vatrogastvu – informacija i zaključci  

7. Određivanje datuma i mjesta održavanja 14. izvještajne Skupštine UPVH.  

8. Razno.  

 

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

su na njega imali priliku dati primjedbe kojih je bilo te je takav dopunjeni zapisnik objavljen na 

portalu Udruge PVH;  

Za točku 2. Izvješće o radu Udruge PVH za 2018. 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 za 2018. g. će se dati na samoj sjednici Predsjedništva 

gdje ga članovi mogu proučiti i komentirati.  

Za točku 4. Plan rada za 2019. godinu se dostavlja uz ovaj poziv pa se mola članovi 

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

Za točku 5. Financijski plan za 2018. g. Udruge PVH će se dati na samoj sjednici 

Predsjedništva da članovi daju svoje prijedloge i mišljenja na njega.  

Za točku 6. Kako je predsjednik a i tajnik održao više sastanaka s predstavnicima HVZ 

koji su predlagači novog Zakona o vatrogastvu, te smo izradili cjelovit zakon koji Vam 

dostavljamo u prilogu, a HVZ je MUP-u predložila na našoj podlozi izmijenjen Zakon o 

vatrogastvu (koji također dostavljamo u prilogu) koji nismo dogovorili a koji bitno mijenja 

odnose u vatrogastvu od onog što smo Vam iznijeli na posljednjoj sjednici Predsjedništva 

UPVH, smatramo potrebitim da se o ovome izvijeste članovi Predsjedništva UPVH te da se 

zauzme stav oko prijedloga HVZ-a,  

Za točku 7. Svake godine imamo zakonsku obvezu održati Skupštinu UPVH pa to trebamo 

i ove godine te se treba odrediti mjesto i vrijeme održavanja 14. izvještajne Skupštine,  

Za točku 8. 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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