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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 18.05.2021. g. (utorak)  

pomoću Webex meeting platfoeme (elektronička komunikacija) s početkom u 09:00 sati do 

11:00 sati,  te predlaže slijedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

  

1. Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2020;  

2. Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2020. g;  

3. Plan rada za 2021. godinu;  

4. Financijski plan za 2021. godinu;  

5. Izradi pravilnika na temelju novog Zakona o vatrogastvu – informacija  

6. Određivanje datuma i mjesta i načina održavanja 6. izbornu Skupštine UPVH.  

7. Razno.  

 

Za točku 1. Izvješće o radu Udruge PVH za 2020. godinu dostavljeno je e-mailom članovi 

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

Za točku 2. Financijsko izvješće za 2020. g. također je dostavljeno e-mailom članovima  

Predsjedništva da ga mogu proučiti i komentirati.  

Za točku 3. Plan rada za 2021. godinu dostavljeno je e-mailom članovi Predsjedništva da 

ga pročitaju i na sjednici iznesu primjedbe i prijedloge na plan rada.  

Za točku 4. Financijski plan za 2021. g. Udruge PVH dostavljen je e-mailom članovima  

Predsjedništva da ga mogu proučiti i komentirati.  

Za točku 5. Kako je tajnik u dogovoru s glavnim vatrogasnim zapovjednikom dogovorio 

izradu 7 pravilnika koji proizlaze iz novog Zakona o vatrogastvu, smatramo potrebitim da se o 

ovome izvijeste članovi Predsjedništva UPVH te da se zauzme stav oko izrade konačnog teksta 

ovih pravilnika te sudjelovanje na e-savjetovanju i iznošenje naših stavova,  

Za točku 6. Svake četvrte godine zakonska je obvezu održati izbornu Skupštinu UPVH, a 

kako je proglašena pandemija i ograničeno okupljanje osoba to nije moguće organizirati izbornu 

skupštinu na dosadanji način te se predlaže održavanje pomoću elektroničkih medija o čemu se 

trebamo dogovoriti i zauzeti stavove oko takvog načina održavanja izborne skupštine.   

Za točku 7. 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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