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Z A P I S N I K  

 

Sa redovne sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice grada Belišće, koju je sazvao 

predsjednik VZG Belišće gosp. Nikica Mužević na temelju članka 29. Statuta VZG Belišće, 

koja je održana nadnevka 24. ožujka 2022. godine u prostoriji vatrogasnog doma DVD 

Belišća u Belišću s početkom u 19,oo sati. 

 

PRISUTNI ČLANOVI: Dubravko Čovčić, Nikica Mužević, Ivan Vincetić, Ivan Anić, Milan 

Strahinec, Željko Berečić, Velibor Vinogradac, Josip Stjepanović, Josip Kozina, 

Ivan Torjanac, Željko Katušić, Ljerka Vučković (12 članova) 

ODSUTNI ČLANOVI: Siniša Ledinšćak, Josip Pavoković, Ivica Talafuk (3 člana) 

 

OSTALI PRISUTNI GOSTI:  

- gosp. Zdravko Cvenić – županijski zapovjednik VZ Osječko-Baranjske Ž; 

- gosp. Zdenko Čarapar – predsjednik VZ Osječko-Baranjske Ž; 

- gosp. Goran Dorić – tajnik VZ Osječko-Baranjske Ž; 

- gosp. Domagoj Varžić – predsjednik Gradskog vijeća Grada Belišća, 

- Gosp. Željko Čakalić, 

- Gosp. Matija Crnoja, 

- Gđa. Marina Crnoja, 

- Gosp. Mario Karapetrić 

- Gđa. Dajana Petovari – Belišćanski list 

- Gosp. Zaim Saljiji – medij. 

 

Sjednicu Skupštine VZG-a Belišće otvorio je predsjednik gosp. Nikica Mužević, a nakon 

intoniranja državne i vatrogasne himne, te minute šutnje za preminule vatrogasce društva, 

pozdravio sve prisutne.  

 

Predsjednik gosp. Nikica Mužević predlaže da se sjednica Skupštine provede prema 

Poslovniku o radu Skupštine što je jednoglasno prihvaćeno (12 članova skupštine «ZA»), te 

predlaže slijedeći 

 

D n e v n i   r e d : 

1. Izbor Voditeljstva Skupštine 

2. Izbor radnih tijela: (Verifikacijsko povjerenstvo, Zapisničar, Ovjerovitelji 

zapisnika); 

3. Podnošenje izvješća Verifikacijskog povjerenstva; 

4. Podnošenje izvješća o aktivnostima i financijskom poslovanju VZG Belišća u 

2021. god.; 

5. Prihvaćanje «Samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i 

kontrole VZG Belišće u 2021. godini» 

6. Rasprava o izvješćima i samoprocjeni, te usvajanje i prihvaćanje istih; 

7. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana VZG Belišće za 2023. god.; 

8. Rasprava od planovima i usvajanje istih; 

9. Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane; 

10. Dodjela diploma i uvjerenja za zvanje „Vatrogasni časnik I klase“; 

11. Pozdravna riječ gostiju; 

12. Pitanja i prijedlozi! 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen (12 članova skupštine «ZA»). 
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Rad po utvrđenom dnevnom redu: 

 

Ad 1. 

Izbor voditeljstva Skupštine 

 

Pod točkom dnevnog reda gosp. Nikica Mužević predložio je sljedeće osobe u voditeljstvo 

Skupštine i to:  

- predsjednik – gosp. Nikica Mužević, 

- član – gosp. Željko Katušić, 

- član – gosp. Ivan Anić. 

 

Nakon iznesenog prijedloga otvorio je raspravu te kako nije bilo drugih prijedloga dao je 

izneseni prijedlog na glasovanje koj je jednoglasno ( 12 članova skupštine «ZA») usvojen. 
 

Ad 2. 

Izbor radnih tijuela: 

a) Verifikacijskog odbora (tri člana) 

b) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

 

Predsjedavajući gosp. Nikica Mužević predložio je članove radnih tijela kako slijedi: 

a) VERIFIKACIONA POVJERENSTVO: - predsjednik – gosp. Milan Strahinec, 

  - član – gosp. Željko Berečić, 

  - član – gosp. Josip Kozina. 

b) ZAPISNIČAR – gosp. Dubravko Čovčić 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: - gosp. Ivan Vincetić, 

 - gosp. Željko Katušić. 

Nakon iznesenog prijedloga otvorio je raspravu te kako nije bilo drugih prijedloga dao je 

izneseni prijedlog na glasovanje koj je jednoglasno ( 12 članova skupštine «ZA») usvojen. 

 

Ad 3. 

Podnošenje Izvješća Verifikacijskog odbora 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda gosp. Milan Stračince  podnio je Izvješće Verifikacijskog 

povjerenstva, gdje je konstatirano da je od 15 člana s pravom glasa, na Skupštini prisutno 12 

članova, pa su sve odluke i zaključci koji se donesu na Skupštini pravovaljani, s obzirom 

da su prisutna većina članova Skupštine VZG Belišća. Izvješće s popisom prisutnih 

zastupnika priloženo zapisniku. 

 

Ad 4. 

Podnošenje Izvješća o radu VZG Belišće u 2021. godini: 

 

Zapovjednik gosp. Dubravko Čovčić – s obzirom da su svi članovi Skupštine dobili Izvješće o 
radu VZG Belišće u 2021. godini na email, ukratko je iznio bine aktivnosti koje su odrađene u 

2021. godini. Odrađene su sve izborne Skupštine DVD-a i VZG Belišće, gdje je izabrano 

novo rukovodstvo na petogodišnje razdoblje. Zbog epidemioloških mjera smanjene su 

društvene aktivnosti (vatrogasna natjecanja, redovni susreti djece i mladeži, i sva okupljanja 

koja su bila ograničena), ali u drugom dijelu se pristupilo određenim vatrogasnim 

natjecanjima. Vatrogasne intervencije su određene bez iznimki, ali uz mjere opreza u zaštiti 

od korona virusa. Kako bih animirali članstvo održali smo pokaznu  taktičku vježbu s OŠ 

Belišće, sproveli osposobljavanje za vatrogasca, u cijelosti proveli provedbu mjera ZOP-a za 
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vrijeme žetve. U 2021. godini bio je povećan broj požara, a posebno je istakao 3 velika požara 

na odlagalištu komunalnog otpada i 3 požara stambenih objekata (2 obiteljskih kuća i 1 više 

stambena zgrada). Istako je provedbu nabavke vatrogasne opreme, gdje su iskorištena 

sredstva prihvačenih prijava na javne pozive sufinanciranja Županije osječko-baranjske i 

planiranih sredstva u Gradskom proračunu. 

 

Podnošenje Izvješća financisjskog poslovanja VZG Belišće u 2021. godini 

 

Gosp. Nikica Mužević – iznio je bitne stavke Financijskog izvješća VZG Belišće za 2021. 

godinu,  gdje je prihodovna strana iznosila 786.967,48 kuna, a rashodovni dio u iznosu 

801.162,89 kuna. U rashodovnom dijelu troškovu su bili sljedeći: 

- I - Materijalni rashodi – Rashodi poslovanja i organizacija ZOP-a u VZG Belišće iznosi 

78.884,76 kune, 

- II - Financijski rashodi – 2.343,20 kuna. 

- III - Dotacije - Organiziranje i planiranje ZOP-a u DVD-ma i nabavka vatrogasne opreme 

prema Pravilniku za DVD-a u VZG Belišće iznosi 719.934,93 kune. 

U poslovnoj 2021. godini razlika prihoda nad rashodima je manjak 14.195,41 kune, gdje je 

stanje na žiroračunu sa 31.12.2021. godine iznosio 11.635,99 kuna. 

 

Ad 5. 

Prihvaćanje «Samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole 

VZG Belišće u 2021. godini» 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući je obrazložio potrebu davanja na znanje 

članovima Skupštine VZG-a «Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 

kontrole za 2021. godinu» od strane predsjednika društva, a što je u skladu s Pravilnikom o 

sustavu financijskog upravljanja i kontrole, te izradi i izvršavanju financijskih planova 

neprofitnih organizacija. Predsjedavajući je prisutnima iznio obrazloženje pojedinih poglavlja, 

gdje je konstatirao da se radilo u skladu zakona i pravovaljanih propisa. 

 

Ad 6. 

Rasprava o izvješćima i samoprocjeni, te usvajanje i prihvaćanje istih 

 

Nakon iznesenih izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini i «Samoprocjene 

funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole VZG-a Belišće za 2021. godinu» 

otvorio je raspravu te, kako nije bilo rasprave, dao je iznesena izvješća i samoprocjenu na 

glasovanje i to: 

a) Izvješće o radu VZG Belišće u 2021. godini  

 - jednoglasno (sa 12 člana skupštine „ZA“) usvojen 

b) Izvješće financijskog poslovanja VZG Belišće u 2021. godini 

 - jednoglasno (sa 12 člana skupštine „ZA“) usvojen 

c)  „Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole VZG Belišće u 

2021. godini“ 

 - primljena na znanje (svih 12 članova skupštine). 
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Ad 7. 

Prijedlog Plana rada VZG Belišće za 2023. godinu 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda gosp. Dubravko Čovčić iznio je prijedlog Plana rada za 

2023. godinu, a koji ima osnovne odrednice i to: 

- Usklađivati ustroj i rad DVD-a i vatrogasne zajednice kroz Zakonom propisane i Statutom 

predvišene propise, 

- Provoditi zaključke viših vatrogasnih organa i lokalne samouprave, 

- Izraditi Plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, 

- Učestvovati na vatrogasnim natjecanjima u organizaciji HVZ, VZO-BŽ i organizirati 

vatrogasno natjecanje u okviru VZG Belišće, 

- Propagirati preventivno djelovanje u mjestima i jačati neposrednu vezu sa građanima, 

- Pružati suradnju i propagirati omasovljenje vatrogasne mladeži, 

- Obaviti stručni nadzor nad radom DVD-a i vatrogasnih postrojbi, 

- Organizirati izvođenje javnih vjećbi u mjestima, 

- Na osnovu Plana obavljati nabavku vatrogasne opreme i sprava, 

- Neprekidno raditi na osposobljavanju vatrogasnog kadra, 

- Pružati pomoć kod organizacije obilježavanja značajnih jubilela i Dana vatrogastva, 

- Prikupljati i obrašivati statističke podatke radi prezentacije rada vatrogasne organizacije, 

- Surađivati sa sredstvima javnog priopćavanja, 

- Pripomoći u obnavljanju i popravku vatrogasne opreme i uređaja DVD-a, 

- Učestvovati u učvršćivanju organizacije ustroja središnje vatrogasne postrojbe koja je 

predviđena Planom ZOP-a grada Belišća, 

- Proširivati suradnju sa drugim vatrogasnim zajednicama i udrugama u cilju ostvarivanja 

zajedničkih interesa i uzajamne pomoći. 

 

Prijedlog Plana financiranja VZG Belišće za 2023. godinu 

 

Pod ovom točkom gosp. Nikica Mužević podnio je Plan financiranja za 2023. godinu, a on u 

prihodovnom dijelu iznosi 923.850,00 kuna koji se očekuje od gradskog proračuna Grada 

Belišća i prihoda o transfera društva za osiguranje. Rashodovni dio je podijeljen na 

Materijalne rashode - gdje se odnosi na redovnu aktivnost VZG Belišće u iznosu od 

99.550,00 kuna, Donacije -  za redovne aktivnosti članoca DVD-a u VZG Belišće u iznosu do 

821.500,00 kuna, u većem dijelu za osiguranje vatrogasnih vozila, osiguranje opertivnog 

članstva i podmlatka, osposobljavnje, vatrogasna natjecanja, te popravak vozila, redovni rad 

DVD-a i četiri zaposlenika i ostalo, a u tom iznosu se nalazi 100.000,00 kuna kapitalne 

donacije za sufinanciranje i nabavku vatrogasne opreme DVD-a. Financijski rashodi i sitni 

inventar u uporabi – u iznosu od 2.800,00 kuna. 

 

Ad 8. 

Rasprava o Planovima i usvajanje istih 

 

Budući da nije bilo primjedbi tijekom otvorene rasprave, predsjedavajući gosp. Nikica 

Mužević dao  je prijedloge na glasovanje: 

 

- Plana rada VZG Belišća za 2023. godinu  

 - jednoglasno (sa 12 člana skupštine „ZA“) usvojen 

- Financijskog plana VZG Belišća za 2023. godinu dao je na raspravu. 

 - jednoglasno (sa 12 člana skupštine „ZA“) usvojen 
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Ad 9. 

Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane 

 

Pod ovom točkom predsjedavajući je objasnio donošenje Odluke o značajnim odstupanjima u 

prihodima i rashodima u odnosu na planirane, a što se smatra 25% od ukupnih prihoda i 

rashoda utvrđenih Financijskim planom za tekuću godinu. Temeljem naprijed navedenog, 

Upravni odbor bi donio Odluku o raspodjeli sredstava u Financijskom planu do razine 

značajnog odstupanja. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda, predsjedavajući je dao na glasovanje Odluku o značajnim 

odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane, koja je jednoglasno (12 člana 

skupštine «ZA») usvojena. (Odluka u prilogu zapisnika) 

 

Ad 10. 

Dodjela diploma i uvjerenja za zvanje „Vatrogasni časnik I klase“ 

 

Gosp. Zdravko Cvenić – zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-Baranjske županije – 

pozdravlja sve prisutne i pohvaljuje rad VZGB i odličnu organizaciju u ispunjavanju svih 

obveza pred koju postavi VZOBŽ.  

Ovom prilikom je čestitao kandidatima koji su stekli zvanje „Vatrogasni časnik I klase“ i 

zajedno sa zapovjednikom VZG Belišća Dubravkom Čovčić uručio diplome i uvjerenja i to: 

Marini Crnoja, Matiji Crnoja, Mariu Karapetrić, Željku Čakalić, Milanu Strahince, 

Ivanu Torjanac i Slavku Milekić. 

 

 

Ad 11. 

Riječ gositiju 

 

Gosp. Domagoj Varžić - Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belišća Domagoj Varžić 

pozdravlja sve prisutne u ime gradonačelnika gosp. Dinka Burića, Gradskog vijeća i u svoje 

ime, istakavši zahvale i čestitke na postignutim rezultatima, te napretku koje ova vatrogasna 

zajednica postiže za boljitak vatrogastva i zaštite od požara na području Grada. Istakao je 

zahvalu svim vatrogascima na aktivnostima koje su provodili u akcijama gašenja, posebno na 

požarima komunalnog otpada, gdje se utrošilo mnogo vremena i angažmana u ljudskom i 

materijalnom resursu. Samim tim zbivanjima, čovjek se može pitati, što bi bilo da nema 

vatrogasaca koji dobrovoljno djeluju na navedenim događajima i ugrožavaju svoje zdravlje i 

život za ostale mještane. Navedeni problem sve manjeg broja članova, prisutan je i u drugim 

sredinama i udrugama, međutim vatrogastvo je šireg značaja koji se mora očuvati i ojačati. 

Ujedno ističe veliku zahvalu na trudu i zalaganju svih članova DVD-a koji svojim 

dobrovoljnim radom vode brigu oko provođenja svih zadaća, a posebno na radu sa djecom i 

mladima.  

 

Gosp. Zdenko Čaraper – Predsjednik VZ Osječko-Baranjske županije -  pozdravlja sve 

prisutne u svoje ime i ime županijske vatrogasne zajednice. Pohvaljuje rad zajednice i istakao 

Zajednicu Belišće kao primjer kvalitetnog rada. Trenutni izazovi oko prijema izbjeglica iz 

Ukrajine, gdje su uključene pojedine vatrogasne organizacije i daljnje aktivnosti koje budu 

vezane u pomoć izbjeglicama izvršavat će se u cijelosti. S obzirom da je Izvješće o radu bilo 

standardno opširno i iscrpno, međutim valja istači dosadašnji angažman bivšeg predsjednika 

VZOBŽ Nikice Muževića, koji je temeljem svog rada na sjednici Predsjedništva VZOBŽ 

imenovan za doživotnog Počasnog predsjednika VZOBŽ. Također ističe kvalitetan red 
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predstavnika VZG Belišće u tijelima VZOBŽ, gdje su pojedine osobe i u tijelima HVZ (gosp. 

Dubravko Čovčić – u nacionalnom odboru za informiranje), te im se ovim putem zahvaljuje 

na velikom doprinosu u radu u navedenim tijelima, te poželio daljnji plodonosan i uspješan 

rad.  

 

Ad 22. 

Pitanja i prijedlozi 

 

S obzirom da nije bilo drugih pitanja niti prijedloga, predsjedavajući je zaključio raspravu po 

ovoj točki dnevnog reda. 

 

Budući je dnevni red Skupštine VZG Belišća iscrpljen, gosp. Nikica Mužević se zahvalio 

prisutnima na pozdravnim riječima, strpljenju i plodonosnoj raspravi, te zaključio rad 

Skupštine u 19,50 sati. 

 

 

 

 

 ZAPISNIČAR OVJEROVITELJI PREDSJEDNIK 

  ZAPISNIAK: VODITELJSTVA SKUPŠTINE 

 

 Dubravko Čovčić Ivan Vincetić Nikica Mužević 

   

  Željko Katušić 


