ZAPISNIK
Sa redovne sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice grada Belišće, koju je sazvao
predsjednik VZG Belišće na temelju članka 24. Statuta VZG Belišće, koja je odrţana
nadnevka 29. svibnja 2020. godine u prostoriji Vatrogasnog doma u Belišću s početkom u
20,00 sati.
PRISUTNI ČLANOVI: Dubravko Čovčić, Nikica Muţević, Slavko Milekić, Ivan Vincetić,
Ivan Anić, Josip Pavoković, Velibor Vinogradac, Siniša Mandić, Ivica Talafuk,
Josip Kozina, Ivan Torjanac, (11 članova)
ODSUTNI ČLANOVI: Siniša Ledinšćak, Draţen Barić, Josip Koprivnjak i Ljerka Vučković
(4 člana)
GOSTI –nisu bili pozivani zbog epidemije korona virusa COVID-19.
Redovna sjednica Skupštine VZG-a Belišće odrţana je uz poštivanje mjera zaštite od korona
virusa (dezinfekcija ruku i obuće pri ulazu u objekat, mjerenje tjelesne temperature i propisani
razmak pri sjedenju u zatvorenom prostoru). Skupštinu je otvorio predsjednik gosp. Nikica
Muţević, a nakon intoniranja drţavne i vatrogasne himne, te minute šutnje za preminule
vatrogasce, pozdravio sve prisutne.
Predsjednik gosp. Nikica Muţević predlaţe da se sjednica Skupštine provede prema vaţećem
Poslovniku o radu Skupštine što je jednoglasno prihvaćeno, te predlaţe slijedeći
Dnevni red:
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
2019. godini;
5. Izvješće Nadzornog odbora;
6. Prihvaćanje «Samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i
kontrole VZG Belišće u 2019. godini»
7. Rasprava o izvješćima i samoprocjeni, te usvajenje i prihvaćanje istih;
8. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana VZG Belišće za 2021.;
9. Rasprava od planovima i usvajanje istih;
10. Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane;
11. Pitanja i prijedlozi!
Predloţeni dnevni red jednoglasno je usvojen.
Rad po utvrĎenom dnevnom redu:
Ad 1.
Izbor voditeljstva Skupštine
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Pod točkom dnevnog reda gosp. Nikica Muţević predloţio je slijedeće osobe u voditeljstvo
Skupštine i to:
- predsjednik – Nikica Muţević,
- član – Ivan Torjanac,
- član – Slavko Milekić.
Nakon iznesenog prijedloga otvorio je raspravu te kako nije bilo drugih prijedloga dao je
izneseni prijedlog na glasovanje koj je jednoglasno ( 11 članova skupštine «ZA») usvojen.
Ad 2.
Izbor radnih tijela:
a) Verifikacijskog odbora (tri člana)
b) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Predsjedavajući gosp. Nikica Muţević predloţio je članove radnih tijela kako slijedi:
 VERIFIKACIONO POVJERENSTVO: - predsjednik – Ivan Vincetić,
- član – Josip Pavoković,
- član – Josip Kozina.
 ZAPISNIČAR – gosp. Dubravko Čovčić
 OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
- Velibor Vinogradac,
- Ivan Anić.
Nakon iznesenog prijedloga otvorio je raspravu te kako nije bilo drugih prijedloga dao je
izneseni prijedlog na glasovanje koj je jednoglasno ( 11 članova skupštine «ZA») usvojen.
Ad 3.
Podnošenje Izvješća Verifikacijskog odbora
Pod ovom točkom dnevnog reda Ivan Vincetić podnio je Izvješće Verifikacijskog odbora,,
gdje je konstatirano da je od 15 članova s pravom glasa, na Skupštini prisutno 11 članova, a 4
člana su odsutana,pa su sve odluke i zaključci koji se donesu na Skupštini pravovaljani, s
obzirom da je prisutna natpolovična većina članova Skupštine VZG Belišća. Izvješće s
popisom prisutnih zastupnika priloţeno zapisniku.
Ad 4.
Podnošenje Izvješća o radu VZG Belišće u 2019. godini:
Predsjednik Nikica Muţević – s obzirom da su svi materijali članovima dostavljni emailom na uvid i očitovanje, na koja nije bilo primjedbi, o istima je bilo osnovnih osvrta.
Iz Izvješće o radu VZG Belišće u 2019. godini se mogu išćitati redovne aktivnosti od
obiljeţavanja Dana s. Florijana, Mjeseca zaštite od poţara, vatrogasnih natjecanja, provedbe
taktičkih vjeţbi, osposobljavanja, provedbe mjera ZOP-a za vrijeme ţetve, operativnog
djelovanja na vatrogasnim intervencijama, istakao je provedbu nabavke vatrogasne opreme,
gdje su iskorištena sredstva prihvaćenih prijava na javne pozive sufinanciranja Ţupanije
osječko-baranjske. Iznesen je postignut napredak u opremanju vatrogasnih postrojbi (polovno
navalno vozilo za DVD Belišće – DENNIS, opremanje svih DVD-a s radio ureĎajima), a
takoĎer i energetka obnova Vatrogasnog doma u Belišću. Kroz izvješće je ukazan potreba za
jačanjem središnje vatrogasne postrojbe s profesionalnom jezgrom.
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Podnošenje Izvješća financisjskog poslovanja V ZG Belišće u 2019. godini
Dubravko Čovčić – je istaknu bitne stavke Financijskog izvješća VZG Belišće za 2019.
godinu, gdje je prihodovna strana iznosila 835.415,97 kuna, a rashodovni dio u iznosu
847.968,24 kuna. U rashodovnom dijelu troškovu su bili slijedeći:
- I - Materijalni rashodi – Rashodi poslovanja i organizacija ZOP-a u VZG Belišće iznosi
83.830,11 kuna,
- II - Amortizacija – 725,00 kuna,
- III - Financijski rashodi – 1.880,50 kuna.
- IV - Dotacije - Organiziranje i planiranje ZOP-a u DVD-ma i nabavka vatrogasne opreme
prema Pravilniku za DVD-a u VZG Belišće iznosi 761.532,63 kune,
U poslovanoj 2019. godini razlika prihoda nad rashodima iznosila je manjak 12.552,27 kuna,
gdje je stanje na ţiroračunu sa 31.12.2019. godine iznosio 19.932,75 kuna.
Ad 5.
Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora VZG Belišće u 2019. godini
Nikica Muţević – iz Izvješće Nadzornog odbora VZG Belišće je vidljivo da nije bilo
nepravilnosti u radu tijela VZG Belišće, te se pohvaljuju članovi i članice VZG Belišća na
postignutim rezultatima, uz napomenu da su ovi rezultati postignuti uz volonterizam i
dobrovoljni rad članova.
Ad 6.
Prihvaćanje «Samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole
VZG Belišće u 2019. godini»
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući je obrazloţio potrebu davanja na znanje
članovima Skupštine VZG-a «Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i
kontrole za 2019. godinu» od strane predsjednika društva, što je u skladu s Pravilnikom o
sustavu financijskog upravljanja i kontrole, te izradi i izvršavanju financijskih planova
neprofitnih organizacija. Predsjedavajući je prisutnima iznio obrazloţenje pojedinih poglavlja,
gdje je konstatirao da se radilo u skladu zakona i pravovaljanih propisa.
Ad 7.
Rasprava o izvješćima i samoprocjeni, te usvajanje i prihvaćanje istih
Nakon iznesenih izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2019. godini i «Samoprocjene
funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole VZG-a Belišće za 2019. godinu»
otvorio je raspravu te, kako nije bilo rasprave, dao je iznesena izvješća i samoprocjenu na
glasovanje koja su jednoglasno (11 članova skupštine «ZA») usvojena, a samoprocjena
prihvaćena na znanje.
Ad 8.
Prijedlog Plana rada VZG Belišće za 2021. godinu
Pod ovom točkom dnevnog reda Dubravko Čovčić iznio je prijedlog Plana rada za 2021.
godinu, a koji ima osnovne odrednice i to:
- UsklaĎivati ustroj i rad DVD-a i vatrogasne zajednice kroz Zakonom propisane i Statutom
predviĎene propise,
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-

Provoditi zaključke viših vatrogasnih organa i lokalne samouprave,
Izraditi Plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova,
Sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima u organizaciji HVZ, VZO-BŢ i organizirati
vatrogasno natjecanje u okviru VZG Belišće,
Propagirati preventivno djelovanje u mjestima i jačati neposrednu vezu sa graĎanima,
Pruţati suradnju i propagirati omasovljenje vatrogasne mladeţi,
Obaviti stručni nadzor nad radom DVD-a i vatrogasnih postrojbi,
Organizirati izvoĎenje javnih vjeţbi u mjestima,
Na osnovu Plana obavljati nabavku vatrogasne opreme i sprava,
Neprekidno raditi na osposobljavanju vatrogasnog kadra,
Pruţati pomoć kod organizacije obiljeţavanja značajnih jubileja i Dana vatrogastva,
Prikupljati i obraĎivati statističke podatke radi prezentacije rada vatrogasne organizacije,
SuraĎivati sa sredstvima javnog priopćavanja,
Pripomoći u obnavljanju i popravku vatrogasne opreme i ureĎaja DVD-a,
Sudjelovati u učvršćivanju organizacije ustroja središnje vatrogasne postrojbe koja je
predviĎena 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 2021. godinu

Pod ovom točkom Dubravko Čovčić podnio je Plan financiranja za 2021. godinu, a on u
prihodovnom dijelu iznosi 882.600,00 kuna koji se očekuje od gradskog proračuna Grada
Belišća i prihoda od transfera društva za osiguranje. Rashodovni dio je podijeljen na
Materijalne rashode - gdje se odnosi na redovnu aktivnost VZG Belišće u iznosu od
104.500,00 kuna, Donacije - za redovne aktivnosti članova DVD-a u VZG Belišće u iznosu
do 775.900,00 kuna, u većem dijelu za osiguranje vatrogasnih vozila, osiguranje operativnog
članstva i podmlatka, osposobljavnje, vatrogasna natjecanja, te popravak vozila, redovni rad
DVD-a i dvoje zaposlenih i ostalo, a u tom iznosu se nalazi 100.000,00 kuna kapitalne
donacije za sufinanciranje i nabavku vatrogasne opreme DVD-a. Amortizacije, financijski
rashodi i sitni inventar u uporabi – u iznosu od 2.200,00 kuna.
Ad 9.
Rasprava o Planovima i usvajanje istih
Predsjedavajući Nikica Muţević nakon iznesenih:
- Prijedloga Plana rada VZG Belišća za 2021. godinu i
- Financijskog plana VZG Belišća za 2021. godinu dao je na raspravu.
Budući da nije bilo primjedbi tijekom otvorene rasprave, navedeni Planovi u paketu su dani
na glasovanje koja su jednoglasno (11 člana skupštine «ZA») usvojeni.
Ad 10.
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 utvrĎenih Financijskim planom za tekuću godinu. Temeljem naprijed navedenog,
Upravni odbor bi donio Odluku o raspodjeli sredstava u Financijskom planu do razine
značajnog odstupanja.
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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 (11
članova skupštine «ZA») usvojena. (Odluka u prilogu zapisnika)
Ad 11.
Pitanja i prijedlozi
S obzirodm 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 Muţević se zahvalio
prisutnima na strpljenju i efikasnom radu poštivajući sve mjere u zaštiti od korona virusa, te
zaključio rad Skupštine u 20,30 sati.
ZAPISNIČAR

OVJEROVITELJI
ZAPISNIAK:

PREDSJEDNIK
VODITELJSTVA SKUPŠTINE

Dubravko Čovčić

Ivan Anić

Nikica Mužević

Velibor Vinogradac
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