ZAPISNIK
Sa redovne i izborne 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 25. ožujka 2021. godine u prostoriji vatrogasnog doma DVD
Belišća u Belišću s početkom u 19,oo sati.
PRISUTNI ČLANOVI: Slavko Milekić, Dubravko Čovčić, Nikica Mužević, Ivan Anić, Ivan
Vincetić, Milan Strahinec, Josip Pavoković, Željko Berečić, Velibor Vinogradac,
Josip Stjepanović, Ivica Talafuk, Josip Kozina, Ivan Torjanac, Željko Katušić,
Ljerka Vučković (15 članova)
OSTALI PRISUTNI GOSTI:
- gosp. Zdravko Cvenić – županijski zapovjednik VZ Osječko-Baranjske Ž;
- gđa. Ljerka Vučković – zamjenica gradonačelnika Grada Belišća,
- Gosp. Dinko Galinović,
- Gosp. Željko Čakalić,
- Gosp. Darko Šporčić,
- Gosp. Zaim Saljiji.
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 (15 članova skupštine «ZA»), te
predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Izbor Voditeljstva Skupštine
2. Izbor radnih tijela: (Verifikacijsko povjerenstvo, Zapisničar, Ovjerovitelji
zapisnika, Kandidacijsko-izborno povjerenstvo);
3. Podnošenje izvješća Verifikacijskog povjerenstva;
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine za mandatno razdoblje od 2021. do 2026.
god.;;
5. Podnošenje izvješća o aktivnostima i financijskom poslovanju VZG Belišća u
2020. god.;
6. Izvješće Nadzornog odbora;
7. Prihvaćanje «Samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i
kontrole VZG Belišće u 2020. godini»
8. Rasprava o izvješćima i samoprocjeni, te usvajenje i prihvaćanje istih;
9. Odluka o davanju razrješnice na funkcije i članstvo u tijelima VZG Belišće za
mandatno razdoblje od 2017. godine do 2021. godine;
10. Odluka o broju članova u Predsjedništvu i Zapovjedništvu VZG Belišće za
mandatno razdoblje od 2021. do 2026. godine;
11. Prijedlog kandidata na funkcije i tijela VZG-a Belišće za mandatno razdoblje od
2021. godine do 2026. godine;
12. Rasprava o kandidatima i izbor istih;
13. Odluka o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje VZG Belišće;
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14. Prijedlog kandidata za predstavnike VZG Belišće u radna tijela VZO-BŽ;
15. Rasprava o kandidatima i izbor istih.
16. Kandidatura osoba za funkcije u VZO-BŽ;
17. Rasprava o kandidaturi i potvrđivanje istih;
18. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana VZG Belišće za 2022. god.;
19. Rasprava od planovima i usvajanje istih;
20. Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane;
21. Pozdravna riječ gostiju;
22. Pitanja i prijedlozi!
23. Odluka o značajnim odstupanjima u prihodima i rashodima u odnosu na planirane;
24. Pozdravna riječ gostiju;
25. Pitanja i prijedlozi!
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen (15 članova skupštine «ZA»).
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. Josip Kozina,
- 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 ( 15 članova skupštine «ZA») usvojen.
Ad 2.
Izbor radnih tijuela:
a) Verifikacijskog odbora (tri člana)
b) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
c) Kandidacijsko-izborno povjerenstvo (3 člana)
Predsjedavajući gosp. Nikica Mužević predložio je članove radnih tijela kako slijedi:
a) VERIFIKACIONA POVJERENSTVO: - predsjednik – gosp. Ivan Vincetić,
- član – gosp. Josip Pavoković,
- član – gosp. Ivan Torjanac.
b) ZAPISNIČAR – gosp. Dubravko Čovčić
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
- gosp. Ivica Talafuk,
- gosp. Željko Berečić.
c) KANDIDACIJSKO-IZBORNO POVJERENSTVO:
− gosp. Slavko Milekić
− gosp. Ivan Anić
− gđa. Ljerka Vučković
Nakon iznesenog prijedloga otvorio je raspravu te kako nije bilo drugih prijedloga dao je
izneseni prijedlog na glasovanje koj je jednoglasno ( 15 članova skupštine «ZA») usvojen.
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Ad 3.
Podnošenje Izvješća Verifikacijskog odbora
Pod ovom točkom dnevnog reda gosp. Ivan Vincetić podnio je Izvješće Verifikacijskog
povjerenstva, gdje je konstatirano da je od 15 člana s pravom glasa, na Skupštini prisutno 15
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.
Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
Predsjedavajući gosp. Nikica Mužević pred nazočnima je ukratko iznio Poslovnik o radu
Skupštine, koji je razmatran na prethodno održanoj sjednici Upravnog odbora, Zapovjedništva
i Nadzornog odbora VZG-a Belišće, od dana 25. veljaće 2021. godine.
Pri tome se posebice osvrnuo na odredbe članka 16. Poslovnika kojim se, u iznimnim
slučajevima, sjednica Skupštine može održati na daljinu, odnosno putem videokonferencije,
kao elektronska sjednica.
Predsjedavajući je potom otvorio raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. Kako nije bilo
zainteresiranih za raspravu, dao je izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (15
člana skupštine „ZA“) usvojen.
Ad 45
Podnošenje Izvješća o radu VZG Belišće u 2020. godini:
Zapovjednik gosp. Dubravko Čovčić – s obzirom da su svi članovi Skupštine dobili Izvješće o
radu VZG Belišće u 2020. godini na email, ukratko je iznio bine aktivnosti koje su odrađene u
2020. godini. Prije pandemije korona virusa odrađene su sve redovne Skupštine DVD-a i
VZG Belišće, a krajem godine i izvanredne sjednice Skupštine gdje su doneseni novi Statuti
DVD-a i VZG Belišće u skladu s Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19). Krajem drugom
mjesece kada je nastupila pandemija korona virusa i mjere u zaštiti od istoga, prekinute su sve
društvene aktivnosti (vatrogasna natjecanja, redovni susreti djece i mladeži, i sva okupljanja
koja su bila ograničena). Vatrogasne intervencije su određene bez iznimki, ali uz mjere opreza
u zaštiti od korona virusa. Kako bih animirali članstvo održali smo pokazne taktičke vježbe s
OŠ Belišće i Vrtićem „Maslačak“, sproveli dva osposobljavanja za vatrogasca i vatrogasnog
dočasnika, u cijelosti proveli provedbu mjera ZOP-a za vrijeme žetve, 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 V ZG Belišće u 2020. godini
Gosp. Nikica Mužević – iznio je bitne stavke Financijskog izvješća VZG Belišće za 2020.
godinu, gdje je prihodovna strana iznosila 817.646,12 kuna, a rashodovni dio u iznosu
812.134,25 kuna. U rashodovnom dijelu troškovu su bili sljedeći:
- I - Materijalni rashodi – Rashodi poslovanja i organizacija ZOP-a u VZG Belišće iznosi
109.045,28 kune,
- II - Amortizacija – 302,08 kuna,
- III - Financijski rashodi – 2.207,00 kuna.
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IV - Dotacije - Organiziranje i planiranje ZOP-a u DVD-ma i nabavka vatrogasne opreme
prema Pravilniku za DVD-a u VZG Belišće iznosi 700.199,39 kune,
- V - Sitni inventar u uporatika u iznosu od 317,50 kuna,
U poslovnoj 2020. godini razlika prihoda nad rashodima je višak 5.511,87 kune, gdje je stanje
na žiroračunu sa 31.12.2020. godine iznosio 26.019,17 kuna.
Ad 6.
Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora VZG Belišće u 2020. godini
Gosp. Željko Berečić – u ime Nadzornog odbora je iznio izvješće Nadzornog odbora VZG
Belišće, iz kojeg je vidljivo da nije bilo nepravilnosti u radu tijela VZG Belišće, te pohvaljuju
članove i članice VZG Belišća na postignutim rezultatima, uz napomenu da su ovi rezultati
postignuti uz volonterizam i dobrovoljni rad članova.

Ad 7.
Prihvaćanje «Samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole
VZG Belišće u 2020. 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 2020. 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 8.
Rasprava o izvješćima i samoprocjeni, te usvajanje i prihvaćanje istih
Nakon iznesenih izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2020. godini i «Samoprocjene
funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole VZG-a Belišće za 2020. 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 2020. godini
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
b) Izvješće financijskog poslovanja VZG Belišće u 2020. godini
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
c) Izvješće Nadzornog odbora VZG Belišće u 2020. godini
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
d) „Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole VZG Belišće u
2020. godini“
- primljena na znanje (svih 15 članova skupštine).
Ad 9.
Odluka o davanju razrješnice na funkcije i članstvo u tijelima VZG-a Belišće za
mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine
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Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući, na temelju članka 34. Statuta Vatrogasne
zajednice grada Belišće daje na glasovanje Odluku o davanju razrješnice imenovanih osoba
na funkcije i tijela u VZG u mandatnom razdoblju 2017. do 2021. godine., koja je
jednoglasno (15 člana skupštine «ZA») usvojena. (Odluka u prilogu zapisnika)
Ad 10.
Odluka o broju članova u Predsjedništvu i Zapovjedništvu VZG-a Belišće za mandatno
razdoblje od 2021. do 2026. godine
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući, na temelju članka 42. stavka 3. i članka 46.
stavka 3. Statuta Vatrogasne zajednice grada Belišće daje na glasovanje Odluku o broju
članova u Predsjedništvu (10 članova) i Zapovjedništvu (9 članova) VZG u mandatnom
razdoblju 2021. do 2026. godine., koja je jednoglasno (15 člana skupštine «ZA») usvojena.
(Odluka u prilogu zapisnika)
Ad 11.
Prijedlog kandidata na funkcije i tijela VZG-a Belišće za mandatno razdoblje od 2021.
do 2026. godine.
Pod ovom točkom dnevnog reda, gosp. Slavko Milekić, kao predsjednik Kandidacijskoizbornog povjerenstva, iznio je prijedlog za funkcije i članove u tijelima VZG-a Belišće za
naredno petogodišnje razdoblje i to:
Utvrđivanja činjeničnog stanja sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) i
ispunjavanja svih uvjeta, predlaže se za:
➢ Zapovjednik VZG Belišće – gosp. Dubravko Čovčić,
➢ Zamjenik zapovjednika VZG Belišće- gosp. Ivan Vincetić,
Razmatranjem kandidature, sukladno članku 38. Statuta VZG Belišće, predlaže se za:
➢ Predsjednik VZG Belišće – gosp. Nikica Mužević,
Na temelju članka 42. Statuta VZG Belišće i odluke Skupštine o broju članova Predsjedništva
VZG Belišće od 10 članova, predlažu se sljedeće osobe:
PREDSJEDNIŠTVO VZG Belišće:
1. Gosp. Slavko Milekić
2. Gosp. Ivan Anić
3. Gosp. Milan Strahinec
4. Gosp. Velibor Vinogradac
5. Gosp. Josip Stjepanović
6. Gosp. Dinko Galinović
7. Gosp. Ljerka Vučković
8. Gosp. Nikica Mužević
9. Gosp. Dubravko Čovčić
10. Gosp. Ivan Vincetić

- DVD Belišće;
- DVD Bistrinci;
- DVD Bocanjevci;
- DVD Vinogradci;
- DVD Tiborjanci;
- DVD Veliškovci;
- DVD Gat;
- predsjednik VZG
- zapovjednik VZG
- zamjenik zapovjednika VZG
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Na temelju članka 46. Statuta VZG Belišće i odluke Skupštine o broju članova Zapovjedništva
od 9 članova, biraju se sljedeće osobe:
ZAPOVJEDNIŠTVO VZG:
1. Gosp. Željko Čakalić
2. Gosp. Siniša Ledinšćak
3. Gosp. Josip Pavoković
4. Gosp. Željko Berečić
5. Gosp. Ivica Talafuk
6. Gosp. Josip Kozina
7. Gosp. Željko Katušić
8. Gosp. Ivan Vincetić
9. Gosp. Dubravko Čovčić

- DVD Belišće;
- DVD Bistrinci;
- DVD Bocanjevci;
- DVD Vinogradci;
- DVD Tiborjanci;
- DVD Veliškovci;
- DVD Gat
- zamjenik zapovjednika VZG.
- zapovjednik VZG

Ad 12.
Rasprava o kandidatima i izbor istih
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga i rasprave, predsjedavajući gosp. Nikica Mužević dao
je na pojedinačno glasovanje predložene kandidate za funkcije i imenovanje u tijela VZG
Belišće i to;
e) Zapovjednik VZG Belišće – gosp. Dubravko Čovčić
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
f) Zamjenik zapovjednika VZG Belišće- gosp. Ivan Vincetić
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
g) Predsjednik VZG Belišće – gosp. Nikica Mužević
- sa 14 člana skupštine „ZA“ i 1 član „SUDRŽAN“ usvojen
h) PREDSJEDNIŠTVO VZG Belišće:
1. Gosp. Slavko Milekić
2. Gosp. Ivan Anić
3. Gosp. Milan Strahinec
4. Gosp. Velibor Vinogradac
5. Gosp. Josip Stjepanović
6. Gosp. Dinko Galinović
7. Gosp. Ljerka Vučković
8. Gosp. Nikica Mužević
9. Gosp. Dubravko Čovčić
10. Gosp. Ivan Vincetić

- DVD Belišće;
- DVD Bistrinci;
- DVD Bocanjevci;
- DVD Vinogradci;
- DVD Tiborjanci;
- DVD Veliškovci;
- DVD Gat;
- predsjednik VZG
- zapovjednik VZG
- zamjenik zapovjednika VZG

- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojeni
i) ZAPOVJEDNIŠTVO VZG Belišće:
1.
2.
3.
4.

Gosp. Željko Čakalić
Gosp. Siniša Ledinšćak
Gosp. Josip Pavoković
Gosp. Željko Berečić

- DVD Belišće;
- DVD Bistrinci;
- DVD Bocanjevci;
- DVD Vinogradci;
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5.
6.
7.
8.
9.

Gosp. Ivica Talafuk
Gosp. Josip Kozina
Gosp. Željko Katušić
Gosp. Ivan Vincetić
Gosp. Dubravko Čovčić

- DVD Tiborjanci;
- DVD Veliškovci;
- DVD Gat
- zamjenik zapovjednika VZG.
- zapovjednik VZG

- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojeni
Ad 13.
Odluka o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje VZG Belišće
Pod ovom točkom predsjedavajući je sukladno članku 3. Statuta VZG-a Belišće iznio
prijedlog Odluke o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje VZG-a Belišće, po kojoj pravo
zastupanja Društva imaju:
▪ Gosp. Nikica Mužević – predsjednik Zajednice,
▪ Gosp. Dubravko Čovčić – zapovjednik Zajednice.
S obzirom da je Statutom VZG Belišće propisano koje osobe zastupaju Društvo,
predsjedavajući je dao na glasovanje Odluku o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje VZG-a
Belišće, koja je jednoglasno (15 člana skupštine «ZA») usvojena. (Odluka u prilogu
zapisnika)
Ad 14.
Prijedlog kandidata za predstavnike VZG Belišće u radna tijela VZO-BŽ
Pod ovom točkom dnevnog reda, gosp. Slavko Milekić, kao predsjednik Kandidacijskoizbornog povjerenstva, iznio je prijedlog za predstavnike VZG u radna tijela VZO-BŽ i to:
Sukladno članku 34. Statuta VZG Belišće u tijela nadležne vatrogasne zajednice predlaže se:
Dužnosnici u tijelima Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije:
Zastupnici u Skupštini VZ Osječko-baranjske Županije su:
➢ Gosp. Nikica Mužević
Zamjenik – gosp. Ivan Anić,
➢ Gosp. Dubravko Čovčić
Zamjenik – gosp. Ivan Vincetić,
➢ Gosp. Slavko Milekić
Zamjenik – gosp. Josip Kozina,
Član Predsjedništva u VZO-BŽ:
1. Nikica Mužević – predsjednik
Član Zapovjedništva u VZO-BŽ:
1. Dubravko Čovčić – zapovjednik
Predstavnik VZG Belišća u Komisiji za vat. natjecanja VZO-B Ž – gosp. IVAN VINCETIĆ
Predstavnik VZG Belišća u Savjetu vatrogasne mladeži VZO-B Ž – gosp. JOSIP KOZINA
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga i rasprave, predsjedavajući gosp. Nikica Mužević dao
je na glasovanje predložene kandidate za funkcije i imenovanje u radna tijela VZOBŽ koji su
jednoglasno (14 člana skupštine «ZA») usvojeni.
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Ad 15.
Rasprava o kandidatima i izbor istih
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga i rasprave, predsjedavajući gosp. Nikica Mužević dao
je na glasovanje predložene kandidate za funkcije i imenovanje u tijela Vatrogasne zajednice
osječko-baranjske županije i to:
Zastupnici u Skupštini VZ Osječko-baranjske Županije su:
➢ Gosp. Nikica Mužević
Zamjenik – gosp. Ivan Anić,
➢ Gosp. Dubravko Čovčić
Zamjenik – gosp. Ivan Vincetić,
➢ Gosp. Slavko Milekić
Zamjenik – gosp. Josip Kozina,
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojeni
Član Predsjedništva u VZO-BŽ:
1. Nikica Mužević – predsjednik
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
Član Zapovjedništva u VZO-BŽ:
1. Dubravko Čovčić – zapovjednik
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
Predstavnik VZG Belišća u Komisiji za vat. natjecanja VZO-B Ž – gosp. IVAN VINCETIĆ
Predstavnik VZG Belišća u Savjetu vatrogasne mladeži VZO-B Ž – gosp. JOSIP KOZINA
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojeni
Ad 16.
Kandidatura osoba za funkcije u VZO-BŽ
Pod ovom točkom dnevnog reda, gosp. Slavko Milekić, kao predsjednik Kandidacijskoizbornog povjerenstva, iznio je prijedlog kandidature na funkcije u VZO-BŽ i to:
Kandidatura za predsjednika VZŽO-B: Nikica Mužević.
Kandidatura za zamjenika člana Skupštine HVZ-a: Dubravko Čovčić.
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga i rasprave, predsjedavajući gosp. Nikica Mužević dao
je na glasovanje predložene kandidature na funkcije u VZOBŽ koji su jednoglasno (14 člana
skupštine «ZA») usvojeni.
Ad 17.
Rasprava o kandidatima i izbor istih
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga i rasprave, predsjedavajući gosp. Nikica Mužević dao
je na glasovanje predložene kandidature za funkcije u Vatrogasne zajednice osječko-baranjske
županije, koje su jednoglasno (15 člana skupštine «ZA») prihvaćene.
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Ad 18.
Prijedlog Plana rada VZG Belišće za 2022. godinu
Pod ovom točkom dnevnog reda gosp. Dubravko Čovčić iznio je prijedlog Plana rada za
2022. 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 2022. godinu
Pod ovom točkom gosp. Dubravko Čovčić podnio je Plan financiranja za 2022. godinu, a on u
prihodovnom dijelu iznosi 862.600,00 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
103.900,00 kuna, Donacije - za redovne aktivnosti članoca DVD-a u VZG Belišće u iznosu
do 755.900,00 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. Amortizacije, financijski
rashodi i sitni inventar u uporab – u iznosu od 2.300,00 kuna.
Ad 19.
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 2022. godinu
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen

-

Financijskog plana VZG Belišća za 2022. godinu dao je na raspravu.
- jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen
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Ad 20.
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 (15 člana
skupštine «ZA») usvojena. (Odluka u prilogu zapisnika)
Ad 21.
Riječ gositiju
Gđa. Ljerka Vučković – zamjenica gradonačelnik Grada Belišća – pozdravlja prisutne u ime
gradonačelnika Dinka Burića i u svoje ime, te ističe zahvale i čestitke na postignutim
rezultatima. Ujedno je istaknuta brigu koju Grad vodi prema vatrogasnoj organizaciji, gdje se
malo po malo vidi veliki napredak u razvoju vatrogastava od objekata do vatrogasne opreme.
Također je poželjela punu uspjeha novom rukovodstvu i uspjeha u radu u tijelima Županije za
ostvarivanje što boljeg napretka.
Gosp. Zdravko Cvenić – Zapovjednik VZ Osječko-baranjske županije - pozdravlja sve
prisutne u svoje ime i ime županijske vatrogasne zajednice. Istakao je da VZG Belišće
polovinom 2021. godine treba dobiti kombi iz sredstava HVZ, a također napominje otvaranje
vatrogasne škole na području Osječko-baranjske županije što će doprinijeti lakšem
ostvarivanju prekvalifikacije za profesionalnog vatrogasca. S obzirom da smo mi dobrovoljna
vatrogasna društva, a znamo da u 2020. godini zbog pandemije korona virusa nije bilo
društvenih događanja, što je poremetilo društvene zbivanja i druženja svih kategorija članstva.
Čestitao zapovjedniku na dobrom vođenju zajednice i ujedno se zahvalio na velikom
doprinosu naših članova u tijelima VZOBŽ, 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 20,10 sati.
ZAPISNIČAR

OVJEROVITELJI
ZAPISNIAK:

PREDSJEDNIK
VODITELJSTVA SKUPŠTINE

Dubravko Čovčić

Ivica Talafuk

Nikica Mužević

Željko Berečić
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