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Z A P I S N I K  

 

Sa 5. zajedničke svečane sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada 

Belišće koja je održana nadnevka 17. ožujka 2022. godine u prostoriji DVD-a Belišće  s 

početkom u 20,00 sati. 

 

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

Josip Stjepanović, Josip Pavoković, Željko Berečić, Ivan Talafuk, Josip Kozina, 

Željko Katušić i Danijel Petrović. (6 članova Predsjedništva od 10 i 8 članova 

Zapovjedništva od 9) 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: Slavko Milekić, Velibor Vinogradac, Dinko Galinović, Ljerka 

Vučković, Željko Čakalić i Siniša Ledinšćak. 

  

Sjednicu je otvorio predsjedavajući VZG gosp. Nikica Mužević, pozdravivši sve prisutne i 

konstatiravši da je prisutna nad polovična većina članova Tijela, te predlaže dnevni red koji je 

jednoglasno usvojen (svi materjali dostavljeni e-mailom na uvid – nije bilo dostavljenih 

primjedbi i prijedloga) i to: 

 

D N E V N I    R E D : 

 

1. Prihvaćenje zapisnika s zadnje sjednice VZG Belišće; 

2. Prihvaćanje Financijskog izvješća VZG Belišća za 2021. god.; 

3. Prihvaćanje Izvješća o radu VZG Belišća za 2021. godinu; 

4. Prijedlog Plana rada i financiranja VZG Belišće za 2023. god; 

5. Pripreme za Skupštinu VZG Belišće; 

6. Odluka  o korištenju sredstva iz premije osiguranja u 2022. godini; 

7. Analiza dostavljenih materijala od strane DVD-a; 

8. Razno 

8.1. Predaja Financijskih izvješća DVD-a za 2021. god. u FINU; 

8.2. Polica osiguranja za članove DVD-a u VZG Belišće; 

8.3. Javni poziv Županije O-B za sufinanciranje nabave opreme, vozila i 

manifestacija; 

8.4. Odluka o rezultatima popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 

31.12.2021.godine; 

8.5. Državno vatrogasno natjecanje mladeži. 

 

Ad. 1 

Prihvaćenje zapisnika s zadnje sjednice VZG Belišće 

 

Budući je zapisnik s zadnje sjednice VZG Belišća članovima odbora dostavljen emailom, a na 

iste nije bilo primjedbi,  te je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 2 

Prihvaćanje Financijskog izvješća VZG Belišća za 2020. god. 

 

Gosp. Nikica Mužević – iznio je ukratko financijskog izvješća, a gdje su svi prihodi i troškovi 

u većini bili planirani. 

Gosp. Dubravko Čovčić – je iznio i pojasnio bitne stavke financijskoga izvješća VZG Belišća 

za 2021. godinu.. godinu po kontima. Istaknuo je malo smanjenje financijskih sredstava od 
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Grada Belišće za nabavku vatrogasne opreme, radi trenutnog stanja priliva sredstava u 

proračun radi prisutne pandemije korona virusa. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno (14 

članova „ZA“) prihvaćaju Financijsko izvješće VZG Belišće za 2021. 

godinu. 

 

Ad. 3 

Prihvaćanje Izvješća o radu VZG Belišća za 2021. godinu. 

 

Gosp. Dubravko Čovčić –je komentirao Izvješće o radu VZG Belišće za 2021. godinu, koje je 

izrađeno u uobičajenom obliku. Ukratko su iznesene aktivnosti po poglavljima koja su 

obavljana po propisanim  epidemiološkim mjerama. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno (14 

članova „ZA“)  prihvaćaju Izvješće o radu VZG Belišća  u 2021. godini. 

 

Ad. 4 

Prijedlog Plana rada i financiranja VZG Belišće za 2023. godinu. 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – ističe da prijedlog Plan rada i financija VZG Belišće za 2023. 

napravljeno po sustavu planiranja financiranja koji je propisan Zakonom o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Navedeni Plan aktivnosti 

se  zasniva na dosadašnjim aktivnostima tijekom godine od održavanja Skupština, natjecanja, 

ospobljavanja do promidžbe vatrogastva i operativnom ustrojavanja i opremanja vatrogasnih 

postrojbi, ali će sve ovisiti o stanju ugroze od korona virusa COVIDA-19. 

Također Financijski plan za 2023. godinu prati Plan aktivnosti kao i u predhodnim godinama, 

jedino dolazi do povećanja u redovnim aktivnostima Zajednice jer su nastali povećani 

troškovi u uslugama popravka vozila i servisa uređaja, te za zaposlene u središnjoj 

vatrogasnoj postrojbi Belišće. 

Gosp. Milan Strahinec – po pitanju Plana financija za 2023. godine, predlaže da se u dijelu 

namjenskih sredstva izričito navede nabavka vatrogasnih vozila, jer stanje u svim DVD-a po 

pitanju vozila za prijevoz osoba je kritično. 

Gosp. Željko Berečić – iznosi da manja DVD-a nisu u stanju pokrenuti nabavku kombi vozila 

u dijelu koje bih oni financirali, jer financijska sredstva su veoma mala. 

Gosp. Josip Kozina – ističe da su nabavku kombi vozila inicirali sami kao DVD sa svojim 

sredstvima iz podupirajuće članarine i organiziranjem raznih manifestacija, gdje bih svatko 

trebao nešto uraditi po tom pitanju u realnim mogućnostima. Također ističe da sva prigradska 

mjesta imaju vanjsku hidrantsku mrežu, te da nije nužna nabavka navalnih vozila, koja 

iziskuju veće ulaganja u održavanje i samu potrebu za vozačima s „C“ kategorijom. 

Gosp. Ivica Talafuk – smatra da ipak bi bilo dobro da se ima navalno vozilo. 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznosi s obzirom na Plan financiranja VZGB u 2023. godini u 

dijelu gdje su predviđena namjenska sredstva za nabavku opreme odnosno vozila, da nije 

problem u danom trenutku financijska sredstva usmjeriti u odgovarajuću i primjerenu ponudu 

za nabavku vozila koje DVD-o pripremi. Samo Plan nabavke vatrogasne opreme pripremiti će 

Zapovjedništvo VZGB za tekuću godinu, a  predlaže da DVD-a koja planiraju nabavku 

vozila, unaprijed zatraže i pripreme ponude za isto u realnim mogućnostima, kako bih se 

mogli prijaviti na vrijeme po Javnom pozivu za sufinanciranje vatrogasnih vozila iz proračuna 

Županije, predviđena sredstva iz VZG Belišće, a nešto samo DVD-o. 
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ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno  (14 

članova „ZA“) potvrđuju  prijedlog Plan rada i financiranja VZG Belišće 

za 2023. godinu.  

 

Ad. 5 

Pripreme za Skupštinu VZG Belišće 

 

Gosp. Nikica Mužević – iznosi da se redovna Skupština VZG Belišća planira za 24.03. u 

Belišću, a zbog trenutnih epidemioloških mjera, predlaže da se Skupštine VZG Belišće održi 

samo uz prisustvo imenovanih zastupnika u Skuštini VZG Belišće, bez gostiju iz drugih 

zajednica. Jedino će biti pozvani predstavnici Grada Belišća i Vatrogasne zajednice osječko-

baranjske županije. 

Sama sjednica će se održati uz poštivanje svih mjera zaštite od korona virusa COVIDA-19. 

(socijalna distanca, dezinfekcija ruku i obuće, mjerenje temperature). 

Također istiće da će svi materijali biti dostavljeni e-mailom, te ako ima primjedbi i prijedloga 

da se iste dostave e-mailom u Tajništvo VZG Belišće, prije Skupštine. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno ( 14 

članova „ZA“) prihvaćaju da se redovna Skupština VZG Belišće održi 24. 

ožujka 2022. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Vatrogasnom 

domu DVD-u Belišće, bez gostiju, s svim obrazloženjima koji su izneseni. 

 

Ad. 6 

Odluka  o korištenju sredstva iz premije osiguranja u 2022. godini 

 

Gosp. Nikica Mužević -  je iznio potrebu donošenja Odluke o korištenju sredstava iz premije 

osiguranja u 2022. godini, a gosp. Dubravko Čovčić – je obrazložio da su sredstva dobivena 

od primije osiguranja za zaštitu od požara u iznosu oko 7.000,00 kuna, biti u 100 % iznosi za 

nabavku vatrogasne opreme.  

 

ODLUKA: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG jednoglasno (14 članova „ZA“) 

donose Odluku korištenju sredstava iz premije osiguranja u 2022. godini, gdje bi 

se dobivena sredstva u 100 % iznosu utrošila u nabavku vatrogasne opreme i 

sredstava. (Odluka u privitku zapisnika) 

 

Ad. 7 

Analiza dostavljenih materijala od strane DVD-a 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – na osnovu prikazane tabele je iznio aktivnosti koje su provedene u 

proteklom razdoblju, odnosno DVD-a koja moraju dostaviti materijale o istom. Istakao 

važnost dostavljanja materijala s održanih Skupština. 
2022 godina BELIŠĆE BISTRINCI BOCANJEVCI VINOGRADCI TIBORJANCI VELIŠKOVCI GAT

Upitnik 11.01.2022 10.01.2022 04.02.2022

Izvješće o utrošku sredstavaVZG 01.02.2022 10.01.2022 04.02.2022

Zapisnik s Skupštine 03.02.2022 01.03.2022

Izvješće o radu u 2021 03.02.2022 03.03.2022 16.03.2022 14.02.2022 14.02.2022

Financijsko izvješće u 2021 03.02.2022 03.03.2022 16.03.2022 17.01.2022 15.01.2022 12.02.2022 25.01.2022

Nabavka opreme

Financijske potrebe za 2022 03.02.2022 03.03.2022 14.02.2022

Inventura robe 09.01.2022

Kandidati za ispite

Zahtjevi za spomenice 12.01.2022 12.01.2022 12.01.2022 12.01.2022 12.01.2022

Operativni plan

Zdravstveni pregled

Osiguranje članova 11.01.2022 10.01.2022 04.02.2022

Spisak SMs uzbunjivanja  
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Ad. 8 

Razno 

 

8.1. Predaja Financijskih izvješća DVD-a za 2021. god. u FINU; 

Gosp. Dubravko Čovčić –zakonska obveza predaja Financijskih izvješća za proteklu godinu 

(2020.) na obrascu G-PR-IZ-NPF u Finu. Do 01.03.2022. godine.  

 

8.2. Polica osiguranja za članove DVD-a u VZG Belišće; 

Gosp. Dubravko Čovčić – upoznao je prisutne o potrebi redovitog revidiranja članstva DVD-a 

u VATRnetu koja se već duže vrijeme koristi za sva prava i obveze vatrogasaca (priznanja, 

osposobljavanja, iskaznice i ostalo), a ovim putem su prikupljeni podaci za stvaranje popisa 

članova DVD-a koje će pokriti Polica osiguranja od nesretnog slučaja koju dogovara 

Vatrogasna zajednica grada Belišće s Croatia osiguranjem. Pokušavamo što više traženih 

podataka dobiti kroz VATRnet, kako bih olakšali samu proceduru i manje traženja od 

dobrovoljnih društava, što vjerujem da pospješuje administrativno poslovanje. 

 

8.3. Javni poziv Županije O-B za sufinanciranje nabavke opreme, vozila i manifestacija; 

Gosp. Dubravko Čovčić – je upoznao prisutne članove o trenutnom Javnom pozivu za 

sufinanciranje nabavke vozila, opreme i manifestacija iz proračuna Županije. Rok za dostavu 

prijava je 15.03.2022. godine i potrebno je dostaviti sve tražene materijale iz javnog poziva. 

Došlo je do promjene u prijavi za nabavku vatrogasne opreme, gdje treba u materijalima 

dostaviti RAČUN za kupljenju opremu i IZVOD o obavljenoj uplati, jer više nije dovoljna 

ponuda za opremu. Ostali uvjeti ostaju isti kao prijašnjih godina. Poziva sva DVD-a da se 

uključe na Javni poziv, gdje ćemo kao Zajednica pripomoći u realizaciji prijave. 

 

8.4. Odluka o rezultatima popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine 

Na temelju izvještaja Komisije za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u 

2021. godini, Predsjedništvo VZG Belišće je donijelo Odluku o rezultatima popisa imovine i 

obveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, gdje je ocijenjeno da je godišnji popis obavljen 

na vrijeme i dobro. 

 

ODLUKA: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG jednoglasno (14 članova „ZA“) 

donose Odluku o rezultatima popisa imovine i obveza s stanjem na dan 

31.12.2021. godine. (Odluka u privitku zapisnika) 

 

8.5. Državno vatrogasno natjecanje mladeži u 2022. godini. 

Gosp. Josip Kozina – s obzirom da ima ekipu ženske mladeži koja nastupa na Državnom 

vatrogasnom natjecanju mladeži 04.06.2022. godine u Čakovcu, iznosi pripreme po istom 

pitanju, gdje se zajedno sa još dva društva organiziraju za zajednički prijevoz s autobusom, 

gdje bih se jednim dijelom pokrili troškovi iz sredstva predviđenih iz VZO-BŽ. Po istom 

pitanju očekuje pripomoć iz VZG Belišće, a što je isto potvrđeno. 

 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsjedavajući gosp. Nikica Mužević zaključio je rad 

sjednice u 21,30 sati i zahvalio se prisutnima na strpljenju. 

 

 

 ZAPOVJEDNIK/TAJNIK VZG PREDSJEDNIK VZG 

 BELIŠĆE BELIŠĆE 

 Dubravko Čovčić Nikica Mužević, v.r. 



   Na temelju članka 44. Statuta Vatrogasne zajednice grada Belišće, Mjerila o 

korištenju sredstava premije osiguranja te Financijskog plana Vatrogasne zajednice grada 

Belišće za 2022. godinu Predsjedništvo Vatrogasne zajednice donosi  

 

ODLUKU O KORIŠTENJU SREDSTAVA 

IZ PREMIJE OSIGURANJA U 2022.GODINI 

 

Članak 1. 

Sredstva koja uplaćuju društva za osiguranje prema članku 112. Zakona o vatrogastvu 

(NN 125/19) vode se pod posebnom stavkom na žiro-računu Vatrogasne zajednice grada 

Belišće. 

Članak 2. 

Sredstva iz prethodnog članka mogu se koristiti samo za nabavu opreme i sredstava 

namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca  u skladu s 

Financijskim planom za 2022. godinu. 

Članak 3. 

 Plan utroška sredstava temelji se na planiranim prihodima i u navedenim omjerima : 

 PRIHODI  UDIO Plan za 2022. godinu 

 OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA 100 % 7.000,00 

 RASHODI   

1. Nabava vatrogasne opreme i sredstava  100 % 7.000,00 

2. Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca  0 % 0,00 

3. Transfer vatrogasnim postrojbama za nabavku opreme 0 % 0,00 
 

Članak 4. 

 Raspodjela sredstava temeljem Plana nabave vatrogasne opreme za 2022. godinu po 

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Vatrogasnoj zajednici grada Belišće je sljedeća: 

- središnja vatrogasna postrojba DVD Belišće 40 %, a 

- ostala DVD-a Bistrinci, Bocanjevci, Vinogradci, Tiborjanci, Veliškovci i Gat po 10 %. 

 Članak 5. 

 Odluke o utrošku sredstava temeljem Plana nabave za 2022. godinu i Programa 

osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova za 2022. godinu donosi po provedenom 

postupku Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada Belišće 

 

Ur. Broj: ____/22 

U Belišću, 2022-03-17 PREDSJEDNIK 

  Nikica Mužević 



 

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMIJE OSIGURANJA U 2022. GODINI 

VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆE 

 

 

PRIHODI 2021 

 

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE PLANIRANO OSTVARENO INDEKS 

Za školovanje vatrogasnih kadrova - -  

Za transfer postrojbama za osposobljavnje i opremanje - -  

Za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu 7.000,00 0,00  

Ukupno 7.000,00 0,00  

 

 

 

RASHODI 2021 

CTO OPIS PLANIRANO OSTVARENO 

451 Tekuće donacije - - 

 Financijska potpora za školovanje vatrogasnih kadrova   

452 Transfer vatrogasnim postrojbama za opremanje i 

ulaganje 

  

 Transfer vatrogasnim postrojbama za opremanje i 

ulaganje 

  

022 Postrojenja i oprema 7.000,00 0,00 

 Vatrogasna zaštitna oprema   

 Ostala vatrogasna oprema (vat. crijeva) 7.000,00 0,00 

 Ukupno rashodi: Prihodi od društava za osiguranje 7.000,00 0,00 

 

 

U  Belišću, 31.12.2022. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK 

        Nikica Mužević 

 

 



 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA  

BELIŠĆE 
Željeznička 11., 31551 Belišće 

Tel/fax: 031/663-035, tel: 663-093 

IBAN: HR792340009-1100065719, MB 0409529 

OIB: 84547636776 

WEB: www.vzgb.hr E-mail: vzgbelisce@os.t-com.hr 
 

 

Ur.broj: 32/22 

Belišće, 17.03.2022. god. 

 

Na temelju izvještaja Komisije za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 

(osnovnih sredstava i sitnog inventara) u 2021. od 03.01.2022. godini, Predsjedništvo 

Vatrogasne zajednice grada Belišće na svojoj sjednici nadnevka 17. ožujka 2022. godine u 

Belišću pod točkom 8.4. dnevnog reda donijelo je : 

 

O D L U K U 

 

O REZULTATIMA POPISA IMOVINE I OBVEZA  

SA STANJEM NA DAN 31.12.2021. GODINE 

 

Članak 1. 

 

Komisija za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sitnog 

inventara  Vatrogasne zajednice grada Belišće ocijenila je da je godišnji popis obavljen na 

vrijeme i dobro. 

 

Članak 2. 

 

Odgovarajuća potrebna knjiženja na temelju ove odluke obavit će knjigovodstveni servis. 

 

 

  Predsjednik 

  VZG Belišće 

 

  Nikica Mužević 

 

http://www.vzgb.hr/
mailto:vzgbelisce@os.t-com.hr

