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Z A P I S N I K 

 

sa redovne 118. Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistrinci koju je sazvao 

predsjednik DVD-a Bistrinci na temelju članka 30. Statuta DVD-a Bistrinci koja je održana 

nadnevka 26. veljače 2022. godine u prostoriji DVD-a  Bistrinci u Bistrincima s početkom u 

18:00 sati. 

 

PRISUTNI ČLANOVI: Ivan Anić, Siniša Ledinščak , Karlo Majerić , Darko Šporčić, Željko 

Pelivanović, Drago Martić, Leonardo Rold, Dražen Podboj,  Jozefina  Podboj, 

Danijel Petrović, Ivica Majdenić, , Zdenko Glasovac, Zvonimir Ljutak  , (13 člana) 

 

ODSUTNI ČLANOVI:, Anamarija Vidaković, , Zoran Polanc i Zvonko Oresković (3 

članova) 

 

OSTALI PRISUTNI GOSTI:  

• g. Nikica Mužević - predsjednik vatrogasne zajednice grada Belišća  

• g. Dubravko Čovčić – zapovjednik vatrogasne zajednice grada Belišća 

Sjednicu Skupštine DVD-a Bistrinci otvorio je predsjednik  g. Ivan Anić, a nakon intoniranja 

državne i vatrogasne himne, pozvao je na minutu šutnje za preminule vatrogasce, te pozdravio 

sve prisutne. 

  

Predsjednik g. Ivan Anić predlaže da se sjednica Skupštine provede prema dnevnom redu 

Skupštine, što je jednoglasno prihvaćeno, te predlaže sljedeći 

 

D n e v n i  r e d : 

 

1. Izbor voditeljstva Skupštine;  

2. Izbor radnih tijela; 

3. Izvješće Verifikacijske komisije; 

4. Podnošenje izviješća o aktivnostima i financijskom poslovanju DVD –a Bistrinci u 

2021 godini 

5. Rasprava o izviješćima i prihvaćanje istih   

6. Prijedlog plana rada i  financijskog plana za 2023 godinu 
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7. Rasprava o planovima te usvajanje istih  

8. Izbor zamjenika zapovjednika   

9. Pozdravna riječ gostiju  

10. Dodjela priznanja 

11. Pitanja i prijedlozi 

. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Rad po utvrđenom dnevnom redu; 

 

Ad 1. 

Izbor voditeljstva Skupštine 

Pod prvom točkom dnevnog reda, g. Ivan Anić predložio je sljedeće osobe u Voditeljstvo 

Skupštine i to: 

• Predsjednik – g. Ivan Anić 

• Član – g. Siniša Ledinščak 

• Član – g. Drago Martić 

 

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

izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (13 člana skupštine „ZA“) usvojen. 

 

Ad 2. 

Izbor radnih tijela: 

a) Verifikacijska komisija (tri člana) 

b) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 

Predsjedavajući g. Ivan Anić predložio je članove radnih tijela kako slijedi: 

➢ VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:           - predsjednik – g. Leonardo Rold 

  - član – g. Željko Pelivanović  

  - član – g.Danijel Petrović 

➢ ZAPISNIČAR – gđa.  Jozefina Podboj 

➢ OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: - g. Ivica Majdenić, 

 - g. Darko Šporčić 

  

   



 

3/5 

  

 

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

izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (13člana skupštine „ZA“) usvojen. 

 

Ad 3. 

Izvješće Verifikacijske komisije 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Leonardo Rold podnio je Izvješće Verifikacijske komisije, 

gdje je konstatirano da su, od 16  članova s pravom glasa, na Skupštini prisutna 13 člana, a 3 

članova je odsutno, pa su sve odluke i zaključci koji se donose na Skupštini pravovaljani, 

s obzirom da je prisutna natpolovična većina članova Skupštine DVD Bistrinci. 

 

Ad 4. 

Podnošenje izvješća o aktivnostima i financijskom poslovanju u 2021 god. 

Zapovjednik Siniša Ledinščak podnio je izviješće o radu dvd Bistrinci u protekloj godini 

društvo je odradilo 8 požara , 14 tehničkih intervencija skidanje gnijezda stršljena , i 3 

tehničke intervencije odštopavanja kanalizacijskih odvoda . U siječnju smo obavili tehnički 

pregled navalnog vozila . U ožujku smo održali redovnu godišnju izbornu skupštinu . U 

srpnju smo proveli dežurstvo za žetvu 2021 godine koju smo provodili od 15 h do 22h. 

Također smo sudjelovali na proslavama prijateljskih društava Marijančaci i Zelčin .U 

Našicama 16 srpnja preuzimamo opremu za uklanjanje gnijezda stršljena donacija VZOBŽ . 

U rujnu vršimo preventivni pregled domaćinstava i  prikupljanje podupirajuče članarine u 

mjestu. U istom mjesecu vračamo kamion i svu opremu nakon energetske obnove 

vatrogasnog doma . U 2021 godini smo obavili 9 liječničkih pregleda za operativne članove . 

Božićni domjenak za članove smo održali 17 prosinca . Od VZG Belišće dobivamo dva para 

vatrogasnih kožnih čizama i punjač akumulatora . Za svoje članove smo kupili radne cipele , 

flis jakne i još nešto druge opreme .    

 

Ad 5. 

Rasprava o podnesenim izviješčima i usvajanje istih 

 

Predsjedavajući Ivan Anić daje na glasanje izviješće o radu DVD – a Bistrinci i financijsko 

izviješće za 2021godinu . Sva izviješća su prihvaćena sa 13 glasova članova skupštine .   
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Ad 6. 

Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2023 godinu 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Željko Pelivanović  je predložio plan rada za 2023 godinu 

:  Gašenje nastalih požara . Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u domaćinstvima 

. Pomaganje mještanima u vrijeme elementarnih nepogoda .Prikupljanje podupirajuče 

članarine .Provesti dežurstvo za žetvu 2023 godine . Osposobljavanje vatrogasnih članova . 

Rad sa djecom i mladeži .Nabavka opreme koja nedostaje . Suradnja sa udrugama iz mijesta 

.Primanje novih članova . Sudjelovanje na svim vatrogasnim natjecanjima . Obilježiti dan 

svetog Florijana  . Odlazak na proslave prijateljskim društvima . Uređivanje vatrogasnog 

doma . Pripreme za godišnju skupštinu  2023 godine . Pod ovom točkom dnevnog reda Gđa 

Jozefina Podboj financijski plan za 2023 godinu : Prihod od članarine 4.000 kn ,prihod od 

VZG Belišće  10.000 kn ,prihod od OBŽ 6.000 UKUPNO :20.000 kn   

Ad 7. 

Rasprava o planovima te usvajanje istih  

Predsjedavajući Ivan Anić  je pročitane planove  dao je na raspravu, kako nije bilo primjedbi 

na pročitane planove  ista su jednoglasno (sa 13 člana skupštine ZA) usvojena . 

 

Ad 8 

Izbor zamjenika zapovjednika DVD-a Bistrinci 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući, je dao na prijedlog imenovanja novog 

zamjenika zapovjednika jer dosadašnji zamjenik Darko Šporčić zbog osobnih razloga više 

nije u stanju obavljati navedenu funkciju . Predsjedavajući je za mjesto zamjenika 

zapovjednika predložio Leonarda Rolda . ovaj prijedlog  je jednoglasno usvojen (sa 13 

glasova  člana skupštine „ZA“)  

 

Ad 9 

Pozdravna riječ gostiju 

Prvi se za riječ javio Nikica Mužević koji je pozdravio sve prisutne zahvalio se na rad radu 

ovog društva , zaključio kako je dom DVD Bistrinci zadnji na području grada Belišća  koji je 

obnovljen i kako će u ovakvom domu i vatrogascima biti lakše obavljati djelatnosti . Za riječ 

se obratio i zapovjednik VZG  Belišće Dubravko  Čovčić : Pozdravio je voditeljstvo skupštine 

i sve prisutne zahvalio na radu društva a posebno na ispomoći na 3 velika požara na 
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Beliščanskoj deponiji smeča također je zahvalio na sudjelovanju u radu VZG Belišće 

zapovjedniku i predsjedniku .   

 

Ad 10. 

Dodijala priznanja  

Pod ovom točkom dnevnog reda Nikica Mužević je dodjelio priznanje za 10 godina rada u 

društvu Leonardu  Roldu . Za 20 godina rada u društvu Karlu Majeriću .  

  

 

Ad 11 

Pitanja i prijedlozi 

Pod ovom točkom predsjedavajući je predložio ako netko ima pitanja ili prijedloga da se 

slobodno obrati . Kako nije bilo ni pitanja ni prijedloga predsjedavajući je i u 18 i 30 zaključio 

rad skupštine . zahvalio se članovima na nesebičnom zalaganju i trudu u obavljanju 

vatrogasne  djelatnosti .   

. 

 

Ad 14 

 ZAPISNIČAR: OVJEROVITELJI PREDSJEDNIK 

  ZAPISNIKA: VODITELJSTVA SKUPŠTINE: 

 

 

 Jozefina Podboj Ivica Majdenić Ivan Anić 

  

 

  Darko šporčić 

 


