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   DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  

BOCANJEVCI 
Matije Gupca 73, BOCANJEVCI, 31550 Valpovo 

  IBAN: HR39 23400091100012410, MB 3041263 

OIB: 27321138248 

E-mail:  milan.strahinec88@gmail.com 

 

Z A P I S N I K 

 

sa redovne i izborne 96. sjednice Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bocanjevci, 

koju je sazvao predsjednik DVD-a Bocanjevci na temelju članka 30. Statuta DVD-a 

Bocanjevci, koja je održana nadnevka 20.veljače 2021. godine u prostorijama Hrvatskog 

doma u Bocanjevcima s početkom u 18:00 sati. 

 

PRISUTNI ČLANOVI: Milan Strahinec, Josip  Pavoković, Tihomir Kolarić, Dražen Barić, 

Mario Mandić, Armenio Vidošić, Monika Vidošić, Marin Vuksanić, Branimir 

Vidošić, Ivan Varga, Marko Vonić, Miko Mandić , Ivica  Barić Marko Kolarić (14 

članova) 

 

ODSUTNI ČLANOVI:  Zdravko Hasanac, Robert  Mandić,  Kristijan Vuksanić, Mandić 

Miko , Tea Mandić (5 članova) 

 

OSTALI PRISUTNI GOSTI:  

• g. Domagoj Varžić – Zamjenik gradonačelnika grada Belišća 

• g. Dubravko Čovčić – Zapovjedik VZ grada Belišća 

• g. Nikica Mužević  - Predsjednik VZ Osječko-Baranjske županije 

• g. Bojan  Vuksanić - Povjerenik za PN Bocanjevci  

 

Izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine DVD-a Bocanejvci  otvorio je predsjednik g. Dražen 

Barić, a nakon intoniranja državne i vatrogasne himne, pozvao je na minutu šutnje za 

preminule vatrogasce u protekloj godini, te pozdravio sve prisutne. 

  

Predsjednik g. Dražen Barić  predlaže da se sjednica Skupštine provede prema važećem 

Poslovniku o radu Skupštine, što je jednoglasno prihvaćeno, te predlaže sljedeći 
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D n e v n i  r e d : 

 

1. Izbor voditeljstva Skupštine;  

2. Izbor radnih tijela; 

3. Izvješće Verifikacijske komisije; 

4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine; 

5. Podnošenje Izvješća o radu i Financijskom poslovanju DVD Bocanjevci u 2020. 

godini; 

6. Izvješće Nadzornog odbora; 

7. Rasprava o izvješćima, te usvajanje istih; 

8. Odluka o davanju razrješnice na funkcije i članstvo u radnim tijelima DVD-a 

Bocanjevci za mandatno razdoblje od 2017. godine do 2021. godine; 

9. Izbor kandidata na funkcije i radna tijela DVD-a Bocanjevci za mandatno 

razdoblje od 2021. godine do 2026. godine; 

10. Rasprava o kandidatima, te izbor istih; 

11. Odluka o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje DVD-a Bocanjevci; 

12. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2022. god.; 

13. Rasprava o Planovima, te usvajanje istih; 

14. Pozdravna riječ gostiju; 

15. Dodjela priznanja; 

16. 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. Dražen Barić predložio je sljedeće osobe u Voditeljstvo 

Skupštine i to: 

• Predsjednik – g. Milan Strahinec, 

• Član – g. Dražen Barić, 

• Član – g. Josip Pavoković. 
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Nakon iznesenog prijedloga otvorio je raspravu te, kako nije bilo drugih prijedloga, dao je 

izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (14 članova skupštine „ZA“) usvojen. 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

Izbor radnih tijela: 

a) Verifikacijska komisija (tri člana) 

b) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 

c) Kandidacijsko-izborno povjerenstvo 

Predsjedavajući g. Milan Strahinec predložio je članove radnih tijela kako slijedi: 

➢ VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:           - predsjednik – g.Armenio Vidošić, 

  - član – g. Mario  Mandić,  

  - član – gđa Monika Vidošić 

➢ ZAPISNIČAR – g.Tihomir  Kolarić 

➢ OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: - g. Dražen  Barić, 

 - g. Josip  Pavoković 

➢ KANDIDACIJSKO-IZBORNO POVJERENSTVO: 

 - predsjednik – g. Ivica  Barić, 

 - član - g. Marko  Vonić 

 - član – g. Miko Mandić 

 

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

izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (14 članova skupštine „ZA“) usvojen. 

 

Ad 3. 

Izvješće Verifikacijske komisije 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Armenio Vidošić podnio je Izvješće Verifikacijske 

komisije, gdje je konstatirano da je, od 19 članova s pravom glasa, na Skupštini prisutno 14 

članova, a 5 članova je opravdano odsutno, pa su sve odluke i zaključci koji se donose na 

Skupštini pravovaljani, s obzirom da je prisutna natpolovična većina članova Skupštine 

DVD Bocanjevci. 
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Ad 4. 

Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine 

Predsjedavajući g. Milan Strahinec pred nazočnima je ukratko iznio novi Poslovnik o radu 

Skupštine, koji je razmatran na prethodno održanoj sjednici Upravnog odbora, Zapovjedništva 

i Nadzornog odbora DVD-a Bocanjevci, od dana 19. siječnja 2021. godine. 

Pri tome se posebice osvrnuo na odredbe članka 18. Poslovnika kojim se, u iznimnim 

slučajevima, sjednica Skupštine može održati na daljinu, odnosno putem videokonferencije, 

kao elektronska sjednica. 

 

G. Strahinec je potom otvorio raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. Kako nije bilo 

zainteresiranih za raspravu, dao je izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (14 

članova skupštine „ZA“) usvojen. 

 

Ad 5. 

Podnošenje Izvješća o radu 

i Financijskom poslovanju DVD Bocanjevci u 2020. godini 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Josip Pavoković je podnio Izvješće o radu u 2020. godini 

koje je bilo vrlo specifično, gdje je provedba aktivnosti bila usko vezana za epidemiološke 

mjere protiv COVID-19. te ovdje donosimo kratak pregled. Početkom godine  napravljen je 

popis i stanje  imovine i  opreme, te je oprema  dostatna za postrojbu naše  veličine te 

zadovoljava sve minimalne  uvjete. Održana je godišnja skupština i članovi su sudjelovali na 

svim skupštinama prijateljskih društava. Članovi redovito sudjeluju u radu i na sjednicama 

vatrogasne  zajednice. 

Tokom dežurstva za vrijeme žetve imali smo 3 manja požara suhe trave koja su brzom 

intervencijom članova ugašeni te 2 tehničke intervencije ispumpavanja  bunara. 

Tokom 2020. godine  7 članova dvd-a Bocanjevci obavilo je redovni  liječnički pregled. 

Prijavom na natječaj Osječko-baranjske županije za sufinanciranje pri kupnji vatrogasne 

opreme  kupljena je oprema u iznosu od 10 298, 75 kn. Kupljen je agregat za struju, 5 pari 

rukavica, mlaznica za pjenu i  C cjevine. I ove godine smo održali jednu aktivnost s našom 

područnom školom gdje nam je u posjeti bio 4. razred  te nakon malog predavanja priređena 

im je mala zakuska. Tokom ožujka naš član je svakodnevno obilazio naša dva mjesta i javljao 

stanje u stožer po pitanju zabrane okupljanja  mještana. 
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Na samom kraju godine potaknuti potresom članovi dvd-a Bocanjevci u suradnji s župom 

Valpovo  i Karitasom organizirali smo prikupljanje pomoći u  domu, te prijevoz istih do 

župnog dvora u Valpovu. 

Financijsko izvješće skupštini podnio je g.Milan Strahinec te tako prihodi dvd-a Bocanjevci u 

2020. godini  iznose 27 874,38  kn   a  rashodi  21  939, 84. 

Stanje računa  dvd-a  na  dan  31.12.2020.  iznosi  16 636, 51 kn 

 

 

 

Ad 6. 

Izvješće Nadzornog odbora 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Ivica Barić  podnio je Izvješće Nadzornog odbora koje je 

ustvrdilo da je  blagajničko poslovanje, knjiga inventara, knjiga zapovjednika DVD-a 

Bocanjevci vođene u skladu s Zakonom o knjigovodstvu, financijska dokumentacija je 

vođena uredno, te poslagana kronološkim redom. Svi dokumenti potpisani su od ovlaštenih 

osoba i odloženi uz priloge. 

Ad 7. 

Rasprava o izvješćima , te usvajanje  istih 

Nakon iznesenih Izvješća o radu i Financijskom poslovanju u 2020. godini, g. Strahinec 

otvorio je raspravu. 

Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu, g. Strahinec dao je iznesena Izvješća na glasovanje 

koja su jednoglasno (14 članova skupštine „ZA“) usvojena,  

 

Ad 8. 

Odluka o davanju razrješnice na funkcije i članstvo u radnim tijelima DVD-a Belišće 

za mandatno razdoblje od 2017. godine do 2021. godine 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući, na temelju članka 34. Statuta Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva daje na glasovanje Odluku o davanju razrješnice imenovanih osoba na 

funkcije i tijela u DVD-u u mandatnom razdoblju 2017. do 2021. godine, koja je jednoglasno 

(14 članova skupštine „ZA“) usvojena.  

 

Ad 9. 

Izbor kandidata na funkcije i radna tijela DVD-a Bocanjevci 

za mandatno razdoblje od 2021. godine do 2026. godine 
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Pod ovom točkom dnevnog reda, g. Ivica  Barić, kao predsjednik Kandidacijsko-izbornog 

povjerenstva, iznio je prijedlog za funkcije i članove u tijelima DVD-a Bocanjevci, i to: 

 

1) Izbor rukovodećeg kadra na osnovu zakona i Statuta DVD-a: 

a) Predsjednik:  MILAN  STRAHINEC, 

b) Zapovjednik:  JOSIP  PAVOKOVIĆ. 

 

2) Formirati Upravni odbor (9 članova): 

1. MILAN  STRAHINEC, 

2. JOSIP PAVOKOVIĆ, 

3. DRAŽEN  BARIĆ, 

4. ARMENIO  VIDOŠIĆ, 

5. TIHOMIR  KOLARIĆ, 

6. MONIKA  VIDOŠIĆ, 

7. MARIO  MANDIĆ 

8. MARIN  VUKSANIĆ 

9. IVICA  BARIĆ. 

Ad 10. 

Rasprava o kandidatima, te izbor istih 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući g. Milan Strahinec otvorio je raspravu po 

prethodno podnesenim prijedlozima za kandidate na funkcije i imenovanje u radna tijela 

DVD-a Bocanjevci  pod točkom 10. 

 

G. Strahinec je tijekom rasprave članove izvijestio kako novim Statutom DVD-a Bocanjevci 

ostale članove tijela bira Upravni odbor,i da će isti biti izabarani na prvoj sljedećoj sjednici 

upravnog odbora te da više u Društvu ne djeluje Nadzorni odbor. 

  

S obzirom da nije bilo drugih prijedloga i rasprave, predsjedavajući g. Strahinec dao je na 

glasovanje predložene kandidate za funkcije i imenovanje u radna tijela DVD-a Bocanjevci  

pod točkom 10. koji su jednoglasno (14 članova skupštine „ZA“) usvojeni. 

 

Ad 11. 

Odluka o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje DVD-a Belišće 
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Pod ovom točkom predsjedavajući je sukladno članku 4. Statuta DVD-a Bocanjevci iznio 

prijedlog Odluke o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje DVD-a Bocanjevci, po kojoj pravo 

zastupanja Društva imaju: 

▪ G. Milan Strahinec – predsjednik Društva i 

▪ G. Josip Pavoković – zapovjednik Društva. 

S obzirom da je Statutom DVD-a propisano da Društvo  zastupaju 3 osobe Tajnik će biti 

izabran na sjednici upravnog  odbora,  predsjedavajući je dao na glasovanje Odluku o izboru 

osoba ovlaštenih za zastupanje DVD-a Bocanjevci, koja je jednoglasno (14 člana skupštine 

„ZA“) usvojena.  

 

Ad 12. 

Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2022. godinu. 

Pod osmom točkom dnevnog reda g. Pavoković podnio je Plan rada za 2022. godinu, a koji 

ima osnovne odrednice, i to: 

• Redovitu djelatnost obavljati kroz Zakonom propisane i Statutom predviđene propise, 

• Obaviti protupožarnu preventivu na području Gorice i Bocanjevaca, 

• Obilježiti sv. Florijana  odlaskom na svetu misu i druženjem članova, 

• Organizirati javne vježbe i sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima, 

• Neprekidno raditi na osposobljavanju vatrogasnog kadra, 

• Provoditi dežurstva za vrijeme žetve i pojačanih opasnosti od požara, 

• Proširivati suradnju s drugim vatrogasnim društvima i udrugama u cilju ostvarivanja 

zajedničkih interesa i uzajamne pomoći. 

 

Nakon podnesenog Plana rada za 2022. godinu, g. Strahinec podnio je Financijski plan za 

2022. godinu, koji u prihodovnom dijelu iznosi 23 500,00  kuna koji se očekuje od 

Vatrogasne zajednice grada Belišće i Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske, te županije 

Osječko-baranjske. Rashodovni dio za redovnu aktivnost, i nabavku potrebite opreme iznosio 

bi 23 000,00  kuna. 

 

 

Ad 13. 

Rasprava o Planovima, te usvajanje istih 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući je otvorio raspravu po prethodno 

podnesenim planovima na sjednici Skupštine. 

 



 

8/9 

S obzirom da rasprave nije bilo, predsjedavajući g. Strahinec dao je na glasovanje prijedlog 

Plana rada za 2022. godinu, te prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu, koji su 

jednoglasno (14 članova skupštine „ZA“) usvojeni. 

 

Ad 14. 

Pozdravna riječ gostiju 

Za pozdravnu riječ nazočnima se prvi obratio g. Nikica Mužević,  predsjednik Vatrogasne 

zajednice Osječko-baranjske županije i vatrogasne zajednice grada Belišća.. Pozdravio je sve 

prisutne, te rekao kako će se, nažalost, ovogodišnje skupštine Društava morati održati na 

slične načine, odnosno da će odlasci na iste morati biti smanjeni na najmanju moguću mjeru, 

zbog trenutne situacije. Pohvalio je članove DVD-a Bocanjevci koji, unatoč uvjetima 

pandemije, uspješno obavljaju svoje zadaće i radne zadatke, te je uvjeren kako u tom pogledu 

neće biti problema niti u budućnosti. Napomenuo je kako je došlo do izmjena i prilagodbi 

zakona o vatrogastvu te sada mandat izabranog  vodstva traje  5 godina. Zahvalio se 

dosadašnjem  vodstvu dvd-a, svim članovima  na dolasku, te zaželio puno sreće i uspjeha u 

radu novoizabranom  vodstvu Društva. 

 

Potom je riječ preuzeo zamjenik gradonačelnika grada Belišća i zapovjednik stožera civilne 

zaštite grada Belišća gosp. Domagoj Varžić. Pozdravio je sve  prisutne u ime gradonačelnika i 

svoje osobno ime. Pohvalio je rad vatrogasaca u ovim izazovnim vremenima gdje opet 

vatrogasci su prvi koji su na raspolaganju u svim segmentima života. 

Novom vodstvu poželio je uspješan rad i što manje intervencija a što više  druženja. 

Napomenuo je kako će  grad i dalje pomagati sva društva na području grada te kako život u 

malim mjestima ne bi bio isti bez  vrijednih ljudi u  udrugama. Napomenuo je još kako je 

korištenje domova u ovim izazovnim vremenima za privatne osobe je zabranjeno, ali 

vatrogasci djeluju u službi civilne zaštite te ova skupština je radna te se za takvu situaciju 

zabrana ne odnosi. Poželio je svim prisutnima najviše zdravlja. 

Za riječ se javio povjerenik za PN Bocanjevci gosp. Bojan  Vuksanić. Zahvalio se 

dosadašnjem  vodstvu na suradnji te poželio isto  takvu suradnju s novim. Napomenuo je kako 

je u izvješću o radu promakla  sitnica da su vatrogasci prvi bili koji su se prilikom prvog 

potpunog zatvaranja stavili na raspolaganje starijim sumještanima u odlasku po osnovne 

namirnice i lijekove. Napominje kako su nam njegova vrata uvijek otvorena za bilo kakvu 

pomoć.  
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Ad 15. 

Dodjela priznanja 

Pod ovom točkom predsjedavajući g. Milan Strahinec zamolio je zapovjednika 

gosp.Pavokovića i zpovjednika vatrogasne zajednice gosp.  Čovčića da  pristupe uručivanju 

priznanja, , i to: 

 

• Diploma za 10 godina rada u vatrogasnoj organizaciji “Spomenica za 10 godina”: 

o Mario Mandić 

Ad 16. 

Pitanja i prijedlozi 

S obzirom da nije bilo drugih pitanja niti prijedloga, predsjedavajući g. Strahinec se zahvalio 

g. Nikici Muževiću g. Varžiću i g. Vuksaniću na lijepim riječima, te još jednom čestitao 

dobitniku na zasluženom priznanju. Također je čestitao svima izabranima na njihove nove 

dužnosti u Društvu. 

zahvalio svim članovima društva na njihovom doprinosu, te zaželio puno zdravlja, na boljitak 

vatrogastva i mještana na području Bocanjevaca i Gorice. 

 

Budući je dnevni red Skupštine DVD-a Bocanjevci  bio iscrpljen, a nije bilo zainteresiranih za 

daljnju raspravu, g. Milan  Strahinec je zaključio rad Skupštine u 18:40 sati. 

 

 

U Bocanjevcima  23. veljače 2021. godine. 

  

 ZAPISNIČAR: OVJEROVITELJI PREDSJEDNIK 

  ZAPISNIKA: VODITELJSTVA SKUPŠTINE: 

 

 

 Tihomir Kolarić Dražen  Barić Milan  Strahinec 

  

 

  Josip Pavoković 

 


