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Z A P I S N I K  
 

Sa izvještajne godišnje 97. sjednice Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koju je sazvao 

predsjednik DVD-a Bocanjevci na temelju članka 31. Statuta DVD-a Bocanjevci, koja je 

održana nadnevka 12. ožujka 2022. godine u prostoriji Hrvatskog doma  u Bocanjevcima s 

početkom u 18,00 sati. 

 

PRISUTNI ČLANOVI: 12 Članova: 

            Barić Dražen, Josip Pavoković, Milan Strahinec, Armenio Vidošić , 

Tihomir Kolarić , Ivica Barić,   Miko Mandić-Jakšin, , Branimir Vidošić, 

Zdravko Hasanac,  Monika Vidošić, , Marin Vuksanić , Marko Vonić 

 

ODSUTNI ČLANOVI: 5 članova 

                                Robert Mandić,  Mario Mandić , Tea Mandić , Josip Barić,  

                                 Kolarić Marko  

 

OSTALI PRISUTNI GOSTI:  

- Gđa Ljerka  Vučković  - Zamjenica gradonačelnika grada Belišća  

- gosp. Dubravko Čovčić- zapovjednik VZ grada Belišća 

- gosp. Nikica Mužević – Predsjednik  VZ grada Belišća 

- gđa . Adrijana Vuksanić –tajnica  NK Hrvatski Sokol 

- gosp.Željko Vuksanić – predsjednik MPD Pajdaši 

- gosp. Patrik Piškorjanac- predstavnik  Kud-a Šokadija 

- gosp Bojan Vuksanić-predstavnik savjeta za razvoj prigradskih naselja grada 

Belišća za mjesto Bocanjevci 

- članovi dvd-a Bocanjevci, 

  

 

Redovnu sjednicu Skupštine DVD-a Bocanjevci otvorio je predsjednik gosp. Milan Strahinec, 

a  nakon intoniranja državne i vatrogasne himne, te minute šutnje za preminule vatrogasce 

društva, pozdravio sve prisutne.  

 
 

 

 

 

 

 



Predsjednik gosp. Milan Strahinec  predložio je sljedeći 

 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Izbor radnih tijela;  

a. Voditeljstvo  skupštine 

b. Zapisničar 

c. 2 ovjerovitelja  zapisnika 

 

2. Podnošenje izvješća o radu i financijsko  izvješće u  2021.godini  

3. Izvješće Verifikacijskog odbora; 

4. Rasprava o izvješćima, te usvajanje istih; 

5. Prijedlog Plana rada i  financijski plan za 2023. godinu; 

6. Rasprava o planovima, te usvajanje istih; 

7. Pozdravna riječ gostiju. 

8. Pitanja i prijedlozi! 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno  ( 12 članova skupštine «ZA»)   usvojen. 

 

Slijedi rad po utvrđenom dnevnom redu; 

 

Ad 1. 

Izbor radnih tijela Skupštine 

 

Pod točkom dnevnog reda gosp. Milan  Strahinec predložio je sljedeće osobe u radno 

Voditeljstvo Skupštine i to: 

 

RADNO VODITELJSTVO    Predsjednik – gosp. Milan Strahinec 

                                                   

                                                  Član            -  gosp.  Josip  Pavoković 

 

     ZAPISNIČAR                                            –  gosp. Marin Vuksanić 

 

                  2 OVJEROVITELJA ZAPISNIKA:            - gosp. Armenio Vidošić  

            - gosp. Dražen Barić 

 

 

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA U SASTAVU 

                                                 -   predsjednik        - gosp. Armenio  Vidošić 

       - član                    – gđa. Monika  Vidošić 

                                                   - član                    -   Mario  Mandić 

 

 

Nakon iznesenog prijedloga otvorena je rasprava o prijedlozima te kako nije bilo drugih 

prijedloga dan je izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno ( 12 članova skupštine 

«ZA») usvojen. Pozvano je radno voditeljstvo da zauzmu mjesta te da se nastavi rad po 

dnevnom redu. 

 

 



 

 

Ad 2.1 

Podnošenje Izvješća o radu u 2021. godini  

 

Pod ovom točkom dnevnog reda Gosp Josip Pavoković  podnio  je  izvješće o radu u 2021. 

godini koje je bilo detaljno s obzirom na rad dvd-a u pandemijskim uvjetima. ,. Godina je 

započela popisom opreme i članova, te je zaključeno kako je oprema ispravna, složena i 

spremna za korištenje u svakom trenutku. 

Na samom početku godine novoizabrano vodstvo dvd-a je napravilo reviziju  članstva te je 

utvrđeno  kako je uz ovu  covid situaciju i velik broj odlazaka na rad u inozemstvo naš dvd 

došao do brojke od samo 17 aktivnih punoljetnih članova dvd-a te se po tom stvarnom broju 

ažuriralo članstvo u aplikaciji  vatronet. Od 17 članova 12 ima važeći liječnički pregled  Ovo 

je godina gdje se nije nastupilo s članovima i djecom  na vatrogasnih natjecanjima zbog  

covid situacije. Godina je prošla bez požara u naša dva mjesta ali smo u 2 navrata s po 6 

vatrogasaca bili pozvani na požar  odlagališta otpada u Belišću. Gašenje je trajalo  i 20 sati, a 

naš dvd je svoj doprinos dao s članovima, kombijem  te traktorom i  traktrorskom cisternom 

koja je neprekidno dobavljala vodu za gašenje iz podnožja deponije do vrha.  

Za vrijeme žetve tradicionalno u našim prostorijama se odvija dežurstvo te je dežuralo 10 

članova u popodnevnim satima od 15:00- 23:00 sata. Dežurstvo je proteklo u najboljem redu a 

vrijeme provedeno u dežurstvu članovi su iskoristili za uređenje prostorija.  

Ističemo i to da smo  i ovu godinu pristupili natječaju Osječko -Baranjske županije za 

sufinanciranje nabavke opreme koje nam je i  odobreno. Kupljen je novi izolacioni aparat s 

rezervnom  bocom u iznosu od  9 749,38 kn. 

Od vatrogasne zajednice grada Belišća dobili smo 1 kacigu Pab 4 sa svjetiljkom, potkapu, 

prijelaznicu  te 3 para gumenih čizama. 

U ovoj godini nas je pogodila tužna vijest kako nas je prerano napustio nekadašnji 

predsjednik dvd -a Dejan Vinogradac  te su članovi u  odorama ispratili ga na vječni počinak. 

  I ove godine naši članovi su radili na osposobljavanju tako je naš predsjednik gosp Milan 

Strahinec položio za zvanje vatrogasni  časnik 1 klase te sad naš dvd ima  2  člana s ovim 

visokim činom, a 7 članova obnovilo je liječnički pregled. 

Izvješće je zaključeno pozivom svih mještana da se priključe radu dvd a  te da svi zajedno 

nastavimo 97 godina dugu tradiciju vatrogastva u našem  mjestu. 

 

Ad 2.2 

Podnošenje financijskog  izvješća 

 

Nakon podnesenog Izvješća o radu u 2021. godini gosp. Milan Strahinec – podnio je 

Financijsko izvješće za 2021. godinu, gdje prihodovni dio iznosi 21,852.44 kune, a sredstva 

doznačena u većem dijelu od strane grada Belišća , Vatrogasne zajednice grada Belišća, i 

Osječko-baranjske županije. 

 Rashodovni dio je iznosi 16,153.14 kuna, a koji je u većem dijelu utrošen za nabavku 

vatrogasne opreme,  održavanje kombija i spremišta te  redovne aktivnosti. Stanje računa dvd 

Bocanjevci na dan 01.01.2022  iznosi 22,335.81 kn. 

 

Ad 3. 

Podnošenje Izvješća Verifikacijskog odbora 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik verifikacijske komisije gosp. Armenio Vidošić 

podnio je Izvješće Verifikacijske komisije, gdje je konstatirano da je od 17 članova s pravom 



glasa, na Skupštini prisutno 12 članova, te je 5 članova  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.  

 

 

 

Ad 4. 

                                       Rasprava o izvješćima, te usvajanje istih. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući je otvorio objedinjenu raspravu po 

prethodno podnesenim izvješćima.  

Na izvješća nije bilo primjedbi, dopuna niti drugih prijedloga te se izvješće o radu, financijsko 

izvješće o prihodu i rashodu u 2021, i  izvješće  verifikacijske komisije jednoglasno ( 12 

članova  skupštine «ZA») prihvaća. 

 

Glasanje se vodi zasebno izvješće po izvješće. 

 

                                                                       Ad 5. 

Prijedlog Plana rada i financijski plan za 2023. godinu. 

 

Pod točkom dnevnog reda gosp. Milan Strahinec - podnio je Plan rada za 2023. godinu, a koji 

ima osnovne odrednice i to: 

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

- Obavljati protupožarnu zaštitu na području Gorice i Bocanjevaca, 

- Obilježiti sv. Florijana odlaskom na svetu misu i druženjem članova 

- Provoditi dežurstva za vrijeme žetve i pojačanih opasnosti od požara 

- Proširivati suradnju sa drugim vatrogasnim društvima i udrugama u cilju ostvarivanja 

zajedničkih interesa i uzajamne pomoći. 

- Uključiti što više  djece i mladih u rad društva te i dalje osposobljavati  postojeći kadar 

- Organizirati posjet našem dvd-u polaznicima 1.razreda osnovne škole u Bocanjevcima 

- Uključiti se u akciju „Volim Belišće, ali čisto“ 

 

Nakon podnesenog Plana rada za 2023. godinu, gosp. Milan Strahinec  podnio je Financijski 

plan za 2023. godinu, a on u prihodovnom dijelu iznosi 20.050.00 kuna koji se očekuje od 

grada Belišća, Vatrogasne zajednice grada Belišće i Vatrogasne zajednice osječko-baranjske. 

Rashodovni dio za redovnu aktivnost,  nabavku potrebite opreme po Pravilniku iznosio bi 

20.000.00 kuna. 

 

Ad 6. 

Rasprava o, planovima i usvajanje istih 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući je otvorio raspravu o planovima na sjednici 

Skupštine. 

Na planove nije bilo, dopuna niti drugih prijedloga te se plan rada za 2023, kao i financijski 

plan prihoda i rashoda za 2023  jednoglasno ( 12 članova skupštine «ZA») prihvaća. 

 

 

 

 

 



Ad 7. 

                                                        Pozdravna riječ gostiju : 

 

Prva za riječ se javila  zamjenica gradonačelnika  grada Belišća gđa Ljerka  Vučković. 

Zahvalila  se domaćinima na pozivu, te uputila svima pozdrave od gradonačelnika gosp. 

Dinka Burića te u svoje  osobno ime. Istakla je kako se ovdje  osjeća kao sestra jer je i sama 

vatrogasac te da joj je  čast biti na  događajima ovakve vrste, zaželila je što manje požara te se 

zahvalila na sudjelovanju u gašenju  požara  deponije. Napominje kako će grad Belišće na 

čelu s gradonačelnikom dr. Dinkom Burićem i dalje nastojati opremati i voditi brigu o svim 

dvd-ovima na području grada jer svi znamo da su vatrogasci prvi tu kad god je to potrebno. 

Također pohvaljuje rad i suradnju s osnovnom školom i mlađim uzrastima te svim članovima 

želi snage i volje da se izdrži ovaj teški period u  vođenju i radu udruge. 

 

 

 Predsjednik vatrogasne zajednice grada Belišća, gosp Nikica Mužević, pozdravlja domaćine i 

govori kako je lijepo doći u mala mjesta i usprkos ovoj teškoj situaciji s covidom i ratom u 

Ukrajini da ima ljudi i da mala društva rade. Zbog odlaska velikog  broja članova istiće kako 

u svakom trenu imamo pomoć  središnje  vatrogasne  postrojbe, ističe još i  kako je preventiva 

i upoznavanje ljudstva s opasnostima pola spriječen požar a druga godina zaredom bez požara  

znaći da ipak dobro društvo radi preventivu. 

 

Gosp. Bojan Vuksanić ispred savjeta za razvoj prigradskih naselja grada Belišća pozdravlja 

prisutne goste i pohvalio je rad vodstva društva, zahvalio se na odličnoj suradnji društva s 

samim povjerenstvom. Nakon iscrpnog izvješća svoj govor je sveo u dvije točke, bez obzira 

što puno članova je otišlo želi čestitat vodstvu dvd a na radu s mladima od malih nogu te se ne 

brine za daljnji rad i budućnost ovog društva te što i dalje ulažemo u svoje znanje bez obzira 

koliko znamo i to znanje prenosimo na druge, što se  održava rad  udruga u ovim  teškim 

vremenima, te poziva sve da još više jedni drugima pomognemo u radu udruga jer nas je u 

selima sve manje te je održavanje udruga sve teže i teže. 

 

  

 

Ad 8. 

Pitanja  i  prijedlozi  

 

 

Pod ovom točkom za riječ se javio gosp Željko Vuksanić s pitanjem o stanju privatnih 

vatrogasnih aparata koji se nalaze po kućama, napominje kako su nekad ti aparati redovno 

održavani i servisirani. 

 

Odgovor mu je dao zapovjednik vatrogasne zajednice gosp. Dubravko Čovćić kako se tu radi 

o starim aparatima, 

Servis vatrogasnih aparata je preuzela privatna tvrtka te se servis aparata naplaćuje. 

Napominje ako nisu aktivirani da vjeruje kako su oni ispravni ali da bi se trebali servisirati. 

Dvd i zajednica može izaći u susret tako da se donesu u spremište zajednice te članovi mogu 

pogledati ispravnost bez naknade ali bez odgovarajuće naljepnice. 

Ukoliko isto treba  pravna osoba odnosno  neki  Opg  ili firma mora biti redovno servisiran i 

održavan. 

 

 



 

Budući da je dnevni red Skupštine DVD-a Bocanjevci iscrpljen, gosp. Milan Strahinec se 

zahvalio prisutnima na pozdravnim riječima, strpljenju i plodonosnoj raspravi, te zaključio rad 

Skupštine u 20:,15 sati, Sve prisutne pozvao da se ne raziđu te da je gore u prostorijama dvd a 

pripremljena zakuska  . 

 

 

 ZAPISNIČAR OVJEROVITELJI PREDSJEDNIK 

  ZAPISNIKA: VODITELJSTVA SKUPŠTINE 

 

 Marin Vuksanić  Armenio Vidošić Milan Strahinec 

  

   

 

 

                                                               Dražen  Barić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


