
 

1/8 

Z A P I S N I K 

 

sa redovne i izborne 117. sjednice Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistrinci koju 

je sazvao dopredsjednik DVD-a Bistrinci na temelju članka 30. Statuta DVD-a Bistrinci koja 

je održana nadnevka 13. ožujka 2021. godine u prostoriji NK PODRAVAC Bistrinci u 

Bistrincima s početkom u 18:00 sati. 

 

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

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

Podboj, Danijel Petrović, Ivica Majdenić, Zvonko Orešković, Zdenko Glasovac, 

Zvonimir Ljutak  , (15 člana) 

 

ODSUTNI ČLANOVI: Duško Gavrić, Anamarija Vidaković, , (2 članova) 

 

OSTALI PRISUTNI GOSTI:  

• g. Dario Fletko - predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća  

• g. Dubravko Čovčić – zapovjednik vatrogasne zajednice grada Belišća 

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

intoniranja državne i vatrogasne himne, pozvao je na minutu šutnje za preminule vatrogasce u 

protekloj godini, te pozdravio sve prisutne. 

  

Dopredsjednik g. Ivan Anić predlaže da se sjednica Skupštine provede prema važećem 

Poslovniku o radu 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. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine; 

5. Podnošenje Izvješća o aktivnostima i Financijskom poslovanju DVD Bistrinci u 

2020. godini; 

6. Izvješće Nadzornog odbora; 
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7. Rasprava o izvješćima te usvajanje i prihvaćanje istih  

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

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

9. Izbor kandidata na funkcije i radna tijela DVD-a BISTRINCI 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 Bistrinci; 

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

13. Rasprava o Planovima, te usvajanje istih; 

14. Pozdravna riječ gostiju; 

15. 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. Danijel Petrović 

 

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

izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (15 člana 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. Ivan Anić predložio je članove radnih tijela kako slijedi: 

➢ VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:           - predsjednik – g. Zoran Polanc 



 

3/8 

  - član – g. Podboj Dražen,  

  - član – g.Drago Martić 

➢ ZAPISNIČAR – gđa.  Jozefina Podboj 

➢ OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: - g. Ivica Majdenić, 

 - g. Darko Šporčić 

➢ KANDIDACIJSKO-IZBORNO POVJERENSTVO: 

 - predsjednik – g. Leonardo Rold, 

 - član - g. Drago Martić 

 - član – g.Željko Pelivanović 

 

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

izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (15člana skupštine „ZA“) usvojen. 

 

Ad 3. 

Izvješće Verifikacijske komisije 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Zoran Polanc podnio je Izvješće Verifikacijske komisije, 

gdje je konstatirano da su, od 17 članova s pravom glasa, na Skupštini prisutna 15 člana, a 2 

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. 

Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine 

Predsjedavajući g. Ivan Anić 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 Bistrinci, održane  dana 20. Veljače  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. Anić 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 5. 
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Podnošenje Izvješća o aktivnostima 

i Financijskom poslovanju DVD Bistrinci u 2020. godini 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. SINIŠA Ledinščak je podnio Izvješće o aktivnostima 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. 

 

Kako je u mjesecu veljači nastupila pandemija korona virusa, gdje su propisane 

epidemiološke mjere u pogledu zabrane okupljanje većeg broja osoba, obveze korištenja 

maske za lice u zatvorenom prostoru, dezinfekcija ruku i držanja fizičke distance, prekinuli 

smo daljnja okupljanja i odlaska na natjecanja, te nastavili samo s izlaskom na vatrogasne 

intervencije i aktivnosti koje su bile nužne. 

 

U sklopu Stožera civilne zaštite Grada Belišće u vremenu od 16.03. do 20.05.2020. godine 

obavljali smo nadzor nad provedbom propisanih epidemioloških mjera u zaštiti od COVID-

19, posebno po pitanju okupljanja osoba na otvorenom i zatvorenom prostoru na području 

grada Belišća i prigradskih naselja. U 2020 godini imali smo jedan požar i 16 tehničkih 

intervencija skidanja gnijezda stršena od ostalih aktivnosti valja spomenuti sudjelovanje na 

slaninijadi u Bistrincima ,fišijadi i čobanijadi u Belišću . Obavili smo i dežurstvo za žetvu 

2020 g koja se provodila od 15 do 22 sata sa po dva vatrogasca. 03.07. 2020 vršili 

ispumpavanje poplavljene kuće u ulici M.Gupca 1 u Bistrincima Zbog energetske obnove 

vatrogasnog doma 19.09 .preselili smo vozilo i svu opremu iz spremišta. Od ostalih aktivnosti 

bi naveo preventivni pregled domaćinstava u mjestu i prikupljanje podupirajuće članarine .U 

2020 godini su tri člana obavila liječnički pregled. Zbog donošenja novog statuta DVD-

BISTRINCI, 22. 12.2020 održali izvanrednu godišnju skupštinu . 

 

Ovakav osebujan rad, koji je prezentiran kroz izvješće, ne bi nikako bio ostvaren da svatko od 

članova nije uložio svoje slobodno vrijeme u radu u Društvu. 

 

Nakon podnesenog Izvješća o aktivnostima u 2020. godini, gđa. Jozefina Podboj podnijela je 

Financijsko izvješće Društva za proteklu 2020. godinu, gdje prihodovni dio iznosi 20.005,66 

kuna, a sredstva doznačena u većem su dijelu od strane Vatrogasne zajednice grada Belišća, te 

prihodi od pružanja usluga. Rashodovni dio je iznosio 14.899,37 kuna, većinom utrošen za, 

nabavku vatrogasne opreme i redovne aktivnosti, sudjelovanje na raznim natjecanjima , 
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troškova prijevoza, registraciju vozila, trošak goriva za vozilo, zdravstvene preglede te 

kupovinu akumulatora.  

 

Ad 6. 

Izvješće Nadzornog odbora 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Željko Pelivanović podnio je Izvješće Nadzornog odbora 

koje je ustvrdilo da su knjigovodstvene evidencije DVD-a BISTRINCI 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 i prihvaćanje istih 

Predsjedavajući Ivan Anić  je pročitana izviješća dao je na raspravu, kako nije bilo primjedbi 

na pročitana izviješća ista su jednoglasno (sa 15 člana skupštine ZA) usvojena . 

 

Ad 8 

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

za mandatno razdoblje od 2017. godine do 2021. godine 

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

vatrogasnog društva Bistrinci 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 (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojena.) 

 

Ad 9 

Izbor kandidata na funkcije i radna tijela DVD-a BISTRINCI 

za mandatno razdoblje od 2021. godine do 2026. godine 

Pod ovom točkom dnevnog reda, g. Leonardo Rold, kao predsjednik Kandidacijsko-izbornog 

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

 

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

a) Predsjednik:  IVAN ANIĆ 

b) Zapovjednik:  SINIŠA LEDINŠČAK 

 

2) Formirati Upravni odbor (5 članova): 

1. IVAN ANIĆ 
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2. SINIŠA LEDINŠČAK 

3. KARLO MAJERIĆ 

4. DARKO ŠPORČIĆ 

5. JOZEFINA PODBOJ 

Ad 10. 

Rasprava o kandidatima, te izbor istih 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući g. Ivan Anić je otvorio raspravu po 

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

DVD-a pod točkom 9. 

  

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

glasovanje dizanjem ruku predložene kandidate za funkcije i imenovanje u radna tijela DVD-

a Bistrinci i to: 

a) Za Predsjednika: IVAN ANIĆ  

 - jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen 

 

b) Za Zapovjednika: SINIŠA LEDINŠČAK  

 - jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojen 

 

3) Za  Upravni odbor od 5 članova: 

1. IVAN ANIĆ 

2. SINIŠA LEDINŠČAK 

3. KARLO MAJERIĆ 

4. DARKO ŠPORČIĆ 

5. JOZEFINA PODBOJ 

 - jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojeni 

 

Ad 11 

Odluka o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje DVD-a BISTRINCI 

Pod ovom točkom predsjedavajući je sukladno članku 4. Statuta DVD-a Bistrinci iznio 

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

zastupanja Društva imaju: 

▪ G. Ivan Anić – predsjednik Društva  

▪ G.Siniša Ledinščak– zapovjednik Društva. 
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S obzirom da je Statutom DVD-a propisano koje osobe zastupaju Društvo, predsjedavajući je 

dao na glasovanje Odluku o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje DVD-a Bistrinci, koja je 

jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojena. (Odluka u prilogu zapisnika) 

 

Ad 12 

Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2022. godinu. 

Pod 12. točkom dnevnog reda g. Dražen Podboj podnio je Plan rada za 2022. godinu, a koji 

ima osnovne odrednice, i to: 

• Gašenje nastalih požara 

• Obavljati protupožarnu zaštitu na području mjesta Bistrinci 

• Osposobljavanje vatrogasnih kadrova 

• Suradnja sa svim udrugama u mjestu 

• Primanje novih članova, 

• Provoditi dežurstva za vrijeme žetve 2022.g 

• Pripreme za godišnju skupštinu 2022. g 

 

Nakon podnesenog Plana rada za 2022. godinu, gđa Jozefina Podboj podnijela je Financijski 

plan za 2022. godinu, koji u prihodovnom dijelu iznosi 20.000,00 kuna koji se očekuje od 

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

Osječko-baranjske.  

 

Ad 13 

Rasprava o Planovima, te usvajanje istih 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući je otvorio raspravu po prethodno 

podnesenim planovima na sjednici Skupštine. 

 

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

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

jednoglasno (sa 15 člana skupštine „ZA“) usvojeni. 

 

Ad 14 

Pozdravna riječ gostiju 

Za pozdravnu riječ nazočnima se prvi obratio g. Dubravko Čovčić, zapovjednik vatrogasne 

zajednice grada Belišća Pozdravio je sve prisutne, te rekao kako će se, nažalost, ovogodišnje 

skupštine Društava morati održati na slične načine, pohvalio reviziju članstva koja je 
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napravljena kako bi se znao stvaran broj operativnih članova na koje društvo može računati na 

intervencijama, naveo je neke od primjera koje su se dogodile izmjenom statuta dobrovoljnih 

vatrogasnih društava u RH. Pohvalio je članove DVD-a Bistrinci koji, unatoč uvjetima 

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

neće biti problema niti u budućnosti, ma koliko ona možda ponekad nesigurno izgledala. 

Zahvalio se svima na dolasku, te zaželio puno sreće i uspjeha u radu. 

 

Potom je riječ preuzeo predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća, g. Dario Fletko, kao jedini 

formalni gost na današnjoj Skupštini. G. Fletko, navodi kako je DVD-BISTRINCI  nešto više 

od obične udruge već u općem društvu obavlja puno veću i značajniju ulogu, čak na razini 

vojske i policije. Napomenuo je kako je u završetku obnova vatrogasnog doma u Bistrincima 

koja će uvelike olakšati rad vatrogasaca u Bistrincima ,pohvalio je dosadašnje vodstvo zaželio 

uspjeh u radu novom starom vodstvu DVD-BISTRINCI  

 

Ad 15 

G. Anić  se zahvalio svim članovima društva na njihovom doprinosu, te zaželio puno zdravlja, 

na boljitak vatrogastva i građana na području grada Belišća. 

 

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

daljnju raspravu, g. Ivan Anić  je zaključio rad Skupštine u 19:00 sati. 

 

 

U Bistrincima , 13. Ožujka  2021. godine. 

  

 

 ZAPISNIČAR: OVJEROVITELJI PREDSJEDNIK 

  ZAPISNIKA: VODITELJSTVA SKUPŠTINE: 

 

 

 Jozefina Podboj Ivica Majdenić Ivan Anić 

  

 

  Darko šporčić 

 


