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DVD VINOGRADCI   
Kralja Tomislava 32, Vinogradci 
OIB: 46806745555    

 
 

BROJ: __________ 

DATUM: _____________ 

 

Z A P I S N I K 

 

sa izvještajne 95. sjednice Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinogradci, koju 

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

Vinogradci, koja je održana nadnevka 5. veljače 2022. godine u prostoriji hrvatskog 

doma u Vinogradcima s početkom u 18:00 sati. 

 

PRISUTNI ČLANOVI: Željko Berečić, Sanda Kupanovac, Stanislav Pavošević, Goran 

Petrović, Ivica Vidaković, Goran Pavošević, Ivica Mađarić, Dino Pavošević, Ivan 

Pavošević, Antonio Vinogradac, Stjepan Vinogradac, Luka Jerković, Alen 

Vuksanić, Pero Balog, Danijel Berečić, Dino Mihaljić, Mateo Đurakić, Davor 

Petrović, Saša Rešetar, Davor Berečić, Dalibor Vinogradac, Ivana Vinogradac (22 

člana) 

ODSUTNI ČLANOVI: Velibor Vinogradac, Vlado Galošević, Antonija Pavošević, Miroslav 

Vuković, Ivica Igrec, Marko Pavošević, Stjepan Pavošević,  Marko Vukelić, Ivica 

Šamadan, Bruno Šamadan, Matej Igrec, Mario Igrec (12 članova) 

 

OSTALI PRISUTNI GOSTI:  

• g. Domagoj Varžić, predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća 

• g. Nikica Mužević, predsjednik VZG Belišće 

• g. Dubravko Čovčić, zapovjednik VZG Belišća 

• g. Luka Jerković, povjerenik  za prigradsko naselje Vinogradci 

 

Izvještajnu sjednicu Skupštine DVD-a Vinogradci otvorio je zapovjednik g. Željko 

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

preminule vatrogasce u protekloj godini te pozdravio sve prisutne. 
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Zapovjednik g. Željko Berečić predlaže sljedeći 

D n e v n i   r e d : 

1. Otvaranje sjednice Skupštine s uvodnim pozdravom; 

2. Izbor radnih tijela Skupštine: 
           a) radnog voditeljstva, 

 b) zapisničara, 

 c) 2 ovjerovitelja zapisnika, 

 d) verifikacijskog povjerenstva; 

3. Podnošenje izvješća: 
 a)  verifikacijske komisije 

 b)  o radu Društva, 

 c)  o financijsko-materijalnom poslovanju,   

4. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu; 

5. Rasprava i verifikacija izvješća, Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu; 

6. Riječ gostiju 

 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno (22 člana skupštine „ZA“) usvojen. 

Rad po utvrđenom dnevnom redu; 

 

Ad 2. 

Izbor radnih tijela Skupštine 

Pod prvom točkom dnevnog reda, g. Željko Berečić predložio je sljedeće osobe u  

a) Radno voditeljstvo i to: 

• Predsjednik – g. Željko Berečić, 

• Član – g. Goran Petrović, 

• Član – gđa. Ivana Vinogradac. 

 

b) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 

•  ZAPISNIČAR – gđa. Sanda Kupanovac 

 

c) 2 ovjerovitelja zapisnika 

• OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: - g. Davor Petrović, 

 - g. Dino Pavošević 
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 d) verifikacijska komisija 

• VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:               - predsjednik – g. Alen Vuksanić, 

  - član – g. Mateo Đurakić 

  - član – g. Saša Rešetar 

 

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

je izneseni prijedlog na glasovanje koji je jednoglasno (22 člana skupštine „ZA“) 

usvojen. 

 

Ad 3. 

Podnošenje izvješća 

a) Izvješće Verifikacijske komisije 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Alen Vuksanić podnio je Izvješće Verifikacijske 

komisije, gdje je konstatirano da su, od 34 člana s pravom glasa, na Skupštini prisutna 

22 člana, a 12 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-a Vinogradci. 

 

b) Podnošenje Izvješća o radu 

Pod ovom točkom dnevnog reda g. Željko Berečić je podnio Izvješće o aktivnostima u 

2021. godini. Što se aktivnosti tiče, one su bile sukladno epidemiološkoj situaciji. 

Održana je izborna skupština. Upravni odbor i zapovjedništvo održali su 4 zajedničke 

sjednice. S djecom je održano 5 vježbi te se nastupilo na kupu u Marijancima. Održana 

je jedna radna akcija uređenja spremišta i opreme u kojoj sudjelovalo 20 članova. Po 

završetku akcije obilježen je sv. Florijan. 6 članova je obavilo liječničke preglede. 

Što se operative tiče, u dva navrata članovi su sudjelovali na gašenju požara odlagališta 

u Belišću. Jednom s dva člana, a drugi puta s 4 člana.  

 

c) Financijsko-materijalnom poslovanju DVD Vinogradci u 2021. godini 

Nakon podnesenog Izvješća o aktivnostima u 2021. godini, g. Alen Vuksanić podnio je 

Financijsko izvješće Društva za proteklu 2021. godinu, gdje prihodovni dio iznosi 

12.450,06 kuna, a sredstva doznačena u većem su dijelu od strane Vatrogasne 
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zajednice grada Belišća. Rashodovni dio je iznosio 5.140,82 kuna, većinom utrošen za 

nabavku vatrogasne opreme i redovne aktivnosti. 

 

Ad 4. 

Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu. 

Pod četvrtom točkom dnevnog reda g. Željko Berečić podnio je Plan rada za 2023. 

godinu, a koji ima osnovne odrednice, i to: 

-Održati godišnju skupštinu. 

-Izvršiti preventivni pregled kućanstava i prikupiti članarinu podupirajućih            

članova. 

-Isplanirati dovoljan broj vježbi i pripremiti takmičarske ekipe za eventualno 

takmičenje pri VZG Belišća. 

-Sudjelovati na takmičenjima vatrogasne mladeži van VZG. 

-Održati javnu vježbu. 

-Uspostaviti i gajiti dobre odnose sa svim društvima iz naše vatrogasne zajednice i šire. 

-Učestvovati na vatrogasnim proslavama. 

-Obilježavanje Svetog Florijana. 

-Prijateljski susret sa DVD-om Retfala. 

-Održati radne akcije na uređenju spremišta i okoliša. 

-Uputiti na polaganje ispita za vatrogasce članove – pripravnike. 

-Aktivno sudjelovati u radu VZG Belišća i njegovih tijela. 

 

Nakon podnesenog Plana rada za 2023. godinu, g. Alen Vuksanić podnio je Financijski 

plan za 2023. godinu, koji u prihodovnom dijelu iznosi 13.600,00 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 13.600,00 kuna. 

Ad 5. 

Rasprava i verifikacija izvješća, Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući je otvorio raspravu po prethodno 

podnesenim izvješćima i planovima na sjednici Skupštine. 

S obzirom da rasprave nije bilo, predsjedavajući g. Željko Berečić dao je 5. točku na 

glasovanje, koja je jednoglasno (22 člana skupštine „ZA“) usvojena. 
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Ad 6. 

Riječ gostiju 

Prvi za riječ se javio zapovjednik VZG-a Belišća Dubravko Čovčić osvrnuo se na rad 

društva koje u uvjetima manjka operativnog članstva uspijeva ispunjavati obveze koje 

pred njih postavi VZG-e Belišće. Ukazao je na vatrogasne požarne intervencije na 

odlagalištu otpada koje su bile većeg opsega, a uspješno su odrađene zajedničkim 

snagama središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće i ostalih vatrogasnih postrojbi s 

područja VZG-a Belišće, a među njima i operativni članovi DVD-a Vinogradci, te im se 

ovim putem zahvaljuje. Na kraju je poželio mnogo uspjeha u daljnjem radu sa željom 

za stvaranjem što kvalitetnije strukture društva. 

 

Potom se nazočnima obratio predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća Domagoj Varžić, 

koji je pozdravio sve nazočne u ime gradonačelnika i svoje osobno ime te izrazio 

zahvale i čestitke na aktivnostima koje su provedene u protekloj godini koja je 

obilježena mjerama zaštite od COVIDA-19. Budući nije bilo društvenih aktivnosti 

vatrogasaca zbog pandemije, osim vatrogasnih intervencija koje su odrađene u 

potpunosti, nadamo se da će 2022. godina biti zdravstveno bolja i da će se pokrenuti 

društveni rad. Istaknuo je potrebu daljnjeg jačanja središnje vatrogasne postrojbe s 

profesionalno zaposlenim vatrogascima, jer je očito da okolna mjesna DVD-a ostaju bez 

operativnog članstva, a zaštitu od požara mora preuzeti središnja vatrogasna postrojbe 

DVD-a Belišće za cijeli Grad Belišće. Jasno je da ostali DVD-ovi moraju nastaviti dalje 

raditi i biti potpora u vatrogasnim intervencijama sa središnjom postrojbom. Istaknuo 

je daljnje projekte koji se planiraju realizirati, a odnosi se na proširenje i adaptaciju 

Društvenog i Vatrogasnog doma u Vinogradcima. Ističe podršku Grada Belišće u svim 

projektima koje provodi VZG-e Belišće i DVD-e, te želju za omasovljenjem mladih i rad 

s djecom koji su budućnost našeg opstanka. Želi puno uspjeha u realizaciji zacrtanih 

planova i puno zdravlja.  

 

Budući je dnevni red Skupštine DVD-a Vinogradci bio iscrpljen, a nije bilo 

zainteresiranih za daljnju raspravu, g. Željko Berečić je zaključio rad Skupštine u 18:40 

sati. 

 

U Belišću, 5. veljače 2022. godine. 
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 ZAPISNIČAR: OVJEROVITELJI PREDSJEDNIK 

  ZAPISNIKA: VODITELJSTVA SKUPŠTINE: 

 

 

 Sanda Kupanovac Davor Petrović Željko Berečić 

  

 

  Dino Pavošević 

 


