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Z A P I S N I K  

 

Sa 8. zajedničke svečane sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada 

Belišće koja je održana nadnevka 22. prosinca 2022. godine u prostoriji DVD-a Belišće  s 

početkom u 19,00 sati. 

 

PRISUTNI: Nikica Mužević, Dubravko Čovčić, Ivan Vincetić, Ivan Anić, Milan Strahinec,  

Josip Stjepanović, Dinko Galinović, Željko Čakalić, Majerić Karlo, Josip 

Pavoković, Željko Berečić, Josip Katušić, Željko Katušić, Ivica Talafuk i Marija 

Ivković (Predsjedništvo – 7 članova i Zapovjedništvo – 9 članova) 

OPRAVDANO ODSUTNI: Slavko Milekić, Ivica Igrec, Ljerka Vučković, Siniša Ledinšćak i 

Josip Kozina. 

  

Sjednicu je otvorio predsjedavajući VZG gosp. Nikica Mužević, pozdravivši sve prisutne i 

konstatiravši da je prisutna nad polovična većina članova Tijela, te predlaže dnevni red koji je 

jednoglasno usvojen i to: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s zadnje sjednice VZG Belišća; 

2. Utvrđivanje termina održavanja godišnjih skupština; 

3. Odluka o osnivanju komisije za popis; 

4. Zimsko razdoblje; 

5. Odluka o dodjeli vatrogasne opreme DVD-a; 

6. Potvrđivanje Plana rada i financija VZG Belišće u 2023. godini; 

7. Razno; 

7.1. Upitnik o radu; 

7.2. Podsjetnik o vođenju financijskog i knjigovodstvenog poslovanja; 

7.3. Izvješće o obavljenim zdravstvenim pregledima; 

7.4. Prijedlog odluke o dodjeli fin. sredstava DVD-a Bistrinci i Veliškovci; 

8. Čestitka povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana; 

 

Ad. 1 

Prihvaćanje zapisnika s zadnje sjednice VZG Belišće 

 

Budući je zapisnik s zadnje sjednice VZG Belišća članovima Tijela dostavljen emailom, a na iste 

nije bilo primjedbi,  te je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 2 

Utvrđivanje termina održavanja godišnjih skupština 

 

Gosp. Nikica Mužević – na osnovu dosadašnje prakse da DVD-a odreže Skupštine DVD-a 

najkasnije u mjesecu veljači,  vatrogasne zajednice u mjesecu ožujku, a vatrogasne zajednice 

županije u mjesecu travnju, predstavnici DVD-a su iznijeli termine održavanja Skupština i to: 

 

1. DVD Belišće   – 28.01.2023. – subota   - u 19,00 sati. 

2. DVD Vinogradci – 04.02.2023. – subota  - u 18,00 sati 

3. DVD Tiborjanci  - 10.02.2023. –  petak  - u 18,00 sati 

4. DVD Bocanjevci – 11.02.2023. – subota  - u 19,00 sati 

5. DVD Bistrinci  – 25.02.2023. – subota   - u 18,00 sati 
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6. DVD Veliškovci - 04.03.2023. –  subota  - u 19,00 sati 

7. DVD Gat   – 11.03.2023. – subota  - u 19,00 sati 

 

Skupština VZG Belišća održat će se  u mjesecu ožujku (23.03.2023. – četvrtak u 19,00sati.) u 

Belišću. 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – Iznio je potrebu na Skupštinama DVD-a koje se održavaju u 2023. 

god. podnijeti izvješća za 2022. godinu, te Plan rada i financija za 2023. godinu, a nakon 

obavljenih Skupština, zapisnike dostaviti u Ured opće uprave Valpovo. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva jednoglasno su prihvatili termine 

održavanja Skupština DVD-a i VZG Belišće. (7 članova Predsjedništva i 9 

članova Zapovjedništva «ZA») 

 

Ad. 3 

Odluka o osnivanju komisije za popis 

 

Gosp. Dubravko Čovčić  - Na temelju provedbi članka 14. Uredbe o računovodstvu neprofitnih 

organizacija potrebno je da Komisiju za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, 

zalihe sitnog inventara, potraćivanja, obveza, novca na žiro-računu i u blagajni VZG Belišće 

obavi pregled i ustanovi stanje, s toga se donisi Odluka osnivanju komisije ( u prilogu). 

 

ODLUKA: Članovi Tijela VZG jednogasno donose odluku o osnivanju Komisije za popis 

dugotrajen materijalne i nematerijalne imovine, zasliha sitnog inventara, 

potraživanja, obveza, novca na žiro računu i u blagajni. (7 članova Predsjedništva i 9 

članova Zapovjedništva «ZA») 

(Odluka u privitku zapisnika) 

 

Ad 4. 

Zimsko razdoblje 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – Za predstojeće zimsko razdoblje potrebno pregledati i osigurati 

funkcionalnost vatrogasne opreme i sredstava. Posebno se odnosi na prostore garaža koje se ne 

griju u zimskom periodu. (potrebno pregledati pumpe i cjevovode na vozilima ili traktorskoj 

cisterni, ispustiti vodu ako nema grijanja i sl.). 

U slučaju vatrogasnih intervencija gdje domicilno vatrogasno društvo ne može intervenirati 

(zbog vozila bez vode), potrebno je odmah obavijestiti središnje vatrogasno društvo Belišće, koje 

će u domače vatrogasce intervenirati na mjestu događaja. 

Ujedno je istakao na potrebu ukazivanja pučanstvu na držanje adventskih vijenaca, božićnih jelki 

s lampicama i dimnjaka, jer su to najčešći uzročnici požara u predstoječem periodu. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva jednoglasno su prihvatili aktivnosti u 

zimskom razdoblju. (7 članova Predsjedništva i 9 članova Zapovjedništva 

«ZA») 

 

Ad 5. 

Odluka o dodjeli vatrogasne opreme 
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Gosp. Nikica Mužević – iznio je odluku o dodjeli vatrogasne opreme vatrogasnim postrojbama 

na području Grada Belišća koja je nabavljena iz namjenskih sredstava da se prenese u vlasništvo 

istih bez naknade.  

Gosp. Dubravko Čovčić – ukazuje da se vatrogasna oprema u najvećem dijelu nabavlja iz 

namjenskih sredstva predviđenih za VZG Belišće u proračunu Grada Belišće i malim dijelom iz 

sredstva premije osiguranja po zakonskoj osnovi. Budući se predviđena namjenska sredstva nisu 

doznačila u cijelosti (150.000,00 kuna), s raspoloživim dijelom nabavljena je vatrogasna oprema 

po Planu nabave vatrogasne opreme u 2022. godini. Budući se nije realizirala nabavka 

autocisterne za potrebe DVD-a Belišće, dio preostalih financijskih sredstava je usmjeren u 

nabavku nužnog sustava prijema vatrodojave za VOC Belišće, koji bi trebao biti realiziran 

početkom 2023. godine. 

Zbog većeg broja požara i uništene vatrogasne opreme, bilo je nužno obaviti zamjenu iste kako 

skupne, tako i osobne zaštitne opreme (vatrogasne int. čizme). 

Ističe da se nabavka odnosi po 2 para vatrogasnih čizama za DVD-a Bocanjevci, Vinogradci, 

Tiborjanci, Veliškovci i Gat, a različita skupna oprema nabavljena je za središnju vatrogasnu 

postrojbu Belišće. 

 

ODLUKA: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno donose Odluku 

o dodjeli vatrogasne opreme vatrogasnim postrojbama u VZG Belišće. (7 članova 

Predsjedništva i 9 članova Zapovjedništva «ZA») 

 (Odluka u privitku zapisnika) 

 

Ad 6. 

Potvrđivanje Plana rada i financija VZG Belišće u 2023. godini 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – informira članove oba tijela, po pitanju Plana rada i financijski plan 

VZG Belišće za 2023. godinu koji je donesen na Skupštini VZG Belišće u mjesecu ožujku 

tekuće godine, da treba potvrditi navedeni Plan rada i financijski plan VZG Belišće u 2023. 

godini zbog konverzije kune u euro. S obzirom da je ostao isti, osim što je prikazan iznos u 

kunama i eurima. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva jednoglasno potvrđuju Plan rada i 

financijski plan VZG Belišće za 2023. godinu. (7 članova Predsjedništva i 9 

članova Zapovjedništva «ZA», (Plan rada i financijski plan VZG Belišće u 

privitku zapisnika) 

 

Ad 7. 

Razno: 

 

Ad 7.1.  

Upitnik o radu 

Gosp. Dubravko Čovčić - Uz materijale ste dobili Upitnik o radu DVD-a u 2022. godini, kojeg je 

potrebno popuniti i dostaviti u danom roku, zbog daljnje obrade i izrade izvješća VZG Belišće 

koje se mora dostaviti u VZO-BŽ. Ujedno je pojasnio potrebu revizije članstva u DVD-a kroz 

Vatronet, kako bih imali što realnije stanje s članstvom u Zajednici.  

Također je u upitniku obrazac za pravdanje financijskih sredstava koja su dobivena od VZG 

Belišće, kako bih se vidjelo gdje su DVD-a utrošila navedena sredstva.  

Također ističe zakonsku obvezu Zapovjednika DVD-a da dostave izvješće o radu na vrijeme u 

Tajništvo VZG Belišće, te kad budu prikupljena sva izvješće DVD-a ista će biti zajednički 
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dostavljena Gradonačelniku na uvid. Zakonski rok dostave izvješće Gradonačelniku je kraj 

mjeseca lipnja. 

Ujedno je istakao da za ostvarivanje svih prava (priznanja, zdravstveni pregledi, vozila, 

iskaznice, osposobljavnja, financijska sredstva od HVZ) potrebno je vođenje ispravne, uredne i 

cjelokupne evidencije podataka u sustavu «VATRONETA», u suprotnom neće biti moguće 

ostvariti pojedina prava. 

 

 

Ad 7.2.  

Podsjednik o vođenju financijskog i knjigovodstvenog poslovanja 

Gosp. Dubravko Čovčić - je ukratko upoznao prisutne o provedbi članka 9. Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).  

Ako udruga ispunjava uvjete i želi voditi jednostavno knjigovodstvo potrebno je donijeti 

Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog 

načela. Odluka tko nije donio, treba se donijeti do 01. ožujka 2023. godine i važeća je dok 

udruga zadovoljava navedene uvijete, odnosno do opoziva. 

Udruge koje imaju Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva koju su donijeli predhodnih 

godini, imaju propisanu obvezu predati samo jedan financijski izvještaj za određenu poslovnu 

godinu. To je Godišnji financijski izvještaj primitaka i izdataka (obrazac G-PR-IZ-NPF), a isti za  

2022. godinu predaje se u FIN-u najkasnije do 28. veljače 2023. godine. Uz izvještaj morat će se 

sastavljati i bilješke koja su dopuna podataka uz financijsko izvješće. U bilješkama se navode 

razlozi zašto je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarivanje iz prethodne godine. Bilješka se ne 

dostavlja u FINU, već ih udruga ima kod sebe. 

Za lakše i pravovaljano vođenje jednostavnog knjigovodstva, predložio je članovima da se DVD-

a preplate na časopis UDRUGA (godišnja članarina 295,00 kuna), gdje besplatno dobivaju 

knjigovodstvene programe za vođenje jednostavnog knjigovodstva. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva jednoglasno prihvaćaju dane upute za 

donošnje Odluke o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog 

računovodstvenog načela najkasnije do 28. veljače 2023. godine. (7 članova 

Predsjedništva i 9 članova Zapovjedništva «ZA») 

 

Ad 7.3. 

Izvješće o obavljenim zdravstvenim pregledima 

Gosp. Dubravko Čovčić - iznosi da su obavljeni zdravstveni pregledi operativnih članova DVD-a 

u mjesecu studenom i prosincu, gdje su sva DVD-a obavili određeni broj zdravstvenih pregleda. 

Međutim pojedina društva ne obave dovoljan broj pregleda tijekom zadane godine i nisu u 

mogućnosti opravdati sredstva koja su dobivene od Županije osječko-baranjske za tu namjenu. 

Da DVD-a ne bi došla u situaciju da ne ostvaruju pravo na predviđena financijska sredstva (s 

obzirom da nisu pravdali prethodna), upućuje se apel da DVD-a svakako obave minimalan broj 

zdravstvenih pregleda operativnog članstva. 

S obzirom da je ove godine Županija osječko-baranjska pristupila sufinanciranju za zdravstvene 

preglede (1.250,00 kuna ostalim DVD-a i 2.500,00 kuna središnjim vatrogasnim postrojbama), 

razliku više obavljenih zdravstvenih pregleda DVD-a s područja Zajednice, snosit će Vatrogasna 

zajednica grada Belišće.  

Pravdanje zdravstvenih pregleda operativnih članova je potrebno dostavom preslike računa i 

potvrde o uplati istoga u VZG Belišće, osobno ili emailom. 

 
ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
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RB Naziv DVD-a 
Obavljeni zdravstveni 
pregledi u 2022. god. 

Potrebno obaviti 
zdravstvene preglede u 23. 

god. 

1. BELIŠĆE 11   

2. BISTRINCI 4   

3. BOCANJEVCI 7   

4. VINOGRADCI 4   

5. TIBORJANCI 6   

6. VELIŠKOVCI 9   

7. GAT 10   

  UKUPNO 51 0 

 

 

Ad 7.4. 

Prijedlog odluke o dodjeli fin. sredstava DVD-a Bistrinci i Veliškovci  

Gosp. Dubravko Čovčić – Ujedno predlaže da se DVD-u Bistrinci u 2022. godini dodatno 

doznači uz redovan Financijski plana za 2022. godinu za redovnu djelatnost, financijski iznos od 

2.000,00 kuna za redovnu djelatnost za dio nastalih troškova 18 tehničkih intervencija skidanja 

gnijezda stršljena. 

Također DVD-u Veliškovci dodatno za redovnu djelatnost u iznosi od 500,00 kuna, za troškove 

domaćinstva Savjeta vatrogasne mladeži VZOBŽ koji je održan 15.12.2022. godine u 

Veliškovcima. 

 

ODLUKA: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno donose odluku 

da se dodijeli financijski iznosa za redovnu djelatnost od 2.000,00 kuna DVD-

u Bistrinci za dio troškova tehničkih intervencija i financijski iznos za 

redovnu djelatnost od 500,00 kuna DVD-u Veliškovci za domaćinstvo Savjeta 

vatrogasne mladeži VZOBŽ. (7 članova Predsjedništva i 9 članova 

Zapovjedništva «ZA») 

 

Ad 8. 

Čestitka povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana 

 

Gosp. Nikica Mužević potom čestitao je svim prisutnim članovima, njihovim obiteljima i svim 

članovima DVD-a sretan Božić i uspješnu Novu godinu, s puno zdravlja, veselja i  uspjeha u 

životu, a posebno na vatrogasnom polju. 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – također u svoje ime čestita Božićne i Novogodišnje blagdane želeći 

svim članovima i njihovim obiteljima ostvarenje svih ciljeva koje pred sebe postave u narednoj 

godini, s mnogo zdravlja i sreće, bez prisutnosti korona virusa. 

 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsjedavajući gosp. Nikica Mužević zaključio je rad sjednice 

u 19,45 sati i zahvalio se prisutnima na strpljenju. Prisutnima su podijeljeni 12 lisni kalendari za 

2023. godinu, komplet kemijske i tehničke olovke. 

  

 

 

 ZAPOVJEDNIK/TAJNIK VZG PREDSJEDNIK VZG 

 BELIŠĆE BELIŠĆE 

 Dubravko Čovčić Nikica Mužević, v.r. 
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VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA  

BELIŠĆE 

Željeznička 11., 31551 Belišće 
Tel/fax: 031/663-035, tel: 663-093 

Žr.HR79 2340009-1100065719, MB 0409529 

OIB: 84547636776 

WEB: www.vzgb.hr;  E-mail: vzgbelisce@vzgb.hr 

 
  Temeljem članka  44. Statuta Vatrogasne zajednice grada Belišće, Predsjedništvo Vatrogasne 

zajednice, na svojoj sjednici održanoj dana 22.12.2022.  godine, pod 5. točkom  dnevnog reda donijelo je slijedeću: 

O D L U K U 

O PRENOŠENJU VATROGASNE OPREME 

IZ PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU 

I. 

Vatrogasnim postrojbama s područja Grada Belišća dodjeljuju se vatrogasna oprema koja je 

nabavljena iz namjenskih sredstava. 

II. 

Vatrogasnim postrojbama kojima se dodjeljuje oprema iz točke I. su vatrogasne postrojbe 

određene Planom zaštite od požara grada, a oprema se popunjava prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i 

sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95.) 

III. 

Raspodjela opreme iz točke I. obavlja se na vatrogasne postrojbe prema slijedećoj tablici: 

RB Vatrogasna postrojba Naziv opreme Količina Jedinična cijena Vrijednost

1 Odijelo vatrogasno radno IGNIS 4 856,19 3.424,74

Cipele niske radne MIAMI 4 569,63 2.278,52

Podjakna Windstoper vat. Rips TOP 5 933,37 4.666,85

Amblemi, izrada, usluga tiska 1 1.339,55 1.339,55

Ukupno: 11.709,66

2 Vatrogasne čizme BRANDBULL 005 2 1.007,89 2.015,77

Ukupno: 2.015,77

3 Vatrogasne čizme BRANDBULL 005 2 1.007,89 2.015,77

Ukupno: 2.015,77

4 Vatrogasne čizme BRANDBULL 005 2 1.007,89 2.015,77

Ukupno: 2.015,77

5 Vatrogasne čizme BRANDBULL 005 2 1.007,89 2.015,77

Ukupno: 2.015,77

6 Vatrogasne čizme BRANDBULL 005 2 1.007,89 2.015,77

Ukupno: 2.015,77

7 Vatrogasne čizme BRANDBULL 005 2 1.007,89 2.015,77

Ukupno: 2.015,77

SVEUKUPNO: 23.804,28

DVD VELIŠKOVCI

DVD GAT

DVD BELIŠĆE

DVD BISTRINCI

DVD BOCANJEVCI

DVD VINOGRADCII

DVD TIBORJANCI

 
IV. 

Oprema se vatrogasnim postrojbama iz točke III. prenosi u vlasništvo bez naknade. 

 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ur.broj: 114/22/1-7 

Belišće, 22.12.2022. god. 

 

 Zapovjednik/tajnik  Predsjednik 

 VZG Belišće VZG Belišće 

 

 Dubravko Čovčić Nikica Mužević 

Dostaviti: 

9. Vatrogasnim postrojbama VZG Belišća, 

10. Arhiva. 

http://www.vzgb.hr/
mailto:vzgbelisce@vzgb.hr
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VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA  

BELIŠĆE 

Željeznička 11., 31551 Belišće 
Tel/fax: 031/663-035, tel: 663-093 

Žr.HR79 2340009-1100065719, MB 0409529 

OIB: 84547636776 

WEB: www.vzgb.hr;  E-mail: vzgbelisce@vzgb.hr 

 
  Temeljem članka  14. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 

10/08), Predsjedništva Vatrogasne zajednice grada Belišće na 4. sjednici održanoj dana 

22.12.2022. godine u Belišću pod točkom 3. dnevnog reda donosi: 

 

O D L U K U 

 

O OSNIVANJU KOMISIJE ZA POPIS 

 

Članak 1. 

 

Osniva se Komisija za popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, zaliha sitnog 

inventara, potraživanja, obveza, novca na žiro-računu i u blagajni Vatrogasne 

zajednice grada Belišće, sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.. 

 

Članak 2. 

 

Za članove Komisije iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

 

1. Ivan Anić – predsjednik,  

2. Ivan Vincetić – član, 

3. Josip Stjepanović – član. 

 

Članak 3. 

 

Zadužuju se članovi Komisije da u razdoblju od 27.12.2022. do 10.01.2023. godine provedu 

popis te najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dostave izvještaj o zatečenom 

stanju. 

 

 

Ur.broj: ___/22. 

Belišće, 22.12.2022..god. 

 

 

 Zapovjednik/tajnik  Predsjednik 

 VZG Belišće VZG Belišće 

 

 Dubravko Čovčić Nikica Mužević 

 

 

http://www.vzgb.hr/
mailto:vzgbelisce@vzgb.hr

