
 

  

 

 

 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GARČIN 

Ulica Kralja Tomislava 88, 35212 Garčin 

 

 

Broj: _____________ 

 

Garčin, 10. veljače 2011. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

sa 83.redovne izvještajno skupštine DVD-a Garčin, sazvane od strane  

Upravnog odbora na temelju članka 21. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Garčin.  

Sjednica Skupštine je održana dana 05. veljače  2011. godine  s početkom  

u 18:00 sati u prostorijama Društvenog doma u Garčinu. 

  

 

 

točka 1. dnevnog reda:  Pozdravna riječ Predsjednika i otvaranje skupštine 

 

Gospodin Božidar Biondić, predsjednik, otvara rad 83. redovne izvještajne skupštine 

DVD-a Garčin. Intonira se  himna Lijepa naša i Vatrogasna himna a nakon toga održana je 

minuta šutnje za sve tragično preminule i umrle vatrogasce. Predsjednik je srdačno pozdravio 

sve nazočne članove DVD-a Garčin i goste: 

- načelnika općine Garčin gos. Matu Grgić i njegovog zamjenika gos. Dragutina 

Bitunjac, predsjednika VZŽ BP gos. Milana Šulter, zapovjednika JVP Slav.Brod gos. 

Ivana Vuleta, načelnicu DUZS BPŽ gđu. Jadranku Čorluka, vlasnika tvrtke 

Vatropromet gos. Nenada Radojčić, predstavnika hrvatskih šuma, šumarija Trnjani 

gos. Branimir Špoljarić, predsjednika VZO Garčin gos. Željka Vinković, predstavnike 

Dobrovoljnih vatrogasnih društava Donji Andrijevci, Čajkovci i Klokočevik, 

predstavnike ŠD Gardun iz Garčina i Mušku pjevačku skupinu Staro Topolje. 

 

 

Slijedom toga predlaže slijedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Pozdravna riječ Predsjednika i otvaranje skupštine 

2. Izviješće verifikacijske komisije 

3. Izbor radnih tijela skupštine 

- radno predsjedništvo od tri člana  

- zapisničar i dva ovjerovitelja 

- verifikacijska komisija od tri člana 



4. Izviješće o radu društva u 2010. Godini: 

- zajedničko izviješće Predsjednika i Zapovjednika 

- Financijsko izviješće 

- izviješće Nadzornog odbora 

5. Rasprava o izvješćima i usvajanje zajedničkih izvješća za 2010. godinu 

6. Plan rada i financijski plan za 2011. godinu 

7. Usvajanja plana rada i financijskog plana za 2011. godinu 

8. Izvješće o izbornu novoga zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

9. Izmjene i dopune statuta DVD-a Garčin 

10. Pozdravna riječ gostiju 

11. Ostalo, pitanja i prijedlozi 

 

točka 2. dnevnog reda:  Izviješće verifikacijske komisije 

 

Od strane predsjednika verifikacijske komisije gospodina Darka Mendelski  ustanovljeno 

da DVD Garčin ima 46 izvršujućih članova s pravom glasa a da je od toga na sjednici skupštine 

nazočno  37 članova, na sjednici je još nazočno 7 članova DVD-a Garčin (podupirućih i 

počasnih),  te da je sjednica skupštine pravovaljana i da će sve odluke koje donese skupština biti 

važeće i po statutu DVD-a Garčin.  

Nakon toga pročitani Dnevni red je dan na glasanje i usvojen jednoglasno sa 37 glasova 

ZA.  

točka 3. dnevnog reda:  Izbor radnih tijela skupštine 

 

 Nakon toga predsjednik je pročitao prijedlog članova za radno predsjedništvo koje će 

voditi skupštinu te isti je dao na izglasavanje .  

 

Za radna tijela skupštine izabrani su slijedeći članovi DVD-a Garčin: 

 

 - radno predsjedništvo: 

  - predsjedavajući - Božidar Biondić 

  - član   - Luka Đurić 

  - član   - Miroslav Štefanac 

 

  - zapisničar  - Tomislav Mišanec 

      - ovjerovitelj  - Filip Šuća 

  - ovjerovitelj  - Rukavina Ilija 

 

 - verifikacijska komisija: 

  - predsjednika  - Darko Mendelski 

  - član   - Kruno Balentović 

  - član   - Tomislav Vuksanović 

 

Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da se prijedlog članova za 

izbor radnog tijela skupštine prihvaća jednoglasno s 37 glasova ZA. 

 

točka 4. dnevnog reda:  Izviješće o radu društva u 2010. godini 

 

 Zapovjednik DVD-a Garčin pročitao je izvješća: Zajedničko izviješće Predsjednika i 

Zapovjednika,  financijsko izviješće te izviješće Nadzornog odbora. Izvješća se nalaze u prilogu  

ovoga zapisnika. 

 



točka 5. dnevnog reda: Rasprava o izvješćima i usvajanje svih izvješća za 2010. godinu 

 

 Za raspravu o čitanim izvješćima nije se javio nitko te su izvješća dana na usvajanje. 

 

Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da su izvješća prihvaćena 

jednoglasno s 37 glasova ZA. 

 

točka 6. dnevnog reda:  Plan rada i financijski plan za 2011. godinu 

 

Zapovjednik DVD-a Garčin pročitao je Plan rada i financijski plan za 2011. Godinu. 

 

točka 7. dnevnog reda: Usvajanja plana rada i financijskog plana za 2011. godinu 

 

Predsjednik je dao na izglasavanje plana rada i financijskog plana za 2011. godinu.  

 

Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da skupština usvaja plan 

rada i financijski plana za 2011. godinu jednoglasno s 37 glasova ZA. 

 

točka 8. dnevnog reda: Izvješće o izbornu novoga Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika 

 

Predsjednik je rekao da se ukazala hitna potreba za imenovanjem na dužnost novog 

zapovjednika i zamjenika zapovjednika društva radi toga što su naši stari zapovjednik i  njegov 

zamjenik  po činu Vatrogasni dočasnik a morali bi biti Vatrogasni časnik a i zbog najavljenog 

dolaska vatrogasnog inspektora da se ne bi plaćala velika novčana kazna. 

Izbor novog zapovjednika i njegovog zamjenika proveden je na proširenom sastanku 

Upravnog i Nadzornog odbora te Zapovjedništva VZO-a i DVD-a Garčin. Sastanak je održana 

dana 28. studeni   2010. godine  s početkom u 14:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u 

Garčinu. UO je predložio kandidate za novog VD zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

društva: 

- za zapovjednika Miroslav Štefanac, 

- za zamjenika zapovjednika Tomislav Krpan. 

 

Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da skupština usvojila 

smjenu starih i izbor novih zapovjednika i zamjenika zapovjednika  jednoglasno s 37 glasova 

ZA. 

 

točka 9. dnevnog reda: Izmjene i dopune statuta DVD-a Garčin 

 

Za riječ se javio Predsjednik i rekao o izvršenim izmjenama Statuta DVD-a Garčin. Da se 

u proteklom razdoblju namjeravalo u nekoliko navrata donijeti izmjene i dopune Statuta DVD-a 

Garčin. Predložene izmjene i dopune išle su u pravcu korekcije ustroja u DVD-u Garčin, 

odnosno usklađenja Statuta DVD-a Garčin sa Zakonom o vatrogastvu i Planom zaštite od požara 

Općine Garčin.  

 

Ove izmjene i dopune Statuta DVD-a Garčin ne zadiru u ustroj već utvrđuju, pojašnjavaju i 

usklađuju: 

-         dan Društva, 

-         područje djelovanja, 

-         imenovanje zapovjednika i zamjenika i njihovo potvrđivanje, 

-         broj izvršujućih članova u vatrogasnoj postrojbi, 

-         čin zapovjednika i njegovog zamjenika. 

 



Radna grupa DVD-a Garčin u sastavu: Božidar Biondić, Miroslav Štefanac i Tomislav 

Mišanec razmotrila je prijedlog izmjena i dopuna Statuta DVD-a Garčin sačinjenog  2010. 

godine na sastanku Upravnog odbora a članovi radne grupe imenovani su od strane UO DVD-a 

Garčin na sastanku UO 05. Prosinca 2010. godine. 

Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da skupština usvaja izmjene 

i dopune statuta DVD-a Garčin jednoglasno s 37 glasova ZA. 

 

točka 10. dnevnog reda: Pozdravna riječ gostiju 

 

 Prvi se za riječ javio gospodin Mato Grgić, načelnik općine Garčin. U svom govoru  

g. Mato Grgić se osvrnuo odličan rad svih članova DVD-a Garčin u protekloj godini. G. Mato 

Grgić je rekao da općina Garčin pomaže DVD-u Garčin koliko je to moguće i da će ubuduće to 

biti više. Protekle godine sredstvima općine je kupljeno bivše skladište kombinata Jasinje, koje 

će po njegovom preuređenju biti novi Vatrogasni dom. Još je jednom izrazio zahvalu na pozivu, 

zahvalio se svim gostima na dolasku te pozdravio sve članove  DVD-a Garčin i poželio mu puno 

sreće u daljnjem radu. 

 Za riječ se javila Načelnica DUZS, brodsko-posavske županije, gospođa Jadranka 

Čorluka i pozdravila sve nazočne. Zahvalila se na pozivu na skupštinu i poželjela puno sreće i 

uspjeha u daljnjem radu. 

 Slijedeći se za riječ javio gospodin Ivan Vuleta, zapovjednik JVP Slavonski Brod. Izrazio 

je zahvalu na pozivu i pozdravio sve nazočne članove DVD-a Garčin i njihove goste. G. Ivan 

Vuleta je rekao da je jako zadovoljan sa suradnjom između DVD-a Garčin i JVP Slavonski Brod 

i da želi da se ona i dalje nastavi, rekao je DVD Garčin jedino društvo u županiji brodsko-

posavskoj koje na ovakav način surađuje  sa JVP Slavonski Brod direktno uz pomoć općine i 

načelnika. Obećao je i daljnju pomoć DVD-u Garčin kako u materijalnom tako i svim ostalim 

aspektima. 

 Za riječ se javio gospodin Nenad Radojčić, direktor tvrtke Vatropromet iz Zagreba a 

ujedno i član DVD-a Desno Trebarjevo. Zahvalio se na pozivu i tom prigodom uručio osobni 

poklon predsjedniku DVD-a Garčin i načelniku općine gospodinu Mati Grgiću. 

 Za riječ se javio Županijski vatrogasni zapovjednik, gospodin Stjepan Županić. Pozdravio 

je sve nazočne i zahvalio se na pozivu. Rekao je da je DVD Garčin u prošlom razdoblju puno 

toga napravio i da se nada da će se ove godine i dalje isto tako dobro radit. Poželio je puno 

uspjeha u radu novom vodstvu DVD-a Garčin. 

 Za riječ se javio predsjednik VZŽ BP gospodin Milan Šulter te je pozdravio sve nazočne. 

Zahvalio je članovima DVD-a Garčin za rad u prošlogodišnjim nepogodama i odlascima na 

dislokaciju. Rekao je da su sva pročitana izvješća uredna i transparentna.  

 Za riječ se javio predsjednik VZO Garčin gospodin Željko Vinković, pozdravio je sve 

nazočne goste. 

  Za riječ su se na kraju još javili predstavnici DVD-a Donji Andrijevci i Čajkovci. Svi su 

se oni zahvalili na pozivu i poželjeli svim članovima DVD-a Garčin puno uspjeha u daljnjem 

radu. 

 

točka 11. dnevnog reda: Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Završnu pozdravnu riječ i zatvaranje radnog dijela skupštine podnio je predsjednik DVD 

Garčin gos. Božidar Biondić te je nakon toga zaključio rad skupštine u 19:10 sati i pozvao sve 

nazočne da ostanu na zajedničkoj večeri i druženju. 

 

 

 

 

 



Zapisnik vodio:   

 

Tomislav Mišanec ____________________ 

 

Ovjerovitelji:   

 

Filip Šuća  ____________________ 

    

Ilija Rukavina  ____________________ 

 

Predsjedavajući:  

 

Božidar Biondić ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

Tajnik DVD-a Garčin 

 

__________________________ 

Tomislav Mišanec 

 

M.P 

Predsjednik DVD-a Garčin 

 

__________________________ 

Božidar Biondić 

 

 

 

 

 

 

Prilozi: 

 

- Zajedničko izviješće Predsjednika i Zapovjednika 

- Financijsko izviješće 

- Izviješće Nadzornog odbora 

- Plan rada i financijski plan za 2011. godinu 

- Izmjene i dopune statuta DVD-a Garčin 

- Protokol skupštine 

- Izvješće Verifikacijske komisije 

- Radno predsjedništvo 

- Dnevni red 

 

Dostaviti: 

 

- Pismohrana 

 

 

 

 

 


