DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

GARČIN

Garčin, 08. veljače 2015.g.

ZAPISNIK

sa 87.Redovne izvještajno sjednice Skupštine DVD-a Garčin, sazvane od strane
Upravnog odbora na temelju članka 21. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Garčin.
Sjednica Skupštine je održana dana 07. veljače 2015. godine s početkom
u 18:00 sati u prostorijama Društvenog doma u Garčinu.

Točka 1.

Otvaranje rada Skupštine s uvodnim pozdravom

Predsjednik DVD Garčin Božidar Biondić na početku je pozdravio sve nazočne
članove DVD-a Garčin i ostale goste i zahvalio što su svojom nazočnošću uveličali 87.
godišnju Skupštinu Društva.
Gospodin Božidar Biondić, predsjednik DVD-a Garčin poziva sve prisutne da se
ustanu zbog intoniranja himne Lijepa naša i Vatrogasne himne.
Nakon toga Predsjednik poziva prisutne na odavanje počasti preminulim
članovima društva, svim tragično poginulim vatrogascima i poginulim braniteljima u
Domovinskom ratu (minutom šutnje) naglasivši nakon kratke tišine:
„NEKA IM JE VJEČNA HVALA I SLAVA!“.
Predsjednik je srdačno pozdravio sve nazočne članove DVD-a Garčin i goste:
- načelnik općine Garčin Mato Grgić, ravnateljica OŠ „Vjekoslav Klaić“ Garčin
Danijela Erić, HGSS stanica Slavonski Brod, zapovjednik VZO Garčin
Miroslav Štefanac, predstavnici prijateljskih vatrogasnih društava Donji
Andrijevci, Čajkovci, Klokočevik, Oprisavci, Vrpolje, Prnjavor, Trnava,
Retfala-Osijek, Velika Kopanica, Stari Perkovci, Sikirevci i Slavonski Brod
te predstavnike SD Gardun Garčin.

Predsjednik slijedom toga predlaže slijedeći:
Dnevni red
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Otvaranje rada Skupštine s uvodnim pozdravom
Izbor radnih tijela Skupštine:
 Radnog voditeljstva od 3 člana,
 Zapisničara,
 2 ovjerovitelja zapisnika,
 Verifikacijskog povjerenstva
Podnošenje izvješća za proteklu godinu:
 Zajedničko izvješće predsjednika i zapovjednika o radu DVDa u 2014. godini,
 Izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju,
 Izvješće Nadzornog odbora,
 Izvješće Verifikacijskog povjerenstva.
Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2015. godinu
Rasprava te usvajanje izvješća za 2014. te Programa rada i
Financijskog plana za 2015.
Izmjene i dopune statuta DVD-a Garčin
Pozdravna riječ gostiju
Razno

Predsjednik daje dnevni red na glasanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 2.

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 od tri člana:
- predsjednik - Božidar Biondić
- član
- Miroslav Štefanac
- član
- Željko Vinković
 Zapisničar i dva ovjerovitelja:
- zapisničar - Tomislav Mišanec
- ovjerovitelj - Krunoslav Balentović
- ovjerovitelj - Krešimir Bitunjac
 Verifikacijska komisija od tri člana:
- predsjednik - Ilija Rukavina
- član
- Mario Bogdanović
- član
- Monika Bitunjac
Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da se prijedlog
članova za izbor radnog tijela skupštine prihvaća jednoglasno s 40 glasova ZA.

Točka 3.

Podnošenje izvješća za 2014. godinu:

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).
Predsjednik Verifikacijske komisije Ilija Rukavina izvijestio je da je na skupštini
nazočno 55 od mogućih 81 članova a od toga 40 od 47 s pravom glasa, te da je sjednica
Skupštine pravovaljana i da će sve odluke koje donese Skupština biti važeće i po Statutu
DVD-a Garčin.
Točka 4.

Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2015. godinu

Zapovjednik DVD-a Garčin pročitao je prijedlog Plana rada i Financijskog plana
za 2015. godinu.
Točka 5.

Rasprava te usvajanje izvješća za 2014.g. te Programa rada i Financijskog
plana za 2015.g.

Pošto se nitko nije javio za raspravu vezanu uz Točku 3. i 4. dnevnog reda
Predsjednik je dao na izglasavanje izvješća za 2014. godinu i Plan rada i Financijski
plana za 2015. godinu.
Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da skupština usvaja
Izvješća iz 2014. godine te Plan rada i Financijski plana za 2015. godinu jednoglasno s 40
glasova ZA.
Točka 6.

Izmjene i dopune statuta DVD-a Garčin

Predsjednik se obratio nazočnima članovima i objasnio zašto je došlo do izmjena i
dopuna STATUTA DVD-a Garčin. Izmjene i dopune statuta nisu se čitale na skupštini jer
su svi članovi društva upoznati s njima i razlozima izmjene i dopuna na pred skupštini
tjedan dana prije.
Pošto se nitko nije javio za raspravu vezanu uz Točku 6. dnevnog reda
Predsjednik je dao na izglasavanje izmjene i dopune Statuta.
Verifikacijska komisija je prebrojavanjem glasova ustanovila da skupština usvaja
izmjene i dopune Statuta jednoglasno s 40 glasova ZA.
Točka 7.

Pozdravna riječ gostiju

Za riječ su se javili i pozdravili nazočne članove Skupštine načelnik općine Garčin Mato
Grgić, predstavnik HGSS stanice Slavonski Brod Hrvoje Šulentić, te predstavnici
prijateljskih vatrogasnih društava Donji Andrijevci, Čajkovci, Klokočevik, Oprisavci,
Vrpolje, Prnjavor, Trnava, Retfala-Osijek, Velika Kopanica, Stari Perkovci,
Sikirevci i Slavonski Brod.
Točka 8.

Razno

Završnu pozdravnu riječ i zatvaranje radnog dijela skupštine podnio je
predsjednik DVD Garčin gos. Božidar Biondić te je nakon toga zaključio rad skupštine u
19:00 sati i pozvao sve nazočne da ostanu na zajedničkoj večeri i druženju.

Ovjerovitelji:
Krunoslav Balentović

____________________

Krešimir Bitunjac

____________________

Zapisnik vodio i sastavio:
Tajnik DVD-a Garčin

Predsjednik DVD-a Garčin
__________________________
Božidar Biondić

__________________________
Tomislav Mišanec

M.P

Prilozi:
-

Zajedničko izviješće Predsjednika i Zapovjednika za 2014. godinu
Financijsko izviješće za 2014. godinu
Izviješće Nadzornog odbora za 2014. godinu
Plan rada i financijski plan za 2015. godinu
Izvješće Verifikacijske komisije
Radno predsjedništvo
Dnevni red

