
              OPĆINA KONČANICA 
         VATROGASNA ZAJEDNICA 
              OPĆINE KONČANICA 
 
Broj: 2/2022-1. 
Končanica, 08. ožujka 2022. 
 

Z  A  P  I  S N  I  K 
 Sa sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Općine Končanica, održane 
dana 08. ožujka 2022. godine u prostoru Vatrogasnog doma u Daruvarskom Brestovcu, s početkom u 
19,00 sati. 

Sjednici su nazočni: Josip Husak, Oto Janda, Jaroslav Koči i Miroslav Plaščar ispred 
Predsjedništva te Emil Finek, Drahouš Šusta, Igor Beki i Mihael Karniš ispred Zapovjedništva.  

Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik i Franjo Berečki – zamjenik načelnika 
Općine Končanica ispred hrvatskog naroda. 
 Predsjednik VZO-a Končanica Josip Husak, otvara sjednicu i predlaže slijedeći  
 

D  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

1. Razmatranje oko održavanja godišnjih Skupština DVD-a 
2. Održavanje godišnje Skupštine VZO Končanica, 
3. Obavljanje knjigovodstvenih poslova za potrebe VZO Končanica, 
4. Pitanja i prijedlozi. 
Dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

 
AD/1. 
Predsjednik je kazao kako je potrebno odrediti datume za održavanje godišnjih skupština 

DVD-a prije održavanja Skupštine VZO Končanica, koja će se održati 26. 03. 2022. godine u 
Končanici u Češkom domu s početkom u 20,00 sati. 

DVD Šuplja Lipa održat će skupštinu 12. 03. 2022. godine u Šupljoj Lipi s početkom u 18 
sati. 

DVD Končanica održat će skupštinu 26. 03. 2022. s početkom u 19,00 sati prije početka 
skupštine VZO Končanica. 

DVD Daruvarski Brestovac održat će Skupštinu 18. 03. 2022. godine s početkom u 19 sati. 
DVD Stražanac javiti će kada će održati Skupštinu. 
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda.  
 
AD/2. 
Pod ovom točkom tajnik je pročitao financijsko izvješće za 2021. godinu, koje će biti 

prezentirano na skupštini. Financijski plan za 2023. godinu predviđa se u visini kao za 2022. godinu 
odnosno cca. 200.000,00 kuna. Skupština će se održati u Češkom domu u Končanici, s početkom u 20 
sati. Ukupno je 11 članova Skupštine od toga po 3 člana DVD Končanica i Daruvarski Brestovac, po 2 
člana DVD Šuplja Lipa i Stražanac te jedan predstavnik Općine Končanica. 

Zapovjednik DVD-a Končanica kazao je kako je DVD Končanica središnje društvo i prema 
tome treba planirati više sredstava za to društvo.  

Općinski načelnik je kazao kako proslava 100 obljetnice DVD Končanica neće ići iz sredstava 
namijenjenih za vatrogasnu djelatnost. Isto tako upoznao je nazočne sa investicijama. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda.  
 

AD/3. 



  
 

Pod ovom točkom tajnik je kazao kako se sukladno Ugovoru do sada plaćalo obavljanje 
knjigovodstvenih usluga u iznosu od 2.500,00 kuna godišnje. S obzirom na prelazak u dvojno 
knjigovodstvo VZO Končanica a izgledno je od nagodinu i DVD Končanica da se poveća navedeni 
mjesečni iznos na 500,00 kuna. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je ovu točku dao na glasovanje i ona je 
jednoglasno usvojena te je donesena Odluka o novom iznosu naknade za obavljanje računovodstvenih 
usluga. 

 
AD/4. 
Nazočni članovi upoznati su sa planovima vezano uz zaštitu požara za vrijeme žetvene sezone. 

Isto tako održat će se tečaj za ispitane vatrogasce i isti će početi od 14. ožujka i trajat će 2-3 tjedna.  
 Općinski načelnik kazao je i zamolio s obzirom na situaciju sa izbjeglicama da se u ovo 
uključe i vatrogasci. 

Predsjednik Josip Husak upoznao je nazočne sa sastanka predsjedništva i zapovjedništva 
VZBBŽ. Raspravljalo se o visini računa za plin za ona društva koja u svom vlasništvu imaju prostore. 
Tu se radi i o DVD Šuplja Lipa, pa če se isto dostaviti u VZ BBŽ radi objedinjavanja podataka. Isto 
tako ove godine aktivirat će se rad sa mladeži. 

Kako pod ovom točkom više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na sudjelovanju 
i konstruktivnom radu te zaključio ovu sjednicu u 20:00 sati. 
 
 
Zapisničar:                        Predsjednik: 
 
____________         ________________ 
/Oto Janda/                    /Josip Husak/ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 

KONČANICA 
PREDSJEDNIŠTVO I ZAPOVJEDNIŠTVO 

 
Broj: 2/2022-2. 
Končanica, 08. ožujak 2022. 
 
 
 Na temelju članka 33. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Končanica od 29. prosinca 
2020. godine, Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZO-a Končanica na svojoj sjednici, održanoj 
08. ožujka 2022. godine, donijelo je 
 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o visini naknade za obavljanje knjigovodstvenih usluga 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom visina naknade za obavljanje knjigovodstvenih usluga iznosi 500,00 

kuna mjesečno.  
 
 

Članak 2. 
 Ovlašćuje se predsjednik VZO Končanica za potpisivanje ugovora za obavljanje 
knjigovodstvenih usluga. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

Predsjednik: 
Josip Husak 

 
 
 

 
 
 
 

 


