
              OPĆINA KONČANICA 
         VATROGASNA ZAJEDNICA 
              OPĆINE KONČANICA 
 
Broj: 1/2022-1. 
Končanica, 26. ožujak 2022. 
 

Z  A  P  I  S N  I  K 
 Sa 23. Redovne Godišnje Skupštine Vatrogasne zajednice Općine Končanica, održane dana 
26. ožujka 2022. godine u prostoru Češkog doma u Končanici, s početkom u 20,00 sati. 

Skupštini je nazočno ukupno 9 delegata od ukupno 11 delegata Vatrogasne zajednice Općine 
Končanica, i to; Josip Husak, Otil Horina i Drahouš Šusta ispred DVD Daruvarski Brestovac, Jaroslav 
Koči, Emil Finek i Oto Janda ispred DVD Končanica, Miroslav Plaščar i Miroslav Uršan ispred DVD 
Šuplja Lipa te Franjo Berečki ispred Općine Končanica. 

Odsutni delegati; Toni Karniš i Mihael Karniš ispred DVD Stražanac.   
 Nazočni uzvanici: Zlatko Bakunić  – općinski načelnik, predstavnici VZ BBŽ, VZ Grada 
Daruvara i JVP Grada Daruvara. 
 Intonirana je državna himna i vatrogasna himna. 
 Predsjednik VZO-a Končanica Josip Husak, otvara 23. redovnu Godišnju Skupštinu 
Vatrogasne zajednice Općine Končanica, pozdravlja sve nazočne te poziva da minutom šutnje se oda 
počast preminulim vatrogascima. 
 Nakon toga predlaže slijedeći 

D  n  e  v  n  i      r  e  d 
1. Otvaranje Skupštine i izbor: 

a) radnog predsjedništva 
b) zapisničara 
c) 2 ovjerovitelja zapisnika 
d) Verifikacijske komisije 

2. Izvješće Verifikacijske komisije, 
3. Izvješća o radu VZO-a za 2021. godinu: 

a) Predsjedništva – Zapovjeništva, 
b) Blagajnika, 

4. Prijedlog Programa rada i financijskog plana VZO Končanica za 2023. godinu, 
5. Rasprava po izvješćima za 2021. godinu, Programu rada te financijskom planu za 2023. 

godinu iz točki 3. i 4. te njihovo usvajanje, 
6. Pozdravna riječ gostiju, 
7. Zaključna riječ i završetak rada Skupštine. 
Dnevni red dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

 
AD/1. 
Predsjednik je predložio za članove radnog predsjedništva osim predsjednika još Josipa Finek 

i Emila Finek, za zapisničara Ota Janda a za ovjerovitelje zapisnika Drahuoša Šusta i Miroslava Uršan. 
Za članove Verifikacijske komisije predloženi su Miroslav Plaščar i Jaroslav Koči. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen. 

 
AD/2. 
Ispred Verifikacijske komisije Jaroslav Koči utvrdio je da od ukupno 11 delegata ovoj 

Redovnoj Skupštini nazočno je njih 9 te ova Skupština može pravovaljano donositi odluke. 
 
 



  
 

AD/3. 
Izvješće o radu VZO-a Končanica u toku 2021. godine podnio je zapovjednik Josip Finek, koji 

je kazao kako se predsjedništvo redovito sastajalo zajedno sa zapovjedništvom. S obzirom na 
pandemiju COVID-19, početkom godine odlazili smo na skupštine i proslave gdje smo bili pozvani. 
Održali smo Izbornu i redovnu godišnju skupštinu na kojoj smo izabrali nova-stara rukovodstva, te i 
nadalje smo na raspolaganju našim članicama odnosno Dobrovoljnim vatrogasnim društvima. 
Provođene su mjere pasivne zaštite od požara, tijekom mjeseca svibnja obilježen je dan vatrogasaca 
sv. Florijan, financijski smo pomagali društvima u nabavi opreme, prodali smo kombi vozilo u 
vlasništvu VZO Končanica, redovito su održavane vježbe i provjera opreme. Na području VZO 
Končanica u toku 2021. godine bilo je ukupno 11 intervencija koje je odradila JVP Daruvar a na 5 
intervencija je sudjelovao i DVD Končanica.  

Financijsko izvješće podnio je blagajnik Oto Janda, koji je kazao kako u toku 2021. godine 
ostvareni prihodi u iznosu od 332.201,71 kuna. Ukupni rashodi iznosili su 297.983,27 kuna a odnosili 
su se najviše na dotacije DVD-ima za nabavu vozila, nabava opreme, registracije, reprezentacije, 
troškovi bankarskih usluga, telefona, interneta i drugih troškova. Višak prihoda nad rashodima iznosi 
34.218,44 kuna, što zajedno sa donosom iz 2020. godine od 76.199,48 kuna daje ukupni prihod od 
110.417,92 kuna, koji se prenosi u 2022. godinu. 

 
AD/4. 

 Prijedlog Programa rada za 2023. godinu dao je zapovjednik Josip Finek. On je kazao kako 
Vatrogasna zajednica i dalje ima u planu pomoć članicama u nabavi opreme, školovanju, liječničkim 
pregledima te sve što bude potrebno, kao i nabave polovnih kombi vozila za potrebe članica. Isto tako 
aktivno sudjelovati u preventivnim mjerama zaštite od požara, organizirati tečajeve za vatrogasca i 
ostala zvanja. 
 Prijedlog Financijskog plana dao je Oto Janda, koji je kazao kako se predlažu prihodi i rashodi 
u 2023. godini u iznosu od 201.000,00 kuna kako na prihodovnoj strani tako i na rashodovnoj strani.  
  
 AD/5. 
 Predsjednik je otvorio raspravu po izvješćima, no kako rasprave nije bilo, predsjednik je 
izvješća za 2021. godinu kao i Plan rada i financijski plan za 2023. godinu dao na glasovanje i ona su 
jednoglasno usvojena.  
 
 AD/6. 

Pod ovom točkom Skupštinu je pozdravio Marijan Supan ispred Vatrogasne zajednice 
Bjelovarsko-bilogorske županije i ispred Vatrogasne zajednice Općine Sirač, Mladen Uršan ispred 
Javne vatrogasne postrojbe Daruvar i Vatrogasne zajednice Daruvar, Župnik Župe Končanica gosp. 
Tomislav Sanić te na kraju Općinski načelnik Zlatko Bakunić te istaknuo zadovoljstvo sa radom 
Vatrogasne zajednice Općine Končanica. 

 
AD/12. 
Kako pod ovom točkom nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na sudjelovanju i 

konstruktivnom radu ove Godišnje Skupštine VZO-a te zaključio rad Skupštine u 20:40 sati. 
 
 
Zapisničar:    Ovjerovitelji zapisnika:               Predsjednik: 
 
____________    1. ________________   ________________ 
/Oto Janda/          /Drahouš Šusta/         /Josip Husak/ 
 
     2. ________________ 
         /Miroslav Uršan/ 

 
 
 



  
 

 
 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 
KONČANICA 
SKUPŠTINA 

 
Broj: 1/2022-2. 
Končanica, 26. ožujak 2022. 
 
 
 Na temelju članka 24. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Končanica od 29. prosinca 
2020. godine, Skupština VZO-a Končanica na svojoj Redovnoj Skupštini, održanoj 26. ožujka 
2022. godine, donijela je 
 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju Izvješća o radu Predsjedništva, Zapovjedništva i financijskog poslovanja 

Vatrogasne zajednice Općine Končanica za proteklo mandatno razdoblje 
 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom usvajaju se Izvješća o radu za proteklo mandatno razdoblje, i to: 

- Predsjedništva, 
- Zapovjedništva, i 
- financijskog poslovanja prezentiranog po blagajniku. 

 
 

Članak 2. 
 Za ovu Odluku glasovalo je 9 nazočnih delegata od ukupno 11 delegata VZO-a 
Končanica. 
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

Predsjednik: 
Josip Husak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE 

KONČANICA 
SKUPŠTINA 

 
Broj: 1/2022-3. 
Končanica, 26. ožujak 2022. 
 
 
 Na temelju članka 24. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Končanica od 29. prosinca 
2020. godine, Skupština VZO-a Končanica na svojoj Redovnoj Skupštini, održanoj 26. ožujka 
2022. godine, donijela je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju Plana i programa rada i financijskog plana VZO-a Končanica za 2023. 

godinu 
 
 

Članak 1. 
 Usvaja se Plan i program rada i financijski plan VZO-a Končanica za 2023. godinu, 
prezentiran po predsjedniku. 
 
 

Članak 2. 
 Za ovu Odluku glasovalo je 9 nazočnih delegata od ukupno 11 delegata VZO-a 
Končanica. 
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 

Predsjednik: 
Josip Husak 

 
 
 
 


