
 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 

BELIŠĆE 

 

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA DVD-a BELIŠĆE 

U 2021. GODINI 

 

2021. godine je nastavljena kao specifična, gdje je provedba aktivnosti usko vezana za 

epidemiološke mjere protiv COVID-a 19.  

 

UVOD  

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće broji 63 člana, od čega 30 operativnih članova, 3 

izvršna člana, 5 pričuvnih članova, 3 pripravnika i 12 člana podmlatka, 10 članova mladeži i 

600 podupirućih članova. 

 

Kvalifikacijsku strukturu  Društva čine 3 vatrogasni pripravnik, 13 vatrogasaca, 6 vatrogasaca 

I. klase, 1 dočasnika, 4 dočasnika I. klase, 5 vatrogasna časnika, 9 časnika I. klase. Od 

navedenog broja imamo 9 profesionalna vatrogasca, od kojih su 4 zaposlena u vatrogasnoj 

postrojbi. 

 

Starosnu strukturu čini 12 člana djece u dobi od 6. do 12. godina, 10 članova mladeži u dobi 

od 12. do 18 godina, 23 člana u dobi od 18 do 40. godina starosti, 7 članova u dobi od 41. do 

55. godina starosti i 7 članova od 55 godina do 65 godina starosti i 4 članova preko 65. 

godina. 

 

Revizijom Procjene ugroženosti i Planom ZOPća za grad Belišće koje je potvrđena u travnju 

2021. godine od strane Gradskog vijeća grada Belišća, središnja vatrogasna postrojbe DVD-a 

Belišće određena je postrojba s područjem odgovornosti za Grad Belišće s 8 profesionalno 

uposlenih vatrogasaca s 24 satnim dežurstvom uz pripadajuću vatrogasnu opremu. 

Središnja vatrogasna postrojba Belišće ima profesionalnu jezgru s 4 zaposlena profesionalna 

vatrogasca, koji u svojoj redovnoj aktivnosti u zaštiti od požara osiguravaju funkcionalnost 

vatrogasnog operativnog centra s stalnim dežurstvom i dojavom požara i drugih akcidenata na 

telefonski broj 193 za područje cijelog Grada. Računalna aplikacija „Upravljanje vatrogasnim 

intervencija“ se uredno primjenjuje po zapovijedi Glavnog vatrogasnom zapovjednika, a sve 

vatrogasne aktivnosti se redovito i ažurno vode kroz aplikaciju UVI. 

 

Tijekom 2021. godine Upravni odbor zajedno sa Zapovjedništvom održao je četiri redovne 

sjednice. Izvještajnu-izbornu godišnju Skupštinu održali smo 30. siječnja na kojoj su usvojena 

izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2020. godini i planovi rada i financija  za 

razdoblje 2022. godine. S obzirom da je Skupština ujedno izborna, obavljen je izbor i 

imenovanje funkcija u Društvu za petogodišnje razdoblje, koje je u skladu s novim Zakonom 

o vatrogastvu.  

Na funkcije su izbrani sljedeći članovi Društva i to: 

- Slavko Milekić – predsjednik; 

- Dubravko Čovčić – zapovjednik; 

- Maja Bratuševac – zamjenica predsjednika; 

- Ivan Vincetić – zamjenik zapovjednika i 

- Mario Pernar – tajnik. 

U radna tijela na temelju novog Statuta DVD-a Belišće od 22.12.2020. izabrani su: 

- Upravi odbor Društva (Slavko Milekić, Dubravko Čovčić, Maja Bratuševac, Ivan 

Vincetić, Mario Pernar, Nikica Mužević i Ivan Kovačević), 
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- Zapovjedništvo (Dubravko Čovčić, Ivan Vincetić, Željko Čakalić, Mario Karapetrić i 

Juraj Markota). 

 

AKTIVNOSTI I RAZVOJNI PROJEKTI 

 

Kako je i dalje prisutna pandemija korona virusa COVID-19, gdje su propisane 

epidemiološke mjere u zaštiti od korona virusa u pogledu zabrane okupljanje većeg broja 

osoba, obveze korištenja maske za lice u zatvorenom prostoru, dezinfekcija ruku i držanja 

fizičke distance, smanjili smo redovna okupljanja i odlaske na natjecanja, a redovito obavljali 

vatrogasne intervencije i aktivnosti koje su bile nužne i potrebne. 

Dan vatrogastva u Hrvatskoj obilježava se 4. svibnja na blagdan svetog Florijana, nebeskog 

zaštitnika vatrogasaca, čime započinju preventivno promidžbene manifestacije u sklopu 

obilježavanja svibnja kao Mjeseca zaštite od požara. 

U Belišću je Florijanovo obilježeno svetom misom u župnoj crkvi, nakon koje su se 

belišćanski vatrogasci okupili ispred Vatrogasnog doma, kako bi prisustvovali blagoslovu 

novog vatrogasnog kombi vozila. U ime Grada Belišće, zamjenik gradonačelnika Domagoj 

Varžić, je vatrogascima čestitao njihov dan u svoje, ali i u ime gradonačelnika Dinka Burića 

te dodao kako je ovaj dan za belišćanske vatrogasce još posebniji jer su dobili i novo 

vatrogasno vozilo. 

O važnosti prvog novog vozila za belišćanske vatrogasce, posebno za središnju vatrogasnu 

postrojbu, govorio je Slavko Milekić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Belišće,  rekavši kako je vozilo nabavljeno iz programa HVZ, a na Dan vatrogastva u 

Hrvatskoj u Zagrebu je predano 75 takvih vozila, od kojih je 11 stiglo na područje VZOBŽ. 

Na svečanosti proslave blagdana svetog Florijana, vatrogasce je postrojio zapovjednik DVD-a 

Belišće Dubravko Čovčić, a nakon hrvatske i vatrogasne himne, vozilo je blagoslovio 

belišćanski župni vikar fra Mirko Mišković. Potom je predsjednik DVD-a Belišće Slavko 

Milekić uručio ključeve novog kombija zapovjedniku DVD-a Belišće Dubravku Čovčić, koji 

je potom prozvao operativnog člana – vozača Maria Karapetrić uručivši mu ključeve s 

napomenom da ga koriste s ponosom i za dobrobit svih, a koji je upalio novi kombi i uključio 

sirenu i bljeskalice kao znak početka njegovog korištenja. 

Na žalost, Susreta vatrogasne djece i mladeži nije održan zbog pandemije, a isti razlog je bio i 

odustajanja od okupljanja djece i mladeži na redovnim vježbama koje su se treba održavati 

svake subote. Popuštanjem epidemioloških mjera pristupilo se u drugom dijelu godine s 

okupljanjem djece i mladeži, tako da je bio manji broj nastupa na vatrogasnim natjecanjima 

(Marijanci, Beravci i Nuštar). Međutim na djeci i mladeži ustrajemo, te smo im prigodom 

Božićnih blagdana na vježbi u mjesecu prosincu uručili prigodne božićne poklone. 

 

Naši operativni članovi nastupili su u drugom dijelu godine na dva vatrogasna natjecanja, gdje 

je ekipa članova „A“ u Nuštru (2.10.202.) osvojila 6 mjesto u konkurenciji od 11 ekipa i 

nastupili na natjecanju s zaprežnom ručnom vatrogasnom štrcaljkom u Petlovcu (28.08.2021.) 

osvojivši 11 mjesto od 14 ekipa. 

 

Dozapovjednik Ivan Vincetić sudjelovalo je kao sudac i na VIII. državnom vatrogasnom 

natjecanju koje je održano 26 rujna u Varaždinu. Ovo je velika čast za naše vatrogasno 

društvo ali i priznanje našem dozapovjedniku koji je redoviti sudionik ovakvih natjecateljskih 

smotri i koji se upravo svojim dugogodišnjim radom iskazao kao jedan od najboljih sudaca ne 

samo na području naše regije već i na području hrvatske vatrogasne zajednice, a sudjelovanje 

na ovom natjecanju je potvrda svega navedenog.  
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U suradnji s Osnovnom školom Belišće, 26. ožujka 2021. godine u prijepodnevnim satima 

održana je taktička vježba učenika i osoblja Osnovne škole «Ivana Kukuljevića» Belišće s 

operativnim vatrogascima središnje vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Belišće. Zadatak vježbe je bila provedba evakuacije učenika i osoblja škole iz ugroženog 

objekta po Planu evakuacije u slučaju potresa, a potom obavljanje spašavanje ugroženih 

osoba od strane operativaca – DVD-a Belišće. Vježbom je pokazana koordinacija osoblja 

škole i učenika prilikom evakuacije, te uzajamna suradnja prilikom spašavanja i gašenja 

požara sa središnjom vatrogasnom postrojbom. 

  

U susret žetvenoj sezoni 30. lipnja 2021. godine u večernjim satima održana je  zajednička 

vježba vatrogasnih postrojbi DVD-a Belišća, Veliškovca i Gata na prostoru starog 

Poljoprivrednog centra u Veliškovcima. Cilj taktičke vježbe je bilo utvrditi realno vrijeme 

okupljanja vatrogasnih postrojbi nakon uzbunjivanja i usklađenost rada operativnih članova 

matičnih vatrogasnih postrojbi s središnjom vatrogasnom postrojbom Belišće.  

 

U rješavanju zadatka vježbe bili su uključeni operativni vatrogasci DVD-a Veliškovci s 

traktorskom cisternom „Belje“  uz korištenje opreme za srednju pjenu gaseći traktorske gume. 

Dolaskom središnje vatrogasne postrojbe Belišće s navalnim vozilom, preuzeto je 

rukovođenje vatrogasnom intervencijom i uz potpunu zaštitu (koristeći izolacijske aparate i 

plinotjesno odijelo) obavili su otklanjanje opasnih tvari iz ugroženog prostora. U samoj vježbi 

bili su uključeni i članovi DVD-a Gat koji su iz svog navalnog vozila raspršenim mlazom 

pasivno štiti susjedni objekt. 

 

Uzajamni rad zapovjednika vatrogasnih postrojbi pokazao je međusobnu koordinaciju u lancu 

zapovijedanja, komunikacije i izvršavanja postavljenih zadaća.  

 

Ova zajednička vježba je pokazala međusobnu suradnju, usklađenosti u radu i korištenje 

vatrogasne opreme, te solidarnost u uzajamnoj pomoći.  

 

Zajedničkim vježbama matičnih DVD-a s središnjom vatrogasnom postrojbom Belišće 

osigurat će se brža i kvalitetnija zaštita od požara na području Grada Belišće.  

 

17. studenog 2021. godine u prijepodnevnim satima u tvorničkom krugu Tvornice 

HARBURG FREUDENBERGER BELIŠĆE na prostoru PAKIRNICE održana je taktička 

vježba radnika Tvornice i operativnih vatrogasaca središnje vatrogasne postrojbe 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće. Zadatak vježbe je bila provedba alarmiranja, 

koordinacije dojave o događaju, evakuacija radnika, početno gašenje, spašavanje unesrećenih 

i gašenje požara, gdje su bili aktivno uključeni svi naprijed navedeni sudionici vježbe. 

Vježbom je pokazana koordinacija radnika i pripadnika vatrogasne postrojbe prilikom 

evakuacije, te uzajamna suradnja prilikom spašavanja i gašenja požara s vatrogasnom 

postrojbom DVD-a Belišće. Ispred Zavoda za unapređenje sigurnosti, gosp. Ivica Mauk 

upoznao je djelatnike s postupcima i rukovanju aparatima za početno gašenje, gdje su 

djelatnici Tvornice u praktičnom dijelu iskušali svoje znanje. Nakon završetka vježbe, 

analizom je potvrđeno da su ostvareni svi ciljevi i zadaća vježbe. 

Cjelokupnu aktivnost sudionika u vježbi pratile su odgovorne osobe Tvornice HF Belišće 

Toni Čužić, Zavoda za unapređenje sigurnosti Ivica Mauk i zapovjednik Vatrogasne zajednice 

grada Belišće Dubravko Čovčić, koji su viđenim veoma zadovoljni. 
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U sklopu projekta “Život u zajednici u gradu Belišću” dana 26.08.2021.godine umirovljenici 

su posjetili su DVD Belišće gdje ih je dočekao vođa smjene Mario Karapetrić  i  teoretski i 

praktično pojasnio opasnosti od požara i kako reagirati u takvim situacijama uz pomoć bivših 

vatrogasaca, a sada umirovljenici gosp. Antuna Turza i gosp. Antuna Sabo.  

 

Naše vatrogasno društvo redovito je uključeno u brojne gradske aktivnosti i manifestacije. 

Tako su članovi našeg vatrogasnog društva sudjelovali 01. ožujka u obilježavanju Dana 

civilne zaštite koje je održano gradskoj vjenčići Gradske uprave u organizaciji Stožera civilne 

zaštite i Ravnateljstva civilne zaštite, područni ured Osijek.   

 

Operativni članovi aktivno su sudjelovali na dobavi vode u vodocrpilište za vrijeme remotnih 

radnjih u gradskoj tvrtki Hidrobel u razdoblju od 14.09. do 16.09.2021.. Osiguravali 

preventivno dežurstvo prilikom nogometne utakmice Belišće-Hajduk u Belišću (26.10.2021.) 

i novogodišnji vatromet 31.12.2021. godine. 

 

Župa sv. Josipa Radnika u Belišću po treći puta je svetkovinu Tijelova (03. lipnja 2021). 

godine proslavila procesijom koja je prošla kroz centar grada Belišća. Nakon svečanog 

misnog slavlja u 08,00 sati procesija s Presvetim Oltarskim Sakramentom krenula je iz župne 

crkve prema centru Belišća. U Tijelovskoj procesiji članovi DVD-a Belišće sudjelovali 

nošenjem baldahina iznad svećenika i Presvetog Oltarskog Sakramenta.  

 

Nadalje, valja istaknuti naše članove Zdenka Cerovečkog i Slavka Milekić koji su 

predstavljali DVD-a Belišće i Grad Belišće na mnogobrojnim utrkama (prilagođene mjerama 

zaštite od korona virusa), gdje su ostvareni zapaženi rezultati. Na utrci „Sunset Run 2021“ 

Zdenko Cerovečki  - kat. 57+ osvojio 2 mjesto, a na VukovART Zdenko i Slavko na utrci od 

21 kilometar ostvarili su srednji rezulatat). 

 

Sudjelovali smo na usavršavanju vatrogasaca kroz razne programe, a koje su s odličnim 

uspjehom stekli zvanja i specijalnosti i to: 

- Vatrogasac – 2 člana (Sanja Stić i Katarina Pačarić), 

- Vatrogasni časnik I kl. – 5 članova (Slavko Milekić, Mario Karapetrić, Željko Čakalić, 

Marina Crnoja i Matija Crnoja), 

- Osposobljeni za rukovanje kompresorom za disanje i punjenje boca izolacijskih 

aparata – 2 člana (Mario Karapetrić i Željko Čakalić). 

 

13. svibnja 2021. u organizaciji Vatrogasne Zajednice grada Belišća u središnjoj vatrogasnoj 

postrojbi Belišće realizirana je interna obuka operativnih članova  iz svakog DVD-a s 

područja VZG Belišće za rad s aparatima za zaštitu dišnih organa, s ciljem da se što više 

članova vatrogasnih postrojbi obučiti za rad i korištenje aparata za zaštitu dišnih organa. 

 

Budući su u prosincu 2020. godine uručeni kompleti aparata svakom prigradskom DVD u 

Gradu Belišću, bilo je nužno podsjetiti i uvježbati operativnog člana vatrogasne grupe s 

načinom korištenja i njihovog održavanja. 

 

Obuku rada sa aparatima za zaštitu dišnih organa je vodio zamjenik zapovjednika VZG 

Belišće Ivan Vincetić i voditelj smjene u središnjoj vatrogasnog postrojbi Beliće Mario 

Karapetrić, pod nadzorom zapovjednika VZG Belišća Dubravka Čovčić. 

Sudionici obuke su marljivo prihvaćali znanja i vještine, s željom za daljnjim uvježbavanjem. 
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U organizaciji VZOBŽ u mjesecu svibnju 2021. godine u prostorijama JVP Grada Osijeka 

osposobljavanja operatera za UVI aplikaciju i to: 

MODUL 5 – Upravljanje vatrogasnim intervencijama – DISPEČERI (13. i 14. svibnja 2021. 

godine) 

MODUL 4 – Upravljanje vatrogasnim intervencijama – ZAPOVJEDNICI (15. svibnja 2021. 

godine). 

Na osposobljavanju su sudjelovali uz ostale kandidate s područja VZOBŽ i operativni 

vatrogasci središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće koji koriste aplikaciju u 

Vatrogasnom operativnom centu Belišće (Željko Čakalić, Martin Rittgasser, Jasna Vrbanić, 

Ivan Vincetić i Marko Ivić 

 

Kroz razne ostale aktivnosti, predstavnici DVD-a sudjelovali su na prezentaciji „Drager 

safety“ izolacijskih aparata, kaciga, maski i ostale opreme iz njihovog djelokruga ( 

20.10.2021.), i „Vatropromet“ – prezentacije uređaja za gašenje pjenom TFT-PRO/PAC 

(27.10.2021.), na prostoru Javne vatrogasne postrojbe u Osijeku. 

 
Zapovjednik DVD-a Dubravko Čovčić (12.10.2021.) sudjelovalo je na konferenciji o 

„VATRODOJAVI“ u Zagrebi, gdje je bilo rasprave o poštivanju Zakona o vatrogastvu kada 

su u pitanju sustavi vatrodojave (obavezno povezivanje na vatrogasne operativne centre ili 

središnje vatrogasne postrojbe) i što je učinjeno po tom pitanju u proteklom periodu. 

 

Ovom prilikom bitno je spomenuti da je naše vatrogasno društvo tijekom protekle godine 

uputilo inicijativu na raspisani Javni poziv Osječko-baranjske županije za dodjelu Priznanja 

VZOBŽ za našeg člana Nikicu Muževića koji je svojim višegodišnjim dobrovoljnim i 

predanim radom na dužnosti predsjednika Vatrogasne zajednice OBŽ dao poseban doprinos 

razvoju i unaprjeđenju vatrogastva kao i radu vatrogasnih organizacija na području naše 

županije.  

 

Članovi su tijekom godine proveli mnogobrojne vatrogasne aktivnosti od vatrogasnih 

intervencija, osposobljavanja i drugih aktivnosti iz djelokruga vatrogasne i društvene 

djelatnosti. Također zbog epidemioloških mjera u protekle dvije godine nije bilo vatrogasnih 

natjecanja i međusobnih druženja. Kako bih okupili članstvo nakon dužeg perioda, članovi 

središnje vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće sa svojim 

obiteljima 25. srpnja 2021. godine posjetilo je Odmorište u Bistrincima kraj rijeke Drave.  

Ova izlet bio je mala nagrada članovima za njihovo zalaganje i požrtvovnost koju nesebično 

daju za društveni zajednicu. Uz roštilj, šetnju i društvenih igara, te međusobno druženje 

članova u sunčanom danu, dalo je ugodne trenutke opuštanja od svakodnevnih zadaća. 

 

Posebno valja naglasiti dobru suradnju središnje vatrogasne postrojbe Belišće i vlasnika 

Tvornice elektro opreme u Beliššću gosp. Branka Vukobratović, koji je uz svoje 

suradnike (Sinišu Vukobratović, Zdenka Gostinski i Zdenka Velić) dao izraditi elektronski 

displej s pokazivačem datuma, vremena, temperature, tlaka zraka, informativnih podataka i 

mogućnost mjerenje vremena na vatrogasnim natjecanjima. Elektronski displej je postavljen 

iznad srednjeg ulaza u garaže vatrogasnog doma, gdje je veoma uočljiv i za prolaznike. 

Ovim putem se puno zahvaljujemo gosp. Branku Vukobraović na velikoj gesti i poklonu 

vatrogascima Belišća, a ujedno i svim građanima. 

 

PROVEDBA AKTIVNOSTI POSEBNIH MJERA ZOPA od interesa RH 

 

U vremenu od 03.07. do 12.07.2021. obavljena je provedba Plana ZOP-a u vrijeme žetve 

«Belišće 2021», gdje je središnja vatrogasna postrojba DVD-a Belišće, obavljala 24-satno 

dežurstva  u Vatrogasnom operativnom centru Belišće, zaprimajući eventualne dojave i 
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rješavanje istih ovisno o aktivnostima žetve na pojedinom području, gdje u navedenom 

periodu nije bilo požara na poljoprivrednim površinama.  

Dežurstvo je bilo kontrolirano od strane Zapovjedništva VZG Belišća, gdje je konstatiranjem 

prisustva dežurnih utvrđeno da je Plan proveden u cijelosti. 

 

OPERATIVNO DJELOVANJE 

 

Kao središnja gradska postrojba izvršavamo sve preuzete obveze, kako one koje se pred nas 

postave od strane lokalne samouprave, tako i na one koje postave županijske i više vatrogasne 

institucije.  

Po pitanju operativnog rada tijekom 2021. godine vatrogasci su intervenirali 38 puta i to 25 

intervencija gašenja požara,  6 tehničkih intervencija i 7 ostalih intervencija (izvid i lažni 

alarmi)  

Po mjestu nastanka požara je sljedeće: 

- 5 Požara stambenog objekta  

- 3 Požara industrijskog postojanja 

- 3 Požara ostalih objekata na otvorenom (kontejner)  

-  6 Požara odlagališta na otvorenom 

- 3 Ostali požari na otvorenom 

- 1 Požar trave i niskog raslinja 

-  2 Požar njive oranice 

- 1 Požar šume 

-  1 Požara vozila i 

Od navedenih požarnih intervencija, vatrogasna postrojba DVD Belišće intervenirala u 

mjestima: 

- 20 puta u Belišću; 

- 4 puta u Bistrincima i 

- 1 na području Grada Valpovo (na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika). 

Ostale intervencije njih 7 čini: 

- 5 izvida i 

- 2 lažna alarma (vatrodojava). 

Po pitanju tehničkih intervencija tijekom 2021. godine bilo je 6 i to: 

- 1 intervencije na kući,  

-  1 intervencija na javnom objektu, 

- 1 Uklanjanje gnijezda stršljena; 

- 1 spašavanje životinja, 

-  2 Ispumpavanja; 

Tehničke intervencije su odrađena u mjestima: 

- 6 u Belišću 

Uzimajući u obzir broj vatrogasnih događaja po mjesecima, vidljivo da su vatrogasne 

intervencije najviše odrađene u 7 i 8 mjesecu. Najveći dio vatrogasnih intervencije se godio u 
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vremenu od 14,00 do 17,00 sati, što predstavlja određeni problem jer većina operativnih 

članova vatrogasne postrojbe su na svojim radnim mjestima ili školi. Ovom prilikom valja 

istaknuti rad profesionalnih vatrogasaca (4) zaposlenih u DVD-u Belišće koji uz dobru 

suradnju ostalih operativnih članova DVD-a uspiju riješiti adekvatno nastalu vatrogasnu 

intervenciju, međutim broj profesionalnih vatrogasaca valja ojačati.  

U radu na vatrogasnim intervencijama gašenja požara aktivno je bilo uključeno 186 

operativnih vatrogasca sa 68 vatrogasna vozila , gdje je s obzirom na broj intervencija ukupno 

sudjelovalo u prosjeku 7 vatrogasaca s utroškom od 636 sata rada. Valja napomenuti pojačan 

broj požara na stambenim objektima, ali je brzom, pravovremenom i adekvatnom 

intervencijom naših vatrogasaca spriječena veća materijalna šteta. Međutim požar stambenog 

objektu „Mitrovica“ bio je većeg obima i prouzročio je veliku materijalnu štetu s ozljedom 

jednog stanara. 

Ujedno veliki broj požara na komunalnom odlagalištu otpada u Belišću, gdje je utrošeno 

mnogo rada, ljudskih resursa i vatrogasne vozila s opremom, a ukupno ih je bilo 5, gdje su 

dva bila velikih razmjera (11.05. i 14.08.2021. godine.).  

Na požarima je angažirano u oba slučaja oko 44 vatrogasaca koji su prvotno požarište stavili 

pod nadzor u nastojanju lokalizacije požara i sprečavanje njegovog širenja. Visoka 

temperatura (35 C) i vjetar otežavalo je gašenje, a što je utjecalo da vatra razvija  vrlo visoku 

temperaturu. Nakon lokalizacije požara pristupilo se gašenju i uz pomoć radnih strojeva 

komunalnog poduzeća prekrivanje s zemljom i pijeskom opožarene površine.  

Na oba požarišta su sudjelovali DVD Belišće s 4 vozila , DVD Bistrinci i Gat s navalnim 

vozilom, DVD Bocanjevci i DVD Veliškovci s traktorskom cisternom „Belje“, a DVD 

Vinogradci i Tiborjanci su dali doprinos u ljudstvu. Zbog potrebe dovoza vode u ispomoći su 

sudjelovala 4 operativna člana DVD-a Valpovo s autocisternom. Obje intervencije su trajale 

preko 20 sati. 

S obzirom na učestaliji broj požara odlagališta otpada i ranijih iskustava gašenja istih, akcija 

gašenja uspješno je okončana u što kraćem vremenu, te se ovom prilikom zahvaljujem svim 

operativnim članovima DVD-a Belišće i ostalim članovima DVD-a s područja Vatrogasne 

zajednice grada Belišće koji su nesebičnim radom i naporima doprinijeli akciji gašenja i 

članovima DVD-a Valpovo na ispomoći u dobavi vode. 

Uspoređujući 2020. godinu broj požara se znatno povećao za 40 posto, što se kreće oko 25 

požara u prosijeku unazad 4 godine. Valja istaknuti da požar u industrijskom postrojenju 

prestavlja konstantnu potrebu nadzora i provođenja preventivnih radnji, jer u suprotnom ako 

se požar ne ukloni u začetku, moguće su velike materijalne štete. Međutim broj tehničkih 

intervencija konstantno prisutan, a ponajviše po pitanju spašavanja životinja i radova na 

prometnicama. 

Sami pokazatelji nam govore da je potrebna stalna promidžba i aktivno učešće vatrogasaca u 

provođenju preventivnih mjera i upozorenjima pučanstvu što će doprinijeti  većoj brizi i 

oprezu ljudi. Uzroci požara su: 

 80 % ljudski faktor (nepažnja, nehat, neznanje i sl.); 

 10 % neispravne električne instalacije ili građevinska konstrukcija; 

 10 % drugi i ostali uzročnici; 

Tehnička ispravnost vatrogasnih sprava i uređaja nastoji se održavati u potpunosti ispravnim, 

a prosječna starost vozila je 26 godina, što zaista predstavlja punu punoljetnost, a ujedno 

velike troškove za održavanje vozila u ispravnom stanju. Međutim, stalnim nastojanjem 

pomlađivanja voznog parka nastojimo osigurati pravovaljanju i sigurnu uporabu u potrebnim 

intervencijama. Posebno valja istaknuti konstantnu nabavku potrebne vatrogasne opreme koja 



8 / 9 

 

je propisana Pravilnikom, tako da se tijekom 2021. godine obavila nabavku ljestvi sastavljača 

JUST za potrebe spašavanja i intervencija kod strukturnih požara. Također nastojimo 

osigurati manji dio neophodne osobne zaštitne opreme, a sve to uz pomoć financijska sredstva 

Osječko-baranjske županije, Grada Belišća i dijelom iz vlastitih sredstava. Iz Programa 

nabavke vatrogasne opreme VZG Belišće obavljena je nabavka 10 tlačnih crijeva Fi 52, 4 

komada MOSNICA gumenih, 5 kompleta svjetiljki za vatrogasne kacige, spojnice za 

vatrogasna crijeva, te radne rukavice. 

Veliko ohrabrenje i poticaj za nastavak kvalitetnog rada, po pitanju voznog parka, dalo nam je 

kombi vozilo za prijevoz osoba OPEL VIVARO, koji je dobiven u sklopu projekta Hrvatske 

vatrogasne zajednice, a vrijednost vatrogasnog vozila iznos gotovo 200.000,00 kn. Ovo vozilo 

nesumnjivo će se doprinijeti boljem radu vatrogasne postrojbe i sigurnosti građana što je u 

konačnici i cilj protupožarne zaštite.  

Daljnjim popunjavanjem nedostatne opreme, osigurat će se uspješnije riješavanje svih 

zadataka i situacija koje se zateknu na intervencijama. 

Ovom prilikom moramo posebno spomenuti da je naše vatrogasno društvo sufinanciralo dio 

troškova školovanja naših operativnih članova Martina Rittgasser i Jasne Vrbanić za vozača 

„C“ kategorija. Upravo na ovaj način želimo stvoriti pretpostavke u budućnosti da vlastitim 

snagama zadovoljimo sve potrebe koje se pred nas postave kao i zakonske uvjete u smjeru 

profesionalizacije naše središnje vatrogasne postrojbe.  

Operativni članovi središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće ove godine su rjeđe 

provodili vatrogasnu obuku po Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i 

praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (zbog pandemije), gdje smo u četiri navrata 

obnavljali stjecanu vještinu i znanje kroz praktične vježbe na terenu, a što potiče članove na 

daljnji rad. 

Konstantnim nastojanjem nabavke nove vatrogasne tehnike i opreme, osposobljavanje  i 

usavršavanje svojih članova i osiguravanjem što kvalitetnije organizacije vatrogasne službe, 

nastojimo uz aktivan rad članova Dobrovoljnih vatrogasnih društava osigurati maksimalnu 

sigurnost i zaštitu od požara našeg pučanstva na području Grada Belišća. 

Ovom prilikom moramo ponovno naglasiti da je zaštita od požara zasnovana još uvijek 

isključivo na dobrovoljnom vatrogastvu na području grada Belišća, gdje je zaposleno četiri 

profesionalna vatrogasca, što još ne ispunjava profesionalnu jezgru s 8 profesionalnih 

vatrogasaca koja je predviđena Procjenom i Planom zaštite od požara Grada Belišće. Daljnjim 

jačanjem profesionalne jezgre u središnjoj vatrogasnoj postrojbi Belišće, zasigurno će 

pozitivno utjecati na daljnji razvoj protupožarne zaštite naših sugrađana i njihove imovine ali 

i gospodarskih subjekata sa područja grada Belišća.  

 

Na kraju moramo istaknuti da unatoč svim problemima s kojima se u svome radu susrećemo, 

svi naši članovi uz veliki entuzijazam i nesebičnu želju za pomoć drugima svojim 

svakodnevnim radom nastoje ustrajati u ovom pozivu. Dovoljno je poslušati sve aktivnosti u 

ovom neobičnom vremenu i uvjetima, a koje su navedene u ovom izvješću kako bi se 

potvrdio predan dobrovoljni rada svih naših članova. Ovom prilikom bih napomenuli kako je 

dosadašnja suradnja sa Gradonačelnikom, Gradskim vijećem i drugim višim vatrogasnim 

organizacija na zavidnoj razini a vjerujemo da će se ona nastavi i dalje.   

 

Kao i svih dosadašnjih godina tako i u 2021. godini iskazana je podrška građana za naš rad, 

što potvrđuje broj od 600 podupirućih članova, gdje smo članovima dostavili pismo zahvale s 

stolnim kalendarom, a ovom prilikom posebno im se zahvaljujemo na donaciji. 

 



9 / 9 

 

Kako bih približili našim građanima uvid u rad vatrogastva na području Grada Belišće, 

redovito se prezentira rad DVD-a kroz javna priopćavanja, a posebno na  WEB stranici VZG 

Belišće (www.vzgb.hr), gradskoj web stranici i stranicama VZOBŽ. 

 

Ovakav osebujan rad koji je prezentiran kroz ovo izvješće, ne bi nikako bio ostvaren da 

svatko od nas nije uložio svoje slobodno vrijeme u radu Društva. Stoga, koristimo priliku da 

se zahvalimo svim našim članovima na nesebičnom anganžmanu, kao i svima onima koji su 

na bilo koji način doprinijeli radu DVD-a Belišće, sa željom da se ovo vatrogasno društvo i 

dalje razvija u duhu zajedništva i međusobnog razumijevanja na dobrobit svih nas i građana 

grada Belišća.        

 

U Belišću, 29. siječnja 2022. 

  

 Dobrovoljno vatrogasno društvo 

 BELIŠĆE 

 

 ZAPOVJEDNIK 

 Dubravko Čovčić 

http://www.vzgb.hr/

