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Z A P I S N I K  

 

Sa 2. sjednice Predsjedništva  Vatrogasne zajednice grada Belišće koja je održana nadnevka 

28. lipnja 2021. godine u prostoriji vatrogasnog doma DVD-a Belišće s početkom u 20,00 

sati. 

 

PRISUTNI: Nikica Mužević, Dubravko Čovčić, Milan Strahinec, Ivan Vincetić, Ivan Anić, 

Velibor Vinogradac i Josip Stjepanović. 

OP. ODSUTNI: Slavko Milekić, Dinko Galinović i Ljerka Vučković. 

  

Sjednicu je otvorio predsjedavajući VZG Nikica Mužević, pozdravivši sve prisutne uz 

konstataciju da je prisutna nad polovična većina članova Odbora, te predlaže dnevni red koji 

je jednoglasno usvojen i to: 

 

D N E V N I    R E D : 

1. Potvrđivanje zapisnika s zadnje sjednice Predsjedništva VZG Belišće; 

2. Informacija o održavanju sjednice Predsjedništva VZO-BŽ; 

3. Prijedlozi za članove Odbora u Predsjedništvu VZO-BŽ: 

3.1. Odbor za odlikovanja i priznanja, 

3.2. Odbor za informativno-promidžbenu i izdavačku djelatnost. 

4. Razno: 

4.1. Rezultati izborne Skupštine VZO-BŽ, 

4.2. Edukacija za rad na aplikaciji VATROnet, 

4.3. Inspekcijski nadzor Inspektora za vatrogastvo, 

4.4. Taktička vježba u Veliškovcima, 

4.5. Primopredaja kombija OPEL VIVARO. 

 

Ad. 1 

Prihvaćenje zapisnika s zadnje sjednice Predsjedništva VZG Belišće 

 

Budući je zapisnik s zadnje sjednice Predsjedništva VZG Belišća članovima dostavljen 

emailom, a na iste nije bilo primjedbi,  te je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

Informacija o održavanju sjednice Predsjedništva VZO-BŽ 

 

Gosp. Nikica Mužević – iznio je informaciju da će se 29.06.2021. godine u Dalju održati 

konstituirajuća sjednica Predsjedništva VZO-BŽ, gdje će se imenovati zamjenik predsjednika, 

tajnik, članovi Odbora i kolegij VZO-BŽ. Donijet će se Odluka o raspisivanju javnog 

natječaja za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika i Odluka o imenovanju 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

Također biti će izmjena Pravilnika o radu sukladno Uredbi Vlade RH o nazivima radnih 

mjesta i koeficijenata složenosti poslova u državnoj službi od 02.06.2021. godine, te prijedlog 

Pravila o upravljanju dokumentiranim gradivom VZO-BŽ. 

Ujedno će biti predložene Odluke iz financijskog poslovanja  (visina naknade predsjedniku 

VZŽ, rasporedu viška prihoda 2020. godine, rashodu dugotrajne imovine i sitnog inventara, 

financijske pomoći za sudjelovanje u radu 26. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani 2021. 

godine, financijske pomoći za sudjelovanje na hodočašću vatrogasaca u Mariji Bistrici i 

dodjele financijske pomoći za sudjelovanje na Državnom vatrogasnom natjecanju 

vatrogasaca. 
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Budući nije bilo rasprave, članovi su informaciju o održavanju sjednice Predsjedništva VZO-

BŽ jednoglasno prihvatili. 

 

Ad 3. 

Prijedlozi za članove Odbora u Predsjedništvu VZO-BŽ 

 

Gosp. Nikica Mužević – iznio je da Predsjedništvo VZO-BŽ imenuje članove Odbora za 

odlikovanja i priznanja, te Odbora za informativno-promidžbenu  i izdavačku djelatnost, te 

daje na raspravu ako ima tko kakav prijedlog za članove navedenih odbora iz VZG Belišća. 

Gosp. Dubravko Čovčić -  ukazuje da je potrebno da što više naših članova iz VZG Belišće 

bude zastupljeno u radu tijela i odborima u VZO-BŽ, jer smo trenutno zastupljeni kroz 

Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZOBŽ. Na osnovu izrečenog predlaže gosp. Slavka 

Milekića u Odbor za odlikovanja i priznanja VZOBŽ. 

Također ako bude prijedlog od drugih za naše članove iz VZG Belišće u pojedina radna tijela 

VZOBŽ, da bude podržan od našeg predstavnika u tijelu koje donosi Odluku. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva VZG Belišće jednoglasno (7 članova „ZA“)  

prihvaćaju prijedlog da gosp. Slavko Milekić bude član Odbora za 

odlikovanja i priznanja VZOBŽ, te svi predloženi naši članovi budu 

podržani. 

  

Ad 4. 

Razno 

 

4.1. Rezultati izborne Skupštine VZO-BŽ 

Gosp. Nikica Mužević -  otvorivši točku razno, dobio je upit od gosp. Milana Strahinec – koji 

smatra da svi prisutni zaslužuju da čuju odgovor o obavljenim izborima za Predsjednika 

VZO-BŽ, gdje smo kao VZG Belišće imali kandidata odnosno vas (Nikicu Muževića)? 

Gosp. Nikica Mužević -  odgovara da je na izbornoj Skupštini VZO-BŽ bilo dva kandidata, 

gdje sam ja - Nikica Mužević dobio 30 glasova, a protukandidat 35 glasova čime je Zdenko 

Čarapar iz VZ Baranja postao novi Predsjednik VZOBŽ. 

Uslijedila je burna rasprava u kojoj je gosp. Milan Strahinec istakao da je VZG Belišće 

odnosno Grad izgubio nešto važno i da se treba voditi briga da imamo osobe na funkcijama u 

višim organizacijama i samim time izgubljena kandidatura za predsjednika VZŽ i daljnji rad u 

tijelima VZŽ u narednom petogodišnjem razdoblju postavlja se upitno. Postavlja pitanje 

moralne odgovornosti. U raspravu se uključio gosp. Josip Stjepanović – koji smatra da 

program nije dobro postavljen i da nije dovoljno urađeno. 

Gosp. Nikica Mužević – je iznio primjere što smatra da je dobro učinjeno za VZG Belišće 

(vatrogasni čamac, tehnički alat, kombi) i stava je da Predsjednik županije ne treba sve dovući 

u svoje selo, nego gledati malo šire u interesu Županije. Iznosi da nije ništa pogrešno učinio i 

ako većina smatra da me treba smijeniti, neka se podnese zahtjev 1/3 članova Skupštine za 

moju smjenu. Nakon toga je napustio sjednicu Predsjedništva VZG Belišća u 20,40 sati. 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – kao zapovjednik VZG Belišće preuzeo je rad sjednice 

Predsjedništva, s prijedlogom da se prati daljnji razvoj događaja po navedenoj temi do 

sljedeće sjednice Skupštine, što su prisutni članovi Predsjedništva jednoglasno prihvatili. 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznio je nekoliko informacija i dogovora koji su jednoglasno 

prihvaćeni i to: 
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4.2. U organizaciji HVZ i VZOBŽ organizirane su radionice za rad operatera na aplikaciji 

VATROnet, u mjesecu veljači i ožujku, gdje su bili uključeni članovi DVD-a 

Veliškovci i Gata, gdje su stekli dodatna znanja i vještine. Za zainteresirane operatere 

biti će ponovno organizirane radionice u jesenskom periodu. Također održane su 

radionice za rad na UVI-u, gdje su aktivno sudjelovali zaposlenici DVD-a Belišće iz 

VOC; 

4.3. Inspekcijski nadzor - u VZG Belišće i DVD-u Bistrinci u 19.05.2021. godine 

obavljen je inspekcijski nadzor provedbe Zakona o vatrogastvu od strane Inspektora 

za vatrogastvo gosp. Tomislava Širić. Nadzorom u oba slučaja je utvrđeno poštivanje 

svih odredbi Zakona o vatrogastvu, osim u dijelu gdje nisu bile priložene valjanje 

potvrde o nekažnjavanju (nije dovoljna potvrda od Općinskog suda, nego je potrebno 

ishoditi iz Ministarstva pravosuđa). U slučaju najavljenog nadzora pojedinog DVD-a 

potrebno je u dogovoru s Tajništvom i Zapovjednik VZG Belišće na vrijeme pribaviti 

naprijed navedene potvrde o nekažnjavanju operativnih članova, a također u svakom 

DVD-u obaviti reviziju operativnih članova. 

4.4. Taktička vježba – DVD Belišće-Veliškovci-Gat – prisutni članovi su pozvani da 

pogledaju taktičku vježbu između središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišća i 

vatrogasnih postrojbi DVD-a Veliškovci i Gat koja će se održati 30.06.2021. godine 

na prostoru starog Poljoprivrednog centra (iza trgovine) u Veliškovcima s početkom u 

19,00 sati. Cilj vježbe je saznati realno vrijeme okupljanja navedenih postrojbi, 

međusobna komunikacija i rukovođenje intervencijom, te  korištenje uzajamne 

opreme. 

4.5. U HVZ (Vatrogasnoj školi) 04.05.2021. godine obavljena je primopredaja kombija 

OPEL VIVARO za vatrogasnu postrojbu DVD-a Belišće iz kvote dodijeljenih vozila 

do strane Ministarstva poljoprivrede iz 20% sredstava naknade za korištenje opće 

korisnih funkcija šuma. Za daljnji razvoj voznog parka (kombija za prijevoz osoba)  u 

DVD-a na području VZG Belišće potrebno je na vrijeme pripremiti dokumentaciju 

(ponude) kako bih se mogli uključiti na javne pozive Županije u narednim godinama. 

.  

Naprijed navedene točke 4. Razno, članovi su jednoglasno prihvatili i primi na znanje. 

 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, gosp. Dubravko Čovčić zaključio je rad sjednice u 21,00 

sati i zahvalio se prisutnima na strpljenju. 

 

 ZAPOVJEDNIK/TAJNIK VZG PREDSJEDNIK VZG 

 BELIŠĆE BELIŠĆE 

 Dubravko Čovčić Nikica Mužević, v.r. 

 

 

 

 

 


