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Z A P I S N I K  

 

Sa 7. zajedničke sjednice Predsjedništva  i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada 

Belišće koja je održana nadnevka 23. kolovoza 2022. godine u prostoriji vatrogasnog doma 

DVD-a Veliškovci s početkom u 20,00 sati. 

 

PRISUTNI: Nikica Mužević, Dubravko Čovčić, Slavko Milekić, Milan Strahinec, Ivan 

Vincetić, Ivan Anić, Ivan Torjanac, Ivica Igrec, Željko Čakalić, Josip Pavoković, 

Leonardo Rold, Željko Berečić, Josip Kozina i Željko Katušić. 

  

OP. ODSUTNI: Josip Stjepanović, Ljerka Vučković, Dinko Galinović, Siniša Ledinšćak i 

Ivica Talafuk. 

  

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

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

jednoglasno usvojen i to: 

 

 D N E V N I    R E D : 

 

1. Prihvaćenje zapisnika s zadnje sjednice VZG Belišće; 

2. Analiza aktivnosti DVD-a u proteklom razdoblju; 

3. Analiza provedbe Plana ZOP-a za vrijeme žetve „Belišće 2022“; 

4. Financijsko izvješće za prvih 6 mjeseci 2022. godine; 

5. Razno 

5.1. Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, 

5.2. Analiza Gradskog vat. natjecanja u Belišću, 

5.3. Požari u 1-8 mjeseci u 2022 god. na području VZG Belišća, 

5.4. Program osposobljavanja vatrogasnih kadrova za zvanja. 

5.5. Zdravstveni pregledi, 

5.6. Informacija s sjednice Predsjedništva VZOBŽ. 

5.7. Susret vatrogasne mladeži i podmlatka u Belišću. 

 

Ad. 1 

Prihvaćenje zapisnika s zadnje sjednice Predsjedništva VZG Belišće 

 

Budući je zapisnik s zadnje sjednice Predsjedništva VZG Belišća članovima dostavljen 

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

 

Ad 2. 

Analiza aktivnosti DVD-a u proteklom razdoblju 

 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznio je analizu i uvid u aktivnosti u proteklom razdoblju od strane 

DVD-a, gdje su izvješća dostavili samo pojedina društva.  

Kroz  dostavljena izvješća može se zaključiti da je bilo manji broj aktivnosti, međutim u 

pojedinim DVD-a nisu provedeni planirani zadaci. 

Gosp. Josip Pavoković je iznio da se planiraju održati javnu vježbu u mjestu tijekom 9 

mjeseca, a gosp. Milan Strahinec je istakao provedbu aktivnosti dežurstva za vrijeme 

trodnevne pjevačke manifestacije u Bocanjevcima i zajedničku akciju čišćenja s Muškom 

pjevačkom družinom Bocanjevci.  
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Aktivnost Belišće Bistrinci Bocanjevci Vinogradci Tiborjanci Veliškovci Gat

Skupština DVD-a 29.1.2022. 26.2.2022. 12.3.2022. 5.2.2022. 25.2.2022. 12.2.2022. 5.3.2022.

Obilježavanje Međunarodni dan CZ 1.3.2022.

Obilježavanje Florijanova 4.5.2022.

Primanje kod Gradonačelnika

Obilježvanje Dana Hrv. Branitelja Belišća3.5.2022.

Susret vat. mladeži u Belišću

Gradsko vatrogasno natjecanje 3 1 2 1 2

Županisjko  vat. natjecanje

Mamorijal" Trak. cist." Belje"-Veliškovci

Natjecanje "Spajanje usisnog vod"

Vježba u organizaciji DVD-a 7

Aktivnosti s Osnovnom Školom

Aktivnosti s VRTIĆ 13.4.2022.

Trening trenena MODULI - HVZ

Taktička vježba

Pokazne vježbe - OŠ Belišće

Županijske vježbe 10.6.2022.

Žetva "Belišće 2022" 27.6.2022. 28.6.2022. 1.7.2022. 28.6.2022.

Obavljena preventiva 

Obuka sa izolacijskim aparatima

Osposobljavnje za časnika 1 2

Osposobljavnje za časnika I kl 5 1 1

Osposobljavnje za vatrogasca

Osposobljavnje za vatrogasca I kl

Osposobljavnje za dočasnika

Osposobljavnje za dočasnika I kl

Osposobljavnje za vatrogasna mled.

Osposobljavnje za zaštitu diš. Organa 2 1

Osposobljavnje za vezist

Osposobljavnje za strojara

Osposobljavnje za zatvoreni prostor

Osposobljavnje za SPU

Osposobljavanje za voditelje čamaca

Osposobljavanje pučanstva

Ispiti za vat. suce 2 1 3

Kamp vat. mladeži "Fažana" 11.7.2022.

Zdravstveni pregledi

Zapovjednički pregled

Inspekcijski nadzor za vatrogastvo 7.6.2022.

Inspekcijski nadzor posude pod tlakom 26.5.2022.

Proslave DVD-a u VZG 

Sjednica predsjedništva VZO-BŽ 28.1.2022.

Podjela opreme VZO-BŽ

Natjecanje u Velika Kopanica-usisni vod

Natjecanje u N. Gradiška-usisni vod

Natjecanje u Oriovac-usisni vod

Natjecanje u Đakovu-usisni vod

Natjecanje u Beli Manastir - igrice

Natjecanje u Petlovcu - djeca 26.6.2022

Natjecanje u Beravci - djeca

Natjecanje u Marijancima - djeca

Natjecanje u Marijancima - čla.-noćni 2.7.2022 2.7.2022 2.7.2022 2.7.2022

Natjecanje u Črnkovci 18.7.2022

Natjecanje u Našice kup Grada

Natjecanje u Našice kup - djeca i ml

Natjecanje u Beljevini

Natjecanje uFeričanci

Natjecanje u Oriovac

Memorijal u Zaprešiću

Natjecanje u Harkanovcima

Natjecanje u Petlovcu

Natjecanje u Bobovcu

Proslava DVD 

Proslava DVD 

Čobanijada Belišće

Fišijada Belišće

Dežurstvo "Dječji maskembal"

Slanijada Bistrinci

Aktivnosti povodom Dana Grada

Tijelovska procesija 16.6.2022 16.6.2022

Akcija "Volim čisto Belišće" 23.4.2022 23.4.2022 23.4.2022 23.4.2022 23.4.2022

Remont HIDROBEL

Aktivnosti tijekom 2022 godine

 
 

ZAKLJUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno su 

podržali dosadašnje aktivnosti DVD-a i VZG Belišće, s potrebom redovitog 

izvješćivanja u tajništvo VZG Belišće. 
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Ad 3. 

Analiza provedbe Plana ZOP-a za vrijeme žetve „Belišće 2022“ 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznio je uspješnu provedbu Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i Plana 

zaštite od požara za žetvu «Belišće 2022» koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća grada 

Belišće, obavljena je provedba programa i plana od strane organizatora VZG Belišće i 

izvršioca DVD-a. 

 Provedba aktivnosti prema Planu ZOP-a za žetvu obavili su DVD-a lociranih mjesta 

Belišće, Bocanjevca, Veliškovca i Bistrincima u periodu od 27. lipnja do 04. srpnja 2022. 

god. u poslijepodnevnim satima od 15,00 do 22,00 sata ovisno o aktivnostima žetve na 

pojedinom području, a središnja vatrogasna postrojba Belišće djeluje s 24 satnim dežurstvom. 

U navedenom periodu nije bilo požara na poljoprivrednim površinama na području Grada 

Belišća.  

 U navedenom razdoblju dežurstvo je obavilo 64 članova DVD-a s ukupno 360 sati 

dežurstava. U periodu dežurstva svakodnevno je obavljeno izvješćivanje radio uređajem o 

provedenoj aktivnosti pojedinog DVD-a prema VOC-u Belišće.  

Za vrijeme provedbe aktivnosti obavljen je nadzor dežurnih od strane djelatnika VOC-

a Belišća Ivana Vincetića, opunomoćen od zapovjednika VZG Belišća, gdje je nadzorom 

ustanovljeno da je stanje pripremljenosti i prisustva dežurnih veoma zadovoljavajuće. U 

svakom od navedenih DVD-a dežuralo je od 2 do 3 vatrogasaca, gdje su ujedno vrijeme 

koristili za pregled i uređenje vatrogasne tehnike i sprava. 

Za provedbu Plana ZOP-a za žetvu «Belišće 2022» godine možemo ocijeniti veoma 

uspješnom, uz nastojanje stalnog preventivnog djelovanja kod priprema strojeva za obavljanje 

žetvenih radova i upozoravanje pučanstva o strogoj zabrani paljenja na otvorenom prostoru u 

periodu 01. lipanj – 31. rujan. 

Gosp. Josip Kozina – po pitanju termina dežurstva, uzimajući u obzir radove na poljima 

predlaže da dežurstvo bude u vremenu od 14,00 do 21,00 sati. Gosp. Dubravko Čovčić ističe 

da je definirani termin dežurstva od 15,00 do 22,00 sata upravo uveden zbog radova na 

obavljanju skidanja žitarica, a ujedno i mogućnosti operativnih članova da prisustvuju 

dežurstvu zbog svog radnog vremena. 

 

ZAKLUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno prihvaćaju 

provedbu Plana ZOP-a za vrijeme žetve «Belišće 2022». 

  

Ad. 4 

Financijsko izvješće VZG Belišće za prvih 6 mjeseci 2022. godine 

 

Gosp. Nikica Mužević – je iznio kako se sredstva iz Gradskog proračuna redovito doznačuju 

VZG Belišće, a koja se potom po predviđenom Planu rada i financija VZG Belišće doznačuju 

DVD-ma s područja Zajednice. 

Gosp. Dubravko Čovčić – je obrazložio stavke Financijskog izvješća VZG Belišće za 1-6 

mjeseci 2022. godine, gdje su sredstva redovito pristizala iz Grada Belišća, a ujedno se po 

Planu financiranja VZG Belišće za 2022. godinu ovisno o količini financijskih sredstava, 

raspodjeljivala po stavkama i troškovima koji su bili u prvom dijelu godine.  

Za redovnu djelatnost u većem dijelu su doznačena financijska sredstva DVD-a, a također iz 

namjenskih sredstava pojedina DVD-a su dobili jedan dio financijskih sredstava s obzirom na 

prijavu na javni poziv Županije osječko-baranjske za sufinanciranje nabavke vatrogasne 

opreme (DVD Belišće, Bocanjevci i Veliškovci), gdje je kupljena oprema. Za ostala 

namjenska sredstva koja se očekuju iz Grada Belišće biti će obavljana nabavka po usvojenom 

Planu nabavke vatrogasne opreme za 2022. godinu.  
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Radi pravilnog financijskog poslovanja, nužno je da sva sredstva koja se doznače DVD-u 

budu opravdana sa odgovarajućim dokumentom koji opravdava nastali trošak. (Npr. uplatnice 

za kotizacije, obavljena registracija vozila, popravak vatrogasnih vozila i slično) 

Ističe nabavku računalne opreme za potrebe Tajništva VZG Belišće u vrijednosti 9.741,65 

kuna, jer staro računalo iz 2008. godine je dotrajalo i u dva navrata popravljano i bio je otežan 

rad s istim. 

 

ZAKLUČAK: Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Belišće jednoglasno su 

prihvatili Financijsko izvješće VZG Belišće za prvih 6 mjeseci 2022. godine. 

(Financijsko izvješće u prilogu Zapisniku). 

 

Ad 5. 

Razno 

 

5.1. Kamp vatrogasne mladeži u Fažani - gdje su u istom ove godine boravili u 3. smjeni 

DVD Veliškovci u periodu od 11.07. - 18.07.2022. god. Ponovno sudjelovanje u kampu je 

bilo  nagrada za dosadašnji radu mladeži kroz vatrogasna natjecanja i ostvarivanje 

odličnih rezultata. Ujedno je gosp. Josip Kozina bio zapovjednik kampa u 7 smjeni od 

08.08. do 15.08.2022. godine. Također dostavljena je obavijest DVD-a o korištenju 

Kampa van sezone za ostale članove od 05.09.2022. godine, gdje je prijava zainteresiranih 

bila do 19.08.2022. godine u Ured VZOBŽ. 

Gosp. Josip Kozina iznio je informacije o boravku u Kampu i istakao nekoliko 

nedostataka koje su prisutni u objektima koje koristi VZOBŽ (primopredaja van 

protokola, prostorije ostale prljave i neuredne). Ističe potrebu nabavke novih madraca u 

bungalovu, jer sadašnji su dotrajali. 

Gosp. Dubravko Čovčić – ističe da nedostatke treba raspraviti na Savjetu vatrogasne 

mladeži VZOBŽ, a gdje će potom o istome donijeti zaključke Zapovjedništvo VZOBŽ. 

 

5.2. Gradsko vatrogasno natjecanje VZG Belišće - Prema Programu Gradskog vatrogasnog 

natjecanja Vatrogasne zajednice grada Belišća, održano je 11. lipnja 2022. godine na 

prostoru ispred Vatrogasnog doma u Belišću, u poslijepodnevnim satima. Nastupilo je 9 

ekipa u 5 kategorija, s oko 110 sudionika. Natjecanje je otvorio gradski vijećnik grada 

Belišća Milan Strahinec, a predsjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća g. Nikica 

Mužević i zapovjednik g. Dubravko Čovčić podijelili su pehare i diplome za osvojena 

mjesta te majice s logom natjecanja za svakog sudionika.  

Uz odličnu organizaciju domaćina DVD-a Belišća, natjecanje je proteklo u ugodnom 

druženju vatrogasnih članova.  

Rezultati su sljedeći: 

Djeca – (m) – natjecanje s vatrogasnom brentačom 

1. DVD Bocanjevci – 482,00 boda 

2. DVD Veliškovci  – 480,60 boda 

3. DVD Belišće       - 479,50 boda  

4. DVD Vinogradci – 473,80 boda 

Djeca – (ž)– natjecanje s vatrogasnom brentačom 

1. DVD Bocanjevci – 481,40 boda 

Mladež – (ž) – natjecanje s preprekama za vatrogasnu mladež 

1. DVD Veliškovci – 1085,60 boda 

Članovi “A” – natjecanje u vježbi 3/1a s vatrogasnim agregatom 

1. DVD Belišće – 429,70 boda 
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Članovi “B” – natjecanje u vježbi 3/1a s vatrogasnim agregatom 

1. DVD Belišće   – 450,00 boda 

2. DVD Bistrinci – 417,00  boda 

Gosp. Josip Kozina – navodi da bi njegovih ekipa bilo više da se natjecanje održalo u 

nedjelju, te predlaže navedeni termin. Kod ostalih prisutnih članova bilo je drugačijeg 

promišljanja i subotnji popodnevni termin im odgovara.  

5.3. Požari u 1-8 mjesecu u 2022. godini na području VZG Belišće 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznio je kratku analizu dosadašnjih intervencija, gdje je posebno 

istako požare stambenih objekata i otvorenog prostora, a u povećanju je broj požara vozila. 

Također napominje i upozorava odgovorne osobe vatrogasnih postrojbi DVD-a da vode 

odgovornost o operativnim članovima koje vode na vatrogasnu intervenciju ili vježbu da 

budu u potpunosti opremljeni s osobnom zaštitnom opremom i da u danom trenutku budu 

psihofizički spremni za obavljanje vatrogasnih zadaća, jer u suprotnom od voditelja 

vatrogasne intervencije do dogovorne osobe u DVD-u snose posljedice ako dođe do 

neželjenog događaja. 

Po pitanju vatrogasnih intervencija – događaja u prvih 8 mjeseci bilo je 48 a od toga 28 

požarnih i 20 tehnička intervencija. Po pitanju tehničkih intervencija kojih je bilo 20, 

odnosi se na ispumpavanja, uklanjanje stabla s prometnica, intervencija na kući, a posebno 

valja istaći skidanje gnijezda stršljena kojih je bilo 10. 

Otvorila se rasprava među članovima po pitanju spaljivanja biljnog otpada, gdje je dio 

članova za totalnu zabranu spaljivanja tijekom cijele godine, a dio smatra da treba 

omogućiti spaljivanje uz provođenje mjera ZOP-a u određenom periodu, a posebno u 

prigradskim naseljima. 

Članovi Tijela su jednoglasno podržali analizu vatrogasnih intervencija u osam mjeseci 

ovo godine i upozorenje o odgovornosti na vatrogasnim intervencijama i vježbama. 

 

Vrsta požara Belišće Bistrinci Bocanjevci Vinogradci Tiborjanci Veliškovci Gat Drugi/van područjaUKUPNO

Stambena građevina 2 1 3

Javna građevina 0

Industrija 0

Dimovodni kanal 1 1 2

Gospodarska građevina 1 1

Požar njive oranice 1 1

Trave i nisko raslinje 3 3

Požar šume 0

Požar odlagališta na otvorenom 0

Ostali objekti na otv. 2 1 3

Vozila 4 4

Ostali požari na otvorenom prostoru6 3 1 10

Požar nekultivirane površine 1 1

Izvid 0

Lažni alarm

Ostale postrojbe 0

Postrojba Belišće 2 2

Tehničke intervencije 9 10 1 20

UKUPNO 19 7 0 0 0 0 0 2 28 48

Intervencije s drugim 

postrojbama

Priprava za intervenciju 0

Priprava za dislokaciju 0

Vrsta požara Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

Stambena građevina 1 1 1

Javna građevina

Industrija

Dimovodni kanal 2

Gospodarska građevina 1

Požar njive oranice 1

Trave i nisko raslinje 1 1 1

Požar šume

Požar odlagališta na otvorenom

Ostali objekti na otv. 2 1

Vozila 2 1

Ostali požari na otvorenom prostoru 4 1 1 1 3 1

Požar nekultivirane površine 1

Izvid

Lažni alarm

Tehničke intervencije 2 1 1 6 7 3 20

UKUPNO 8 3 7 3 4 7 11 5 0 0 0 0 48

9roj VRSTE požara i VATROGASNIH POSTROJBI na području VZG Belišća za  2022. godinu.
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Vrsta požara Belišće Bistrinci Bocanjevci Vinogradci Tiborjanci Veliškovci Gat

Otvaranje stana

Prometna - oslobađanje osobe

Skidanje lopte s visine 1

Probijanje kanalizacije 2

Spašavanje životinje

Ispumpavanje 1

Uklanjanje gnjzda 

stršljena 1 14

Uklanjanje stabla s 

prometnice 1

Interv. Na kući 1

UKUPNO 4 16 0 0 1 0 0 21

Vrsta požara Belišće Bistrinci BocanjevciVinogradciTiborjanciVeliškovciGat Drugi UKUPNO

Stambena građevina 3 3

Javna građevina 0

Industrija 2 2

Dimovodni kanal 0

Gospodarska građevina 0

Požar njive oranice 3 3

Trave i nisko raslinje 1 1

Požar šume 1 1

Požar naslaga na otvorenom5 1 1 7

Ostali objekti na otv. 1 1

Vozila 0

Ostali požari na otvorenom prostoru3 3

Izvid 5 1 6

Lažn i alarm 2

Tehničke intervencije 12 3 1 2 2 1 21

UKUPNO 22 6 0 0 0 0 1 0 29 50

Vrsta požara Belišće Bistrinci Bocanjevci Vinogradci Tiborjanci Veliškovci Gat

Remont - el agregti 1

VJEŽBE 2

Remont - Vodocrpilište 1

Dobava vode 7

Dežursto javnog skupa

Dežurstvo za žetvu 1 1 1 1

Ostale operativne akivnosti 1

Ispiranje  uređ/ne površina 6

Preventivno dežurstvo

Ispiranje kanalizacije 4

Pomoć ostalim 

udrugama 1

Pranje ceste SVP 1

Vježba u org VZGB 1 dvoje dvoje dvoje troje jedno

UKUPNO 26 1 1 0 0 1 0 29

Broj tehničkih intervencija  vat. postrojbi na području VZG Belišća za  2021. godinu.

9roj požara i teh. Int. u NASELJIMA na području VZG Belišća za  2021. godinu.

Broj OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI vat. postrojbi na području VZG Belišća za  2021. godinu.

 
 

5.4. Program osposobljavanja vatrogasnih kadrova za zvanja 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznosi informaciju o provedbi osposobljavanja za zvanje 

VATROGASAC i  VATROGASAC I klase, koja bih se obavljala u mjesecu listopadu, 

studeni i prosinac 2022. godine. Rok za prijavu kandidata je 10.10.2022. godine preko 

aplikacije VATROneta (biti će postavljeno od 19.09.2022.) ili Tajništvo VZG Belišće. 

Ujedno treba dostaviti prijave za vatrogasna zvanja Dočasnik i Dočasnik I kl. koje 

organizira ako bude dovoljan broj kandidata. 

Članovi Tijela su jednoglasno podržali nastojanje na osiguravanju osposobljenog 

članstva. 

 

5.5. Zdravstveni pregledi 

Gosp. Dubravko Čovčić - iznosi da su obavljeni mali broj zdravstvenih pregled 

operativnih članova DVD-a u prvoj polovi godine (ukupno 12 i poziva odgovorne osobe 

DVD-a da pošalju svoje operativne članove na zdravstvene preglede, kako bih opravdati 

sredstva ako se dobiju  od Županije osječko-baranjske za tu namjenu. U suprotnom 

troškove zdravstvenih pregleda DVD-a snosit će VZG Belišće uz predočenje uvjerenja, 

računa i uplate za isto. Upućuje se apel da DVD-a svakako obave minimalan broj 

zdravstvenih pregleda operativnog članstva. 
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RB Naziv DVD-a 
Obavljeni zdravstveni pregledi u 

2022. god. 
Potrebno obaviti zdravstvene 

preglede u 22. god. (Minimalno) 

1. BELIŠĆE 7   

2. BISTRINCI 1   

3. BOCANJEVCI 2 3 

4. VINOGRADCI   6 

5. TIBORJANCI   9 

6. VELIŠKOVCI 1   

7. GAT 1 8 

  UKUPNO 12 26 

 

5.6. Informacija s sjednice Predsjedništva VZOBŽ 

Gosp. Nikica Mužević - iznosi bitne teme s zadnje sjednice Predsjedništva VZOBŽ koja 

je održana 26.06.2022. u Bizovcu, čiji je član, a posebno ukratko iznosi raspravu v.d. 

Županijskog zapovjednika Zdravka Cvenića po pitanju rada pročelnika VZOBŽ Berislava 

Hengla, gdje traži njegov prekid radnog odnosa i predsjednika VZOBŽ Zdenka Čarapara, 

gdje traži pokretanje njegovog opozivana na navedenu funkciju. Ukratko iznosi tijek 

rasprave koji se odvijao u većini slučaja između Zdravka Cvenića i Zdenka Čarapara. 

Među točkama dnevnog reda bio je opoziv tajnika VZOBŽ Gorana Dorića, a isto je 

Predsjedništvo prihvatilo. Ujedno je bio izbor novog tajnika VZOBŽ, gdje je na prijedlog 

Predsjednika VZOBŽ Zdenka Čarapara, izabran je gosp. SLAVKO MILEKIĆ s obzirom 

da nije bilo prijedlog od strane članova Predsjedništva. Također je temeljem Javnog 

poziva za Županijskog zapovjednika VZOBŽ, Predsjedništvo izabralo ZORANA 

PAKŠECA za navedenu funkciju. Donesene su određene financijske odluke vezano uz 

djelokrug rada VZOBŽ. Ističe da je sjednica protekla u veoma neugodnoj i ružnoj 

atmosferi. 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznosi da je održana sjednica Zapovjedništva VZOBŽ 

11.08.2022. godine u JVP Osijek s točkama dnevnog reda: Informacija s zadnje sjednice 

Predsjedništva VZOBŽ i Aktualna problematika.  Na sjednici v.d. Županijski 

zapovjednik Zdravko Cvenić iznos tijek događaja s sjednice Predsjedništva i upoznao 

članove Zapovjedništva s stvarima koji su navedeni u prethodnom izlaganju gosp. Nikice 

Muževića. Članovi Zapovjedništva su primili na znanje njegovo izlaganje, uz traženje 

pojedinih obrazloženja za njegove kvalifikacije za navedene osobe, koje nisu prihvaćene 

od strane Zapovjedništva. 

Prisutni članovi VZG Belišće informaciju o istome primili su na znanje i ujedno upućuju 

čestitku  gosp. Slavku Milekiću za imenovanje na funkciju Tajnika VZOBŽ. 

 

5.7.  Susret vatrogasne mladeži i pomlatka u Belišću 

Gosp. Dubravko Čovčić – iznosi vezano uz Susret vatrogasne mladeži i podmlatka u 

Belišće da će se održat 27.08.2022. godine ispred vatrogasnog doma u Belišću s 

početkom u 15,00 sati. Prijava preko VATROneta ili u DVD Belišće do 17.08.2022. 

godine. (Kotizaciju DVD-ma s područja VZG Belišće plaća VZG Belišće). 

 

5.8.  Razno: 

Gosp. Milan Strahinec – ističe problem oko obveze upućivanja zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika DVD-a na polaganje ispita za vatrogasca s posebnim vlastima i 
odgovornostima, jer smatra da se puno traži od malih DVD-a. Također ističe potrebu da 

DVD-a naprave reviziju svog članstva jer smatra da trenutno DVD-a imaju mali broj 

aktivnih operativnih članova, a iskazuju veliki broj članstva što nije realno. Ujedno kao 

gradski vijećnik iznosi informaciji da je na Rebalansu proračuna grada Belišća, 

vatrogastvo izuzeto iz smanjivanja proračunskih sredstava. 
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Gosp. Slavko Milekić – po pitanju financijskih sredstava iz proračuna Grada Belišća 

smatra da su nedovoljna, odnosno nisu ispunjene sve smjernice Procjena i Plan ZOP-a 

Grada Belišća, s obzirom na obvezu broja uposlenih u središnjoj vatrogasnoj postrojbi 

Belišće. Znamo što znači vatrogasna djelatnost za dobrobit stanovništvo Grada Belišća, s 

obzirom na ostale djelatnosti koje se odvijaju u Gradu Belišću. 

 

Naprijed navedene točke, članovi su jednoglasno prihvatili i primili na znanje. 

 

 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, gosp. Nikica Mužević zaključio je rad sjednice u 22,20 sati i 

zahvalio se prisutnima na strpljenju. 

 

  

 

 ZAPOVJEDNIK/TAJNIK VZG PREDSJEDNIK VZG 

 BELIŠĆE BELIŠĆE 

 Dubravko Čovčić Nikica Mužević, v.r. 

 

 


