
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE  

VATROGASNOG ZAPOVJEDNIŠTVA OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE 

održane dana 4. kolovoza (srijeda) 2021. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama  DVD 

Kešinci. 

Prisutni članovi Zapovjedništva: Cvenić Z., Čovčić D.,  Bogdanić N.(Glavašić D.), Pimpi F., 

Mikešić Z., Novak I., Abičić Z., Vujnović I. 

Odsutni članovi Zapovjedništva: Ivanišić D., Kovačević D. Banjan B., Koški S., Kovačić M., 

Klemen I., Matković D., Šegović R., Krleža G., 

Ostali prisutni: Hengl B., Dorić G., Čarapar Z. 

 

DNEVNI RED: 

1. Konstituiranje Zapovjedništva VZŽ 

2. Konstituiranje odbora i komisija Zapovjedništva VZŽ 

3. Razno 

 
AD 1. Konstituiranje Zapovjedništva VZŽ 

Zapovjednik Cvenić Z. pozdravlja prisutne članove Zapovjedništva. Konstatira da je prisutno 8 od 16 

članova Zapovjedništva. Otvara konstituirajuću sjednicu - Zapovjedništvo se konstituira okupljanjem 

svih zapovjednika vatrogasnih zajednica - članica VZŽ s pravom odlučivanja. Zapovjedništvo još čine 

zapovjednik zajednice, njegov zamjenik i pomoćnici. Predlažem da zamjenik županijskog 

zapovjednika bude zapovjednik najveće javne vatrogasne postrojbe u županiji - Zoran Pakšec ispred 

JVP Grada Osijeka a da zapovjednici četiri javne vatrogasne postrojbe budu pomoćnici županijskog 

vatrogasnog zapovjednika. Imamo 6 područja djelovanja na našoj županiji, u tri područja djeluju javne 

vatrogasne postrojbe dok u tri područja su DVD - trenutno niti jedan predstavnik iz tih DVD nije 

prisutan na ovoj sjednici  pa bih ostavio drugi puta da se dogovore tko će predstavljati ta područja. 

Mikešić Z. postavlja pitanje da li je to s zapovjednicima JVP to dogovoreno. Cvenić - pomoćnici 

nemaju nekakve posebne obveze, Pakšec je i prije aktivan u DVD, razgovarao sam s njim i složio se s 

tim. Možemo imenovati još jednog zamjenika ispred DVD-a pa bih molio da o tome razmislite do 

slijedećeg puta. Po Zakonu Zapovjednik određuje svoje zamjenike i pomoćnike pa po ovoj točki nema 

glasanja. 

AD 2. Konstituiranje odbora i komisija Zapovjedništva VZŽ 

Cvenić Z. navodi koje odbore ima Zapovjedništvo - Odbor za osposobljavanje i usavršavanje, 

predsjednik je Cvenić Zdravko, ostali članovi će biti ljudi koji će raditi u našoj novoj vatrogasnoj školi 

u Osijeku, za Odbor za komunikacije predlažem Davor Škarica, predsjednik, Povjerenstvo za 

informatizaciju predsjednik je Tomislav Nađ. Što se tiče Odbora za natjecanja predložio bih nove 

članove, dio starih bi zadržali, došlo bi do promjene: Jurman S. je do sada bio, iduće godinu puni 65 

godina pa ne može biti sudac, i sam je rekao da bi se povukao, ali da ostane do međunarodnog 

natjecanja nagodinu. Ja bih zato umjesto njega za predsjednika predložio Gorana Dorića a Jurman bi 

bio savjetodavni suradnik - član pa bi uz Dorića odrađivao taj dio posla u državnom povjerenstvu. 

Nadalje bi članovi bili Tomislav Bošnjaković, Zvonko Abičić, Zlatko Vinković, Josip Molnar Milan 

Strahinec i Ivan Vujnović, to su mlađi suci koji bi zamijenili starije - Koški, Vincetić, Nađ, njih bi 

stavili na popis kontrolora naših natjecanja i državnih natjecanja ne bi bili više članovi odbora. Za 

kontrolore bih dakle stavio: Jurman S., Nađ S. Koški S., Dorić G.,Vincetić I. Bošnjaković T., Abičić 

Z., Vinković Z., Vajda Dario. Povjerenstvo za plamene udare - predsjednik bi bio Viktor Lončarić a 

on će predložiti članove. Povjerenstvo za potražne pse smo imali prije, predlažem da ostane Vacika 

Brajdić. Povjerenstvo za informatizaciju - Vatronet i UVI stavio bih za predsjednika Tomislav Nađ. 

Savjet vatrogasne mladeži - po statutu svaka VZ predlaže jednog ili više predstavnika u županijskom 

savjetu, pod uvjetom da je voditelj mladeži, dakle 16 osoba. Nemaju sve zajednice voditelje. Za 

predsjednika bi stavio Dragan Sever Smrček. Aktivan, radi dugo godina. Čovčić D. ovo je na dobrom 

putu, da mladi ljudi preuzmu odgovornosti. Bit će tu i starijih članova, ali ovo je dobra ideja da vidimo 

da li će raditi. 

 



AD 3: Različito 

Čovčić D. vezano za polaganje ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima, svi zapovjednici trebali bi 

imati taj ispit položen, ne samo središnjih postrojbi nego i ostalih DVD, tu imamo problema, ljudi 

jednostavno odustaju, zakon je rekao svoje, ali ako se to može prolongirati. Čarapar - na tragu toga, na 

sjednici Predsjedništva HVZ je to primijećeno na nivou Hrvatske, ali je decidirano  odbijeno to 

ublažavanje u odnosu na središnje postrojbe. Abičić - kod nas u VZ također je problem, nema 

zainteresiranih za polaganje ispita a isto tako nema dovoljno niti vatrogasnih časnika. Trebalo bi 

smanjiti kriterije. Cvenić - do sada nije bilo potrebno da zapovjednici ostalih postrojbi imaju stručni 

ispit a sada postoji ta obveza za sve koji samostalno rukovode intervencijama. To je ispravno bez 

obzira na kukanje, sada će biti vatrogasna škola u Osijeku, tko god želi od mladih može ići u školu i 

postati vatrogasni tehničar pa automatski dobije i zvanje vatrogasni časnik. Tamo gdje se radi ima gdje 

se ne radi nema. Nitko neće dobiti kaznu, kao udruga možete reći da trenutno nemate takvu osobu. 

Mogu eventualno oduzeti status središnje postrojbe. Županijska vatrogasna zajednica izradila je CD za 

polaganje ispita, tko želi može se obratiti pročelniku za materijale. Mikešić Z. - sve je to u redu, ali u 

ovim uvjetima, sve će spasti na DVD Đakovo koje ne može pokriti samostalno tako veliko područje, 

treba im puno vremena da dođu u npr. Levanjsku Varoš, ljudi se boje neće preuzeti obveze, uvjetuju 

nas ljudi koji su plaćeni za svoj posao, oni nam propisuju koje mi uvjete moramo ispunjavati. Za 

školovanje moramo uzimati godišnji a na kraju ih se može i tužiti. Mi imamo puno ostalih društava, 

kad čuju ovo, ono malo volje što imaju će izgubiti.  

Cvenić - Mi smo prezentirali naš vatrogasni plan bivšem zapovjedništvu, županu, glavnom 

vatrogasnom zapovjedniku, vi ćete izraditi vaš vatrogasni plan - tu će se propisati po donošenju 

državnog i županijskog plana što je čija odgovornost po vatrogasnim postrojbama. Država se 

pobrinula preko „Vatrogasne mreže“ da ustroji mrežu postrojbi od interesa za RH koju će država 

sufinancirati. Mi smo tu uvrstili sve postojeće (8), gdje smo tražili povećanje broja profesionalnih 

vatrogasaca, te smo dodatno predvidjeli profesionalne jezgre u DVD Donji Miholjac, Đakovo, 

Valpovo, Kneževi Vinogradi i Belišće - veliki DVD-i koji će preuzeti odgovornost jer će biti plaćeni. 

Manja društva bi izlazili samo na gašenje požara otvorenog prostora i dežurstva.  

Cvenić Z. - što se tiče državnog natjecanja treba sve biti prijavljeno do 20.9.2021. godine. Hengl B. - 

prijedlog je Odbora za natjecanja da svi idu u vlastitoj režiji, županijska zajednica će financirati, a u 

slučaju većih troškova sufinancirati odlazak i smještaj odjeljenja. Svakako treba prijaviti u županijsku 

zajednicu tko ide, nakon što ured VZŽ prijavi odjeljenja, oni sami vrše pojedinačnu prijavu 

natjecatelja, od 30. kolovoza nadalje. 

Čovčić D. postavlja pitanje oko osposobljavanja i ispitivanja vezano za posude pod tlakom. Cvenić Z. 

- proljetos je izašao novi Pravilnik i u njemu su uključeni i PP aparati pod stalnim tlakom kao i boce s 

zrakom za dišne aparate. Odredbe su stroge, zahtjevne,  svi koji posjeduju te boce moraju se držati tih 

pravila,  poslao sam tablice vezano za evidenciju. Isto se odnosi i na punilice za punjenje zraka za 

disanje, ne moramo ići na osposobljavanje energetičara, predložio sam da se traži od proizvođača da 

nam osposobe nekoliko instruktora koji će dalje osposobljavati one koji rukuju punilicama. Za 

inspektora morate pripremiti popis boca koji mu morate predočiti. Što se tiče državne škole u Osijeku, 

svim zainteresiranima dostavit ćemo informacije čim budemo znali više, kao i na našim web 

stranicama.  

Čovčić nadalje postavlja pitanje oko vatrodojave odnosno cjenika za usluge, da pokušamo na nivou 

županije objediniti, da imamo isti sustav, način prijema i cijenu. Cvenić - najveći je problem u 

različitosti opreme koja dojavljuje, kontaktirao sam firme koje se bave održavanjem i ispitivanjem 

opreme, kažu da je to opći kaos na tržištu. Cjenik je HVZ objavila, ali to nema veze sa stanjem na 

terenu, nije bitno koliko ima javljača. U Zaboku imaju jednostavan program, problem je što sustav ne 

razlikuje informaciju o provali od informacije o požaru.  Ne mogu sve postrojbe niti preuzeti 

vatrodojavu jer nemaju 24-satno dežurstvo. Netko će npr. morati preuzeti područje Donjeg Miholjca 

jer DVD D.M. nema 24-satno dežurstvo. Te poslove možda će preuzeti i županijski vatrogasni centar 

ali još ne znamo kako će on izgledati. Najizglednije je da će to biti pri JVP Grada Osijeka. Niti druge 

županije nemaju to dobro riješeno.  



Moramo to riješiti što prije, Centar 112 ne radi to kako smo se dogovorili, u zadnjem slučaju kod 

Našica, samostalno su počeli upućivati na intervencije koje nisu bile primjerene za vatrogasce, bez 

suglasnosti zapovjednika. Tražio sam da ne smiju podizati postrojbe bez mog odnosno odobrenja 

nadležnog zapovjednika. Ne poštuju ugovor koji smo potpisali a i sustav im je spor. Treba im previše 

vremena da bi odradili neke stvari. Zato ŽVOC treba svakako ići, nadam se da ćemo to završiti do 

kraja godine. 

Sjednica je završila sa radom u 20,00 sati . 

Zapisničar:      Zapovjednik: 

Berislav Hengl      Zdravko Cvenić 

 

 

 


