
 

 

 

 
 

Klasa: 007/02/21-02/1 

Ur.br.: 2158/104-01-21-1 

U Osijeku, 30. lipnja 2021. godine 

 

 

ZAPISNIK 

 

 
S  prve, konstituirajuće sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

održane u Dalju, 29. lipnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati. Prisutni su: Čarapar Zdenko, 

Mužević Nikica, Sršić Stjepan, Vučković Kruno, Cvetanić Branimir, Krleža Dragan, Penić Željko, 

Živković Stjepan, Horvat Dario, Cvenić Zdravko. Sjednici je nazočan i pročelnik Berislav Hengl. 

Odsutni: Dragutin Bilandžić, Dražen Išasegi, Antun Kovač, Dražen Ostroški, Vlatko Gašić, Danijel 

Vincetić. 

 

Predsjedavajući Zdenko Čarapar pozdravio je nazočne te je predložio dnevni red s time da se točka 9. 

koja je predložena u materijalima briše te će se o tome raspravljati naknadno. 

 

Za riječ se javio Mužević N. koji konstatira da je u dnevni red trebalo staviti i financijsko izvješće za 

01.01. do 31.05. 2021. godine, pa predlaže da se isto dostavi elektroničkom poštom svim članovima 

Predsjedništva. Pročelnik VZŽ Hengl B. obrazlaže da se priprema polugodišnje financijsko izvješće te 

se ono po izradi može dostaviti svim članovima Predsjedništva. Svakako će isto biti prezentirano na 

slijedećoj sjednici. Mužević N. prihvaća obrazloženje te nadalje predlaže da se tekst javnog natječaja 

prije raspisivanja dostavi svim članovima Predsjedništva da se o njemu očituju.  

 

Ovaj prijedlog se prihvaća te je jednoglasno donesena slijedeća 

 

ODLUKA 

 

Predsjedništvo jednoglasno usvaja slijedeći Dnevni red:  

 

1. Konstituiranje Predsjedništva  

2. Imenovanje zamjenika predsjednika  

3. Imenovanje  tajnika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

4. Imenovanje Odbora za odlikovanja i priznanja 

5. Imenovanje Odbora za informativno-promidžbenu i izdavačku djelatnost 

6. Imenovanje Kolegija 

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor 

županijskog vatrogasnog zapovjednika 

9. Prijedlog Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Vatrogasne zajednice OBŽ 

10. Prijedlog Odluka iz financijskog poslovanja: 

- Odluka o visini naknade predsjedniku VZŽ 

- Odluka o rasporedu viška prihoda 2020. godine 

- Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventara 

- Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje u radu 26. Kampa vatrogasne 

mladeži u Fažani 2021. godine 
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- Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na hodočašću vatrogasaca u 

Mariju Bistricu 

- Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na Državnom vatrogasnom 

natjecanju vatrogasaca 

- Mjerila o korištenju sredstava iz premije osiguranja za 2021. godinu 

11. Razno 

 

Ad.1: Konstituiranje Predsjedništva 

 

Na zahtjev predsjedavajućeg, pročelnik Hengl B. čita članove Predsjedništva. Čarapar Z. poziva na 

raspravu. Za riječ se javio Mužević N. koji postavlja pitanje tko predstavlja udrugu i tko je zastupa. 

Prema javno dostupnom registru, 6 članova Predsjedništva nisu upisani u registru udruga kao osobe 

ovlaštene za zastupanje s važećim mandatom - s današnjim danom to su : VZO Đurđenovac, VZO 

Bilje, VZO Magadenovac, VZG Valpovo, VZG Đakovo, VZ Osijek. To znači da navedene zajednice 

ne smiju u pravnom prometu biti zastupane od strane osoba koje nemaju za to mandat. To znači da te 

osobe nisu i ne mogu biti u Predsjedništvu pa ih ne možemo niti konstituirati u Predsjedništvu.  

 

Čarapar Z. - kada treba nešto raditi onda se prave problemi. Oni su legalno izabrani na svojim 

skupštinama. Ako Predsjedništvo to tumači onda je to tako. Živković S. - Gurali smo skupštinu a sada 

ispada da nije legitimno, imamo 60 dana za dostavu izmjena. Cvenić Z. - Mi tog čovjeka nismo mogli 

naći, to stoji kod njega i ne daje rješenje o upisu. Mužević N. - ponavljam vam da sam za vaša prava, 

prvi ću stati u obranu ali smatram da kad imam pravo i mislim da tako treba postupiti, to moram i reći. 

Ne želim se svađati, želim se držati reda. Cvenić Z. - Zajednice šalju delegate u skupštinu i tijela, 

udrugu ne zanima da li imaju rješenje, dužni smo 60 dana od održavanja skupštine predati zahtjev za 

upis. Datumom podnošenja zahtjeva ja sam postao odgovorna osoba. Ima 17 predsjednika vatrogasnih 

zajednica, a ja do sutra imam mandat. Hrvatska vatrogasna zajednica donijela je naputak da se mandati 

zapovjednika produžuju do daljnjega.  

 

Penić Ž. obraća se Mužević N. - cijenim te kao čovjeka i kao predsjednika. I sam sam bio predsjednik 

npr. Hrvatske demokratske zajednice pa sam smijenjen, to sam prihvatio i idemo dalje. Tu je 

predsjednik koji će o tome odlučiti. Čarapar Z. - Zapovjednik je tu kao član Predsjedništva a ne kao 

predsjednik VZ, imamo 8 od 16 članova koji su tu pa smatram da treba glasati. 

Cvenić Z. obraća se Mužević N. - hoćete vi sada praviti problem? Mužević N. predlaže da se 

najozbiljnije raspravi da li je u pravu. 

Čarapar Z. - Konstatirali smo koji su članovi, imamo 8 odnosno pola članova koji su tu pa smatram da 

možemo donositi sve odluke. Oni koji nisu upisani postat će kad se za to izda rješenje. 

 

Donesena je uz jedan suzdržan glas slijedeća: 

 

ODLUKA 

 

Članovi Predsjedništva su: 

 

Rb PREZIME I IME VATROGASNA ZAJEDNICA 

1.  Čarapar Zdenko Baranja 

2.  Mužević Nikica Belišće 

3.  Bilandžić Dragutin Bilje 

4.  Sršić Stjepan Bizovac 

5.  Vučković Kruno Donji Miholjac 

6.  Išasegi Dražen Đakovo 

7.  Kovač Antun Đakovštine 

8.  Ostroški Dražen Đurđenovac 

9.  Cvetanić Branimir Magadenovac 



10.  Krleža Dragan Marijanci 

11.  Gašić Vlatko Našice 

12.  Penić Željko Osijek 

13.  Živković Stjepan Pvzo  

14.  Horvat Dario Semeljci 

15.  Cvenić Zdravko Valpovo 

16.  Danijel Vincetić Viljevo 

 

U skladu s člankom 44. Statuta, ostali članovi Predsjedništva su po položaju: zapovjednik, zamjenik 

zapovjednika, zamjenik predsjednika i tajnik. 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.2: Imenovanje zamjenika predsjednika  

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te predlaže za zamjenike predsjednika: 

1. Željko Penić 

2. Stjepan Živković 

 

Mužević N. -  to je protiv Statuta. Čarapar Z. - Nije točno, ne piše u Statutu da ima „jednog“ 

zamjenika, ne piše koliki broj, zamjenik se ne upisuje u registar udruga, dajem na glasanje. 

 

Donesena je sa 7 glasova za i uz jedan suzdržan glas slijedeća: 

 

ODLUKA  

o imenovanju zamjenika predsjednika  

Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

 

Za zamjenike predsjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije imenuju se: 

 

1. Željko Penić 

2. Stjepan Živković 

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.3: Imenovanje tajnika  

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te konstatira da u statutu piše način izbora tajnika. Koški S. je sam sebe 

kandidirao, nije način da se tako kandidira, kandidata predlažete vi, papir nije pravovaljan. Cvenić Z. 

Koški je dugogodišnji tajnik, bio je kandidat za predsjednika pa je odustao. Naše predsjedništvo VZG 

Valpovo se nije sastalo, on je sam pisao i samostalno se kandidirao - on je odlučio to poslati na 

zajednicu, pokušao sam s njim raspraviti ali on je zapeo, žao mi ga je, nije legalno ja bih ga podržao. 

Goran Dorić je moj tajnik, čovjek je odličan, ja ne bih mogao funkcionirati bez njega, on sve odrađuje 

sam, mladi umirovljenik. Čarapar Z. predlaže Gorana Dorića za tajnika, te poziva ostale članove 

Predsjedništva da daju svoje prijedloge. Kako nije bilo drugih prijedloga, daje na glasanje. 

 

Donesena je sa 7 glasova za i uz jedan suzdržan glas slijedeća: 

 

ODLUKA 

o imenovanju tajnika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

 

Za tajnika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije imenuje se Goran Dorić. 

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 



Ad.4: Imenovanje Odbora za odlikovanja i priznanja 
 

Čarapar Z. otvara ovu točku te predlaže članove Odbora. Mužević N. predlaže da Milekić S. bude 

predsjednik odbora. Čarapar navodi da je za Milekića predviđena i druga dužnost a on predlaže Vlatka 

Gašića za predsjednika. Kako nije bilo drugih prijedloga jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

ODLUKA 

o imenovanju Odbora za odlikovanja i priznanja Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

 

Imenuje se Odbor za odlikovanja i priznanja u sastavu: 

1. Vlatko Gašić, predsjednik 

2. Josip Molnar 

3. Dragan Krleža 

4. Slavko Milekić 

5. Goran Dorić 

6. Ivica Bučanac Habuda 

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.5: Imenovanje Odbora za informativno-promidžbenu i izdavačku djelatnost 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te predlaže članove Odbora. Zbog zapažene aktivnosti i iskustva predlaže 

Dubravka Čovčića za predsjednika Odbora. Kako nije bilo drugih prijedloga jednoglasno se donosi 

slijedeća: 

 

ODLUKA 

o imenovanju Odbora za informativno-promidžbenu i izdavačku djelatnost 

 

Imenuje se Odbor za informativno-promidžbenu i izdavačku djelatnost u sastavu: 

1. Dubravko Čovčić, predsjednik 

2. Renata Čete 

3. Ivan Klemen 

4. David Ferčec 

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.6: Imenovanje Kolegija 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te predlaže članove Kolegija - predsjednik i njegovi zamjenici, 

zapovjednik i zamjenik te tajnik. Kako nije bilo drugih prijedloga jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

ODLUKA 

o imenovanju Kolegija Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 

 

Imenuje se Kolegij Zajednice u sastavu: 

 

 1. Zdenko Čarapar, predsjednik 

 2. Željko Penić, član (zamjenik predsjednika) 

 3. Stjepan Živković, član (zamjenik predsjednika) 

 4. Goran Dorić, član (tajnik) 

 5. Zapovjednik 

 6. Zamjenik zapovjednika 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 



Ad.7: Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika 
 

Čarapar Z. otvara ovu točku te poziva pročelnika da obrazloži. Hengl B. navodi da se radi o odluci 

kojom se pokreće postupak javnog natječaja za izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika. U odluci su navedene i odredbe o rokovima te o osnivanju povjerenstva. Kako nije bilo 

drugih prijedloga jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne 

zajednice Osječko-baranjske županije.  

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.8: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor 

županijskog vatrogasnog zapovjednika 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te poziva pročelnika da obrazloži. Hengl B. navodi da se radi o odluci 

kojom se imenuju članovi povjerenstva. Zadatak povjerenstva je otvarati i razmatrati sve pristigle 

prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te 

ispunjavaju li prijavljeni kandidati natječajem propisane uvjete za imenovanje. Povjerenstvo će 

sastaviti listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja i isto dostaviti Predsjedniku 

Predsjedništva. Za članove su predloženi: Slavko Milekić, Dražen Išasegi i Stjepan Sršić. Kako nije 

bilo drugih prijedloga jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor županijskog vatrogasnog 

zapovjednika 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.9: Prijedlog Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Vatrogasne zajednice OBŽ 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te poziva pročelnika da obrazloži. Hengl B. navodi da se radi o Pravilniku 

izrađenom temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilniku o upravljanju 

dokumentarnim gradivom izvan arhiva. Ovim Pravilima uređuju se između ostalog pitanja odlaganja i 

čuvanja gradiva. Poziva i vatrogasne zajednice da se savjesno odnose prema svoj poslovnoj 

dokumentaciji te je pravilno odlaži i čuvaju a na isto treba uputiti i sve ostale vatrogasne subjekte. 

Kako nije bilo drugih prijedloga jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

Odluka o prihvaćanju Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Vatrogasne zajednice OBŽ 

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.10:  Prijedlog Odluka iz financijskog poslovanja 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te poziva pročelnika da obrazloži. Hengl B. obrazlaže svaku odluku 

pojedinačno te se nakon toga pozivaju članovi Predsjedništva da se izjasne o prijedlogu. Sve odluke 

usvojene su jednoglasno: 

- Odluka o visini naknade predsjedniku VZŽ 

- Odluka o rasporedu viška prihoda 2020. godine 

- Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventara 

- Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje u radu 26. Kampa vatrogasne 

mladeži u Fažani 2021. godine 

- Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na hodočašću vatrogasaca u 

Mariju Bistricu 

- Odluka o dodjeli financijske pomoći za sudjelovanje na Državnom vatrogasnom 

natjecanju vatrogasaca 

- Mjerila o korištenju sredstava iz premije osiguranja za 2021. godinu 



 

Odluke se nalaze u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.11: Razno 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku. Za riječ se javlja Sršić S. koji postavlja pitanje s obzirom da se prošle 

godine nisu ostvarila sredstva pomoći za liječničke preglede vatrogasaca a DVD Bizovac je prošle 

godine poslao na preglede 20 operativnih vatrogasaca, da li postoji mogućnost da se to prizna kao 

pravdanje u ovoj godini. Pročelnik obrazlaže daje potrebno prethodno opravdati sva ranije primljena 

sredstva a o ovom prijedlogu treba konzultirati nadležne u Osječko-baranjskoj županiji. Mužević N. 

predlaže da se prvo obave liječnički, dostave dokazi o uplati pa se tek onda refundira iz sredstava 

VZOBŽ. Čarapar Z. predlaže da se uvjetuje ii unos u Vatronet prije isplate.  

 

Nadalje, predsjednik Čarapar Z. predlaže da se ubuduće sjednice predsjedništva održavaju u 

vatrogasnim zajednicama po abecednom redu. Prijedlog se prihvaća. Krleža D. poziva da se  slijedeća 

sjednica ipak održi u Marijancima s obzirom da je nedavno otvoren i novi vatrogasni dom. Cvetanić B. 

postavlja pitanje što je s Savjetom mladeži, zašto o tome nije raspravljano. Cvenić Z. odgovara da se 

radi o radnom tijelu Zapovjedništva. Dosadašnji članovi Savjeta obavljat će svoje dužnosti do 

konstituiranja novog Zapovjedništva. 

 

Nakon toga sjednica je zaključena, a članovima Predsjedništva obratio se Penić Ž. kao domaćin 

sjednice te se zahvalio svima na dolasku i naglasio da je pokrovitelj sjednice općina Erdut. Pozvao je 

prisutne na zajedničku okrjepu.  

 

Dovršeno u 20,00 sati.  

 

Zapisničar: Berislav Hengl 


