
 

 

 

 
 

Klasa: 007/02/21-02/1 

Ur.br.: 2158/104-01-21-5 

U Osijeku, 30. srpnja 2021. godine 

 

 

ZAPISNIK 

 

 
S  druge sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije održane u 

Marijancima, 28. srpnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati. Prisutni su: Čarapar Zdenko, Mužević 

Nikica, Sršić Stjepan, Vučković Kruno, Dražen Išasegi, Krleža Dragan, Živković Stjepan, Horvat 

Dario, Cvenić Zdravko, Dražen Ostroški, Vlatko Gašić, Danijel Vincetić, Goran Dorić (tajnik). 

Sjednici je nazočan i pročelnik Berislav Hengl te Slavko Milekić ispred Povjerenstva za provedbu 

natječaja za izbor zapovjednika. 

Odsutni: Cvetanić Branimir, Dragutin Bilandžić, Antun Kovač, Penić Željko, 

 

Predsjedavajući Zdenko Čarapar pozdravio je nazočne te je predložio dnevni red. Jednoglasno je 

donesena slijedeća 

 

ODLUKA 

 

Predsjedništvo usvaja slijedeći Dnevni red:  

 

 

1. Skraćeni zapisnik sa sjednice Predsjedništva održane dana 29. lipnja 2021. godine u Dalju 

2. Izvješće o financijskom poslovanju za period I - VI mjesec 2021. godine 

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika 

4. Odluke iz financijsko-materijalnog poslovanja 

5. Razno 

  

Ad.1: Skraćeni zapisnik sa sjednice Predsjedništva održane dana 29. lipnja 2021. godine u Dalju 

 

Predsjedavajući Čarapar Z. naglašava da su svi članovi dobili Zapisnik s prethodne sjednice i poziva 

na raspravu. S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, jednoglasno je usvojena slijedeća 

 

ODLUKA 

 

Predsjedništvo usvaja zapisnik s prethodne sjednice održane dana 29. lipnja u Dalju. 

 

Ad.2: Izvješće o financijskom poslovanju za period I - VI mjesec 2021. godine  

 

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

koje obuhvaća prvih 6 mjeseci. Iz izvješća je vidljivo da je planirana dinamika prihoda od Osječko-

baranjske županije u potpunosti ostvarena, odnosno da se obveze ostvaruju na način da se vrši uplata 

iz županijskom proračunu u iznosu od 111.175 mjesečno, što uz prenesena sredstava iz prethodne 

godine osigurava financijsku stabilnost i planiranje većih investicija. Isto tako uplate od 

osiguravajućih društava također se vrše u okviru planiranih iznosa, odnosno oko 40% od ukupno 

planiranih. Preostaje na prihodovnoj strani realizacija sredstava za liječničke preglede i za osiguranje 
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vatrogasaca u obliku donacija iz županijskog proračuna. Što se tiče rashodovne strane ako se izuzmu 

sredstva planirana za nabavku i investicije, ostvareni iznosi su u planiranom opsegu. Predsjedavajući 

Čarapar Z. predlaže te se jednoglasno donosi slijedeća 

 

ODLUKA  

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju za period I - VI mjesec 2021.  

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.3: Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te konstatira da Cvenić Z. kao kandidat za imenovanje ne treba napustiti 

sjednicu, dovoljno je da ga se izuzme od glasovanja. Daje riječ Milekić S. koji konstatira da je 

uobičajeno da kandidati nisu prisutni na raspravi ali ako Predsjedništvu ne smeta onda može ostati. 

Cvenić Z. ipak samoinicijativno napušta sjednicu Predsjedništva. Milekić S. kao predsjedavajući 

Povjerenstva daje detaljno izvješće o radu povjerenstva. U suradnji sa stručnom službom županijske 

vatrogasne zajednice pripremljeni su svi materijali za Javni natječaj. Održane su tri sjednice 

Povjerenstva koje su bile nužne kako bismo proveli postupak u skladu s odlukama Predsjedništva, 

pravilnicima i zakonima, izrađen je tekst natječaja, mjerila, sve je odrađeno sukladno zakonskim 

propisima. Nakon dostave prijava i analiziranja istih, ustanovljeno je da dva kandidata ispunjavaju 

formalne uvjete te je s njima proveden i razgovor - intervju. Nakon toga izrađen je zapisnik o radu 

Povjerenstva u kojem je utvrđena rang lista te je donesen zaključak kojim povjerenstvo utvrđuje da je 

naviše bodova ostvario Zdravko Cvenić a drugorangirani je Damir Šiplika. Nakon provedene analize i 

cjelokupnog postupka  predlaže se da se za imenovanje predloži Zdravko Cvenić koji je ostvario 

najviše bodova. Čarapar Z. zahvaljuje se povjerenstvu te predlaže da se za imenovanje predloži 

Zdravko Cvenić. Kako nije bilo drugih prijedloga jednoglasno je donesena slijedeća: 

 

ODLUKA 

o utvrđivanju prijedloga za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika  

 

Za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika predlaže se ZDRAVKO CVENIĆ. 

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.4: Odluke iz financijsko-materijalnog poslovanja 
 

Čarapar Z. otvara ovu točku te Poziva pročelnika da obrazloži. Hengl B. obrazlaže Odluku o raspodjeli 

opreme za intervencije otklanjanja stršljenovih gnijezda. Predsjedavajući Čarapar Z. daje na glasanje 

te se jednoglasno donosi slijedeća  

 

ODLUKA 

o raspodjeli opreme za intervencije uklanjanja stršljenovih gnijezda 

 

Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 

Ad.5: Razno 

 

Čarapar Z. otvara ovu točku te poziva članove Predsjedništva da daju prijedloge ili upite. 

Dorić G. obraća se kao nazočan na sjednici po prvi puta nakon izbora za tajnika. Zahvaljuje se na 

povjerenju svima te posebno predsjedniku koji ga je predložio za tu dužnost. Ovo imenovanje mi je 

izazov. Cvenić Z. zahvaljuje se također na povjerenju te konstatira da je s operativnim dijelom 

potrebno požuriti, konstituirati novo Zapovjedništvo, imenovati nove članove odbora te početi 

pripreme za državno natjecanje koje je za dva mjeseca. Zbog toga sam požurio s sjednicom 

Zapovjedništva koja će se održati u srijedu, 04. kolovoza. 



Domaćin, predsjednik VZO Marijanci Krleža D. obratio se prisutnima zaželjevši im dobrodošlicu te je 

pozvao na obilazak novog vatrogasnog objekta nakon završetka sjednice. 

 

Nakon toga sjednica je zaključena. 

  

Dovršeno u 20,00 sati.  

 

Zapisničar: Berislav Hengl 


