
U Osijeku, 02. kolovoza 2021.  

 

Z A P I S N I K  
sa sjednice odbora za natjecanje 

 

Na temelju čl. 52. Statuta Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije 30. srpnja 2021. u 

10 sati (petak) održana je sjednica  Odbora za vatrogasna natjecanja VZŽ. u prostorijama DVD 

Retfala Osijek Šandora Petefija 1 Osijek. 

Na sjednici Odbora za natjecanje bili su prisutni članovi Odbora: Stjepan Jurman, Tomislav 

Bošnjaković, Ivan Vincetić, Stjepan Koški, Zvonko Abičić i Zlatko Vinković,    

Na sjednici Odbora za natjecanje nisu bili prisutni članovi Odbora: Stjepan Nađ, Jožef Geli i 

Sanja Škrut 

Ostali prisutni na sjednici odbora bili su Zdenko Čarapar, Zdravko Cvenić i Berislav Hengl. 

Od 9 članova Županijskog Odbora za natjecanje Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske na 

sjednici je bilo prisutno 6 članova i sve odluke su pravovaljane.  

Predsjednik Odbora za natjecanje Osječko-baranjske županije Stjepan Jurman pozdravio je 

nazočne te  predlaže sljedeći dnevni red  sjednice Odbora za natjecanje. 

 

DNEVNI RED 

1. Pripreme za Državno vatrogasno natjecanje 

2. Razno  

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

AD 1.1. Predsjednik odbora za natjecanje upoznao je prisutne o natjecateljskim odjeljenjima 

koje  su osvojile prva tri mjesta na 13 vatrogasnom natjecanja Županije Osječko-baranjske u 

klasi odraslih održanog u Đakovu 15.09.2019. godine i na taj način stekle pravo nastupa na 

državnom natjecanju.  

Članovi A: Našice, Donja Motičina, Valpovo 

Članice A: Josipovac Punitovački, Beljevina, Stipanovci 

Članovi B; Gašinci, Stipanovci, Našice 

Članice B: Stipanovci, Lila, Đakovo  

 

AD 1.2. Predsjednik odbora predlaže da Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 

izvrši provjeru dali će sve desetine koje su stekle pravo nastupa na državnom natjecanju 

sudjelovati na državno natjecanju i nakon toga izvrše prijavu natjecateljskih odjeljenja do 

31.08.2021. godine, a natjecateljske desetina moraju poimenične prijave preko VATROneta do 

19.09.2021. godine. Svi članovi natjecateljskih desetina moraju biti upisani u članstvo društva 

u VATROnetu računalnoj aplikaciji.   

Prijedlog je jednoglasno usvojen 



AD 1.3. Predsjednik odbora predlaže da se i ove godine sufinancira odlazak na državno 

natjecanje vatrogasnim odjeljenjima, ali na način da se ne iznajmljuje autobus za prijevoz do 

mjesta održavanja natjecanja već da si odjeljenja sama organiziraju prijevoz radi 

epidemioloških mjera. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen 

AD 1.4. Smještaj natjecateljske ekipe moraju si organizirati tj. sami pronaći smještaj iz ponude 

koju je poslala Hrvatska vatrogasna zajednica. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 AD 1.5. Predsjednik odbora izvještava da je Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 

dobila 7 sudaca i kontrolor natjecanja na štafetnoj utrci koji će sudjelovati na državnom 

natjecanju.  

S obzirom da je od prije ustaljena praksa da se iz redova odbora za Natjecanje određuju suci za 

državno natjecanje predlaže da iz Odbora za natjecanje idu (Tomislav Bošnjaković, Stjepan 

Koški, Zvonko Abičić,  Zlatko Vinković, Ivan Vincetića) ostatak se popunjava iz  vatrogasnih 

društava koje su ostvarile plasman na državno natjecanje određuju suci predsjednik, Odbora za 

natjecanje predlaže da tako bude i ovaj put. 

Predlaže da  vatrogasne zajednice pismenim dopisima potvrde suce koji će sudjelovati na 

državnom natjecanju VZ Grada Đakova 1 sudac, VZ Našica 3 sudca, VZ Belišća 1 sudac, VZ 

Đurđenovca 1 sudac, VZ Valpova 1 sudac.  

Rok za prijavu sudaca poimenično je 13.kolovoz 2021 jer je rok za prijavu preko Web stranice 

HVZ 16.kolovoza 2021. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen  

AD 2.  Predsjednik Odbora za natjecanje upoznaje prisutne da će se natjecanje održati na 8 

natjecateljskih staza, osobna zaštitna odjeća prema pravilniku zimska ili ljetna (košulja kratki 

rukav, svjetlo plava, tamno plava ili siva), obuća cipele niske ili visoke tamne boje ili crne 

prema pravilniku. Kaciga je jednoobrazna ali ne za mladež. Opasač bez karabina ili ako ga ima 

jedan od natjecatelja moraju ga svi imati.  

Predsjednik odbora za natjecanje zaključuje sjednicu  12, 15 sati. 

 

                                                                                        Predsjednik odbora za natjecanje 

                                                                                           Stjepan Jurman bacc.ing.sec. 


