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UVOD 

Operativni Plan zaštite i spašavanja izrađen je temeljem članka 36. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (NN 82/15) i članka 2. stavka 5. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti 

i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67 /14). 

Operativne Planove izrađuju pravne osobe kojima su Planovima određene razine utvrđene 

obveze - zadaće na području zaštite i spašavanja. 

Operativnim planom zaštite i spašavanja pravnih osoba kojima su Planovima određene razine 

utvrđene obveze – zadaće na području zaštite i spašavanja, razrađuje se tko će provesti zadaće, 

kada – prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće, s kojim resursima te tko je 

odgovoran. Operativni plan sastoji se osobito od: 

1. uvodnog dijela, s opisom od kojeg je tijela dobivena te sadržaja zadaće 

2. odgovornosti i ovlasti, organizacijskih odnosa i načina koordiniranja provođenja zadaća 

3. potrebnog osoblja, opreme, objekata i drugih resursa 

4. specifičnostima vezanim uz prilagođavanja kontinuiteta poslovanja zahtjevima zadaće 

5. koncepta provođenja zadaće s uputama i provođenjem nadzora 

6. komunikacijskih rješenja, suradnje i izvješćivanja 

7. priloga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SADRŽAJ                                                                                                    str. 

1. OPIS ZADAĆE TE OD KOJEG JE TIJELA DOBIVENA 

 

3 

2. ODGOVORNOSTI I OVLASTI, ORGANIZACIJSKIH ODNOSA I 

NAČINA KOORDINIRANJA PROVOĐENJA ZADAĆA 

 

4 

3. POTREBNO OSOBLJE, OPREMA, OBJEKTI I DRUGI RESURSI 

 

5 

4. PRILAGOĐAVANJE KONTINUITETA POSLOVANJA ZAHTJEVIMA 

ZADAĆE IZ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

6 

5. KONCEPT PROVOĐENJA ZADAĆE IZ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA S 

UPUTAMA I PROVOĐENJEM NADZORA 

5.1. Pripravnost operativnih snaga 

5.2. Mobilizacija  operativnih snaga 

5.3. Koncept zapovijedanja i subordinacije operativnih snaga Vatrogasne 

zajednice općine Kapela sukladno Planu zaštite od požara 

7 

 

8 

8 

9 

 

   

6. KOMUNIKACIJA, SURADNJA I IZVJEŠĆIVANJE 

 

10 

7. PRILOZI 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OPIS ZADAĆE TE OD KOJEG JE TIJELA DOBIVENA 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 

funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti 

nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.  

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite: 

        Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kapela   

1.  Kapelakom d.o.o., TD za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, 

2.  Komunalno Kapela d.o.o., TD za ostale komunalne djelatnosti na području Općine 

Kapela, 

3.  Vatrogasna zajednica Općine Kapela sa pripadajućih 13 Dobrovoljnih vatrogasnih 

društava, 

4.  Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kapela, kao 

nositelji posebnih zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana zaštite 

i spašavanja Općine Kapela  

             1.  Veterinarska stanica Bjelovar – Ambulanta Kapela, 

          2.  Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Bjelovar, 
          3.  Rotor d.o.o. Bjelovar.    

 

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava 

civilne zaštite Općine Kapela  
  

1.  Udruga Bilogorska sela (djeluje na cijelom području Općine Kapela),  

2.  Lovačko društvo „Vijenac“ Gornje Zdelice, 
3.  Streljačko društvo “Sokol Bjelovar” —  ispostava streljane u Kapeli,  
4.  Lovačka udruga „Bilogora Kapela“. 

          Dežurne službe  koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području 

općine Kapela: 



Distribucija električne energije: 

DP Elektra Bjelovar, Pere 

Biškupa 5, Bjelovar 

Centrala 

Dežurni 

043/273-111 

043/211-955 

Prijenos električne energije 35, 

110 kV: Nacionalni dispečerski 

centar Zagreb 

Dežurni dispečer 01/6170-474 

Distribucija plina: Elektrometal 

– distribucija plinad.o.o., Ferde 

Rusana 21, Bjelovar 

Glavni dispečer 0800 1122 

Hrvatski telekom d.d., Savska 

cesta 32, 10000 Zagreb 

Dežurna služba 0800-9000 

Prometna policija – osiguranje 

pristupa mjestu intervencije: 

PU Bjelovarsko – bilogorska 

Operativno dežurstvo 192 

 

Odgovorne osobe u slučaju požara u državnim šumama 

Šumarija Dužnost Odgovorna osoba Telefon 

Hrvatske šume d.o.o. 

ŠUMARIJA 

Bjelovar 

Upravitelj šumarije Ivan Cug 043 647111 

Revernik 

Gospodarske 

jedinice Bjelovarska 

Bilogora 

Renata Horvat 098 347 782 

 

Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinske službe 

Medicinska služba Telefon 

Zavod za hitnu medicinu bjelovarsko-

bilogorske županije, Josipa Jelačića 13c, 43 

000 Bjelovar 

194 

043/225 822 

Dom zdravlja BBŽ ordinacija opće medicine 

Kapela 

884-058 

 

 

 

Temeljem čl. 1 Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) definiran je pojam vatrogasne djelatnosti 

koji obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, 

gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke 

pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama 

(ekološkim i inim nesrećama). Temeljem članka 2. navedenog Zakona određuje se da 

vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i 

vatrogasne zajednice. 

 

Vatrogasna zajednica općine Kapela  krovna je organizacija vatrogastva na području Općine 

Kapela te je ustrojena i djeluje sukladno Zakonu o vatrogastvu. 

 

 



2. ODGOVORNOSTI I OVLASTI, ORGANIZACIJSKIH ODNOSA I NAČINA 

KOORDINIRANJA PROVOĐENJA ZADAĆA 

U Vatrogasnu zajednicu općine Kapela udružene su sljedeće članice: 

1.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Kapela 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Babotok 

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Botinac 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kobasičari 

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Diklenica 

6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovo Brdo 

7. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jabučeta 

8. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornje Zdelice 

9. Dobrovoljno vatrogasno društvo Poljančani 

10. Dobrovoljno vatrogasno društvo Srednji Mosti 

11. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Mosti 

 

Upravljačka tijela Vatrogasne zajednice su: 

- Skupština 

- Predsjedništvo 

- Zapovjedništvo 

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom. 

Skupštinu čine po dva predstavnika redovnih članica Zajednice, izabrani u skladu sa Statutom 

članice, te prema Statutu VZO Kapela i predsjednik, zapovjednik i tajnik zajednice po dužnosti. 

 

prema sljedećim kriterijima: 

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Kapela………………………………….2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Babotok ………………………………2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Botinac……………………………….. 2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Kobasičari……………………………..2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Diklenica………………………..2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovo Brdo………………………….. 2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Jabučeta………………………………. 2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornje Zdelice………………………:: 2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Poljančani………………………………2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Srednji Mosti………………………….. 2 člana 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Mosti…………………………….2 člana 

 

Zajednica  ima Predsjedništvo koje sačinjavaju predsjednici članica Zajednice. 

Član Predsjedništva Zajednice je i predsjednik Zajednice po dužnosti. 

Zapovjedništvo čine zapovjednici članica Zajednice. 

Član Zapovjedništva je i zapovjednik Zajednice po dužnosti. 

Zapovjedništvo je operativno tijelo Vatrogasne zajednice općine Kapela. 

Zapovjednik Zajednice predsjedava sjednicama Zapovjedništva. 



Sjednice Zapovjedništva saziva zapovjednik Zajednice prema potrebi. 

 

Temeljem Plana zaštite od požara za područje Općine Kapela iz 2018. godine ( i naknadnih 

izmjena i dopuna) na području Općine Kapela  na požare i druge događaje izlazi DVD Kapela. 

Na intervenciju manje složenog događaja izlazi uvijek s najmanje 5 ispitanih vatrogasca  od 

kojih je jedan  vozač i jedan voditelj intervencije. U slučaju  događaja koji zahtijeva veći broj 

vatrogasnih snaga zapovjednik Vatrogasne zajednice angažira i dobrovoljne vatrogasce iz 

dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Kapela. 

 

Za rješavanje jednog složenijeg događaja upućuje se poziv prema županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku koji angažira snage iz JVP Bjelovar. 

Za rješavanje tehničkih intervencija posebno u prometu upućuje se poziv prema županijskom 

vatrogasnom zapovjedniku koji angažira snage iz JVP Bjelovar. 

 

Zapovjednik Vatrogasne zajednice obavlja koordinaciju provođenja zadaća iz područja zaštite 

i spašavanja sa stožerom civilne zaštite Općine Kapela. 

 

3. POTREBNO OSOBLJE, OPREMA, OBJEKTI I DRUGI RESURSI 

 

Popis vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Kapela, 

broj operativnih vatrogasaca i dislocirana oprema kojom raspolažu prikazan je u donjoj tablici: 

 

 

Naziv 
postrojbe ili 

DVD-a 

Vatrogasni 
dom 
(m2) 

Spremište 
(m2) 

Vatrogasna  vozila Ostala 
oprema 

Operativni 
članovi 

Dobrovoljno 
vatrogasno 

društvo 
Kapela 

1 400   

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Navalno vozilo,  1.600 l vode, 
40 l pjenila, kap. pumpe 2200 
l pri 10 bar i 400 l/min pri 40 
bar 

2) Traktor s traktorskom 
cisternom 32oo l 

 

Prijenosna 
motorna 
štrcaljka 
600l/min. 

20 

Vatrogasna 
postrojba  

DVD 
Babotok 

280 104 

1) Traktorska cisterna 2800 
l 

2) Malo navalno vozilo , 3 
500 l; 350 l pjenila 

 

Prijenosna 
motorna 

štrcaljka 16/8 
min. 

10 

Vatrogasna 
postrojba  

DVD Botinac 
260 24 

 
1) Traktorska cisterna 3200 l  10 

Vatrogasna  
postrojba iz 

DVD 
Kobasičari 

120 

30
 

 
 

1) Traktorska cisterna 3200 l 

  
2 

Vatrogasna 
postrojba iz 

250 25 
1)Traktorska cisterna 2200 l  

4 



DVD Nova 
Diklenica 

Vatrogasna 
postrojba iz 
DVD Gornje 

Zdjelice 
  
 

225 35 
1)Traktorska cisterna 3 200 litara 

vode 

 

5 

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD-a 
Jabučeta 

200 60 

1)Traktorska cisterna 2.200 litara 
vode 

 4 

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD-a 
Lipovo Brdo 

200 24 

 
1)Traktorska cisterna 3200 litara 

vode 
 4 

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD-a 
Poljančani 

140 24 

 
1)Traktorska cisterna 2200 litara 

vode 
 2 

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD-a 
Srednji 
Mosti 

400 80 

 
1)Traktorska cisterna 3 200 litara 

vode   

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD-a 
Gornji Mosti 

160 26 

 
1)Traktorska cisterna  2200litara 

vode 
  

 
 

ZAPOVJEDNI KADAR VZO KAPELA 

dužnost ime i prezime adresa telefon postrojba jačina 

zapovjednik Vedran Zrinšćak Bilogorska  ulica 
34, 43203 Kapela 

099/6546570 JVP Bjelovar  
 

24 zamj. zapovj. Tomislav Bet Babotok   31 
Kapela 

0989593317 JVP Bjelovar 

 
 

ZAPOVJEDNI KADAR  DVD – a 
 

dužnost ime i prezime adresa telefon postrojba jačina 

zapovjednik Vedran 
Zrinšćak 

Bilogorska  ulica 
34, 43203 Kapela 

099/6546570 JVP Bjelovar  

zapovjednik Tomislav Bet Babotok 31 
Kapela 

098/9593317 JVP Bjelovar  

zapovjednik Zoran Volarić Jabučeta 48, 
Kapela 

097/7264811 DVD Jabučeta  

zapovjednik Davor Margotić Gornje Zdjelice 87, 
43203 Kapela 

099/2705241 DVD Gornje 
Zdjelice 

 

zapovjednik Zlatko Francolić Botinac 32, 
Kapela 

095/9138999 DVD Botinac  

zapovjednik Hrvoje Frančić Nova Diklenica, 
Kapela 

098/9980984 DVD Nova 
Diklenica 

 



zapovjednik Darko 
Grahovac 

Poljančani 23, 
kapela 

099/7009083 DVD Poljančani  

zapovjednik Danijel Ivorek Srednji Mosti 68, 
Kapela 

099/2538055 DVD Srednji Mosti  

zapovjednik Darko 
Blažeković 

Gornji Mosti 11, 
Kapela 

099/7018706 DVD Gornji Mosti  

zapovjednik Slaven Kovač Lipovo Brdo 16, 
Kapela 

099/8261802 DVD Lipovo Brdo  

zapovjednik Dario Hluda Kobasičari 38,  
Kapela 

098/9025950 DVD Kobasičari  

 
 
 
 4. PRILAGOĐAVANJE KONTINUITETA POSLOVANJA ZAHTJEVIMA ZADAĆA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Operativne snage Vatrogasne zajednice općine Kapela ustrojene su sukladno Zakona o 

vatrogastvu (NN 125/19)  . Djelatnost vatrogastva je sudjelovanje u gašenju požara ali isto tako 

i sudjelovanje u tehničkim i sličnim nesrećama. Djelovanje i odgovornost operativnih snaga i 

njihova opremljenost propisana je Planom zaštite od požara Općine Kapela iz 2015. godine. 

Plan zaštite od požara  predviđa različite nepredviđene događaje u kojima vatrogasne 

operativne snage moraju sudjelovati, koji uključuje intervencije malih razmjera ali i intervencije 

čije saniranje zahtijeva angažiranje velikog broja vatrogasaca i tehnike sa područja općine uz 

mogućnost angažiranja vatrogasnih snaga sa razine ostalih jedinica lokalne, regionalne odnosno 

u krajnjem slučaju i državne razine. Iz navedenog proizlazi da je temeljna djelatnost Vatrogasne 

zajednice općine Kapela zaštita i spašavanje ljudi i imovine što je i propisano Zakonom o 

sustavu civilne zaštite. 

 

Kako bi se operativne članice dodatno ustrojile, opremile i osposobile nužno je da zapovjednici 

operativnih snaga Vatrogasne zajednice općine Kapela moraju provoditi najmanje jednom 

godišnje zajedničke vježbe u kojima će provjeriti primjena ovog operativnog Plana. Nakon 

svake odrađene vježbe izvršit će se analiza te predložiti mjere za eventualno poboljšanje stanja 

mogućnosti reagiranja na izvanredan događaj koji bi poprimio katastrofalne razmjere na 

području Općine Kapela. Nakon provedenih vježbi iz područja zaštite i spašavanja, uočene 

nedostatke u kadrovskom kapacitetu i tehničkoj opremljenosti u pisanom obliku dostaviti 

zapovjedniku Vatrogasne zajednice općine Kapela koji će poduzeti odgovarajuće mjere. 

Opremanje vatrogasnih postrojbi sa područja Općine Kapela mora biti usklađeno sa Planom 

zaštite i spašavanja Općine Kapela.  

 

 

 
5. KONCEPT PROVOĐENJA ZADAĆE IZ ZAŠTITE I SPAŠAVANJA S UPUTAMA I 

PROVOĐENJEM NADZORA 

 

Općina Kapela ima donesen Plan zaštite i spašavanja kojim su određene obveze za Vatrogasnu 

zajednicu općine Kapela. 

 



Vatrogasna zajednica obvezna je sudjelovati u sljedećim katastrofama i velikim nesrećama: 

 požari 

 poplave  

 potresi 

 nuklearne odnosno radiološke nesreće* 

 i druge vrste katastrofa i nesreća koje se ne mogu predvidjeti a zahtijevaju obučen i 

opremljen stručni kadar 

 

*Operativne snage Vatrogasne Zajednice općine Kapela u slučaju nuklearne odnosno 

radiološke nesreće nisu u mogućnosti sudjelovati na području ugroženom radijacijom jer 

nemaju primjerenu opremu za tu namjenu već su u mogućnosti sudjelovati sa svojim 

ljudstvom izvan ugrožene zone u pomaganju zbrinjavanja stradalih građana. 

 

Županijski centar 112 dužan je dostaviti informacije o mogućem nastanku katastrofe i velike 

nesreće načelniku, na temelju čega se nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzimaju druge 

mjere iz Plana. U slučaju nedostupnosti načelnika, obavještava se načelnik Stožera civilne 

zaštite Općine Kapela. 

 

Osim navedenih pravnih osoba, informaciju o mogućim ugrozama mogu predati komunalni 

redar, te građani koji raspolažu određenom informacijom. 

 

5.1. Pripravnost operativnih snaga  

 

Pod pojmom pripravnosti podrazumijeva se postupno dovođenje  postojećih operativnih snaga 

i sredstava za zaštitu i spašavanje u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća, 

spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i većih nesreća u katastrofi.  

 

Stanje pripravnosti utvrđuje se: 

- temeljem dojave – obavijesti ŽC 112 o mogućim prijetnjama i velikim 

nesrećama 

- temeljem dojave – obavijesti nadležnih službi redovnih djelatnosti 

- temeljem dojave – obavijesti pravnih osoba 

 

Mjere pripravnosti za snage i sredstva koja se uključuju u zaštitu i spašavanje: 

- obavještavanje (upozorenje) pripadnicima operativnih snaga o mogućoj ugrozi 

- (dojava se upućuje DVD-u Kapela). 

- ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja ili sa radnog mjesta 

- uvođenje pasivnog dežurstva, 

- kontrola potrebitih materijalno-tehničkih sredstava i opreme 

- dežurstva na lokaciji prihvata ili obavljanja dužnosti 

 

Poduzimanje mjera pripravnosti za operativne snage Vatrogasne zajednice općine Kapela 

zapovijeda zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Kapela na temelju naloga načelnika 

Općine Kapela odnosno načelnika Stožera civilne zaštite Općine Kapela. 



 

Najbrži način provedbe pripravnosti je telefonski. U slučaju nemogućnosti korištenja 

telekomunikacija, mjere se mogu naložiti putem teklića. 

  

 

5.2. Mobilizacija  operativnih snaga 

 

Mobilizacija je skup mjera, postupaka i aktivnosti kojima se operativne snage i sredstva zaštite 

i spašavanja dovode u stanje pripravnosti za organizirano uključivanje u provođenju mjera 

zaštite i spašavanja.  

 

Odluku o mobilizaciji operativnih snaga Vatrogasne zajednice donosi zapovjednik 

Vatrogasne zajednice općine Kapela.   

 

U slučaju izvanrednog događaja postrojbe Vatrogasne zajednice popunjavaju se sljedećim 

redoslijedom: 

 

VATROGASNE POSTROJBE S 
PODRUČJA VZO KAPELA 

VRIJEME POPUNE  
VATROGASNIH POSTROJBI VZO KAPELA 

-5 min -10 min -15 min -20 min 25 min -30 min -60 min 

1 2 3 4 5 6 7 8 
DVD Kapela  5 5 5 5    

DVD Botinac  5 5     

DVD Nova Diklenica    4    

DVD Lipovo Brdo    4    

DVD Babotok  5 5     

DVD Gornje Zdjelice    5    

DVD Jabučeta    4    

DVD Poljančani    2    

DVD Srednji Mosti    2    

DVD Gornji Mosti        

DVD Kobasičari    2    

 
 

5.3. Koncept zapovijedanja i subordinacije operativnih snaga Vatrogasne zajednice 

općine Kapela sukladno Planu zaštite od požara 

 

R.BR. OPIS 

RADNJE 

NAČIN 

DOJAVE 

VATOGASNE 

POSTROJBE I 

DRUGI 

ČIMBENICI 

JAČINA (BROJ) 

VATROGASACA 

NAPOMENA 

1. Dojava požara 

ili drugog 

događaja 

od 0 - 24 sata 

telefonom/ 

mobitelom/ 

radio 

vezom/ 

sirenom 

Dežurni radnici 

Centar 

112 Bjelovar 

DVD Kapela 

1 Dojavu o požaru 

ili drugom 

događaju prima 

dežurni radnik 

Javne vatrogasne 

postrojbe 

Bjelovar na 

telefon br. 193 

i/ili dežurni radnik 



Centra 112. 

2. Dojava požara 

ili drugog 

događaja 

od 0 - 24 sata 

telefonom/ 

mobitelom/ 

radio 

vezom/ 

sirenom 

Dežurni radnici 

Centar 

112 

Javne vatrogasne 

postrojbe 

Bjelovar 

DVD Kapela 

1 Prosljeđuje se 

dojava o požaru ili 

drugom 

događaju, 

odnosno, 

uzbunjuje se 

pomoću mobitela 

JVP Bjelovar, a oni 

zapovjednika 

središnje 

postrojbe DVD 

Kapela , koji 

odlučuje o 

potrebi 

uzbunjivanja 

vatrogasaca. Na 

temelju te 

prosudbe 

uključuje se 

električna sirena 

na DVD-u Kapela 

i uzbunjuje 

vatrogasna 

postrojba koja se 

nalazi u pripremi 

kod kuće. 

3. Prvi izlazak 

dežurnih 

vatrogasaca 

interna 

uzbuna 

Smjena u 

pripremi 

središnjeg DVD-a 

Kapela 

5 Na temelju 

procjene veličine 

požara 

zapovjednik DVD- 

a Kapela 

uzbunjuje smjenu 
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u pripremi i 

poziva ju u 

prostorije DVD-a. 

4. Drugi izlaz 

vatrogasaca u 

pripremi 

interna 

uzbuna 

Smjena u 

pripremi 

središnjeg DVD-a 

Kapela 

10 Na temelju 

procjene 

veličine požara 

uzbunjivanje 

obavlja 

vatrogasac koji je 

ostao na 

dežurstvu tijekom 



vatrogasne 

intervencije u 

prostorijama 

DVD-a Kapela , 

na zahtjev 

zapovjednika 

središnjeg DVD-a 

Kapela , odnosno, 

zapovjednika koji 

vodi vatrogasnu 

intervenciju. 

5. Obavještavanj 

e o požaru 

zapovjednika 

vatrogasnih 

postrojbi 

Vatrogasne 

zajednice 

Općine Kapela 

i Županijskog 

Vatrogasnog 

zapovjednika 

telefonom/ 

mobitelom 

Zapovjednik 

DVD-a 

Kapela 

1 Na temelju 

procjene stanja 

na požarištu, kada 

zapovjednik koji 

vodi postrojbu na 

intervenciji ocjeni, 

da se u akciju 

moraju uključiti 

vatrogasne 

postrojbe izvan 

središnjeg DVD-a 

Kapela . 

6. Uzbunjivanje 

dobrovoljnih 

vatrogasaca 

središnjeg 

DVD-a 

Kapela 

, do punog 

sastava 

telefonom/ 

mobitelom 

Zapovjednik 

DVD-a 

Kapela 

Prema potrebi Požar širih 

razmjera na 

građevini ili na 

požarnom 

području, 

Uzbunjivanje 

obavlja 

vatrogasac koji je 

ostao na 

dežurstvu tijekom 

vatrogasne 

intervencije u 

prostorijama 

DVD-a Kapela , 

na zahtjev 

zapovjednika 

središnjeg 

DVD-a Kapela , 

odnosno, 

zapovjednika koji 

vodi vatrogasnu 

intervenciju. 

7. Uzbunjivanje 

dobrovoljnih 

vatrogasaca 

DVD-a 

Općine 

Kapela koji 

se nalaze na 

telefonom/ 

mobitelom/ 

sirenom 

DVD Općine 

Kapela , jedno 

dobrovoljno 

vatrogasno 

odjeljenje 

10 Uzbunjuje se 

postrojba na 

čijem području 

djelovanja je 

nastao požar. 

Uzbunjivanje vrši 

zapovjednik 



području 

požarne zone 

na 

kojoj je mjesto 

požara 

vatrogasnih 

postrojbi 

Vatrogasne 

zajednice Općine 

Kapela ili 

Županijski 

vatrogasni 

zapovjednik. 

8. Uzbunjivanje 

dijela 

dobrovoljnih 

vatrogasaca 

DVD-a 

Općine 

Kapela do 

punog sastava 

telefonom/ 

mobitelom/ 

sirenom 

DVD Općine 

Kapela , koji 

se nalaze na 

području 

požarne zone na 

kojoj je 

mjesto požara 

Prema potrebi Požar širih 

razmjera na 

građevini ili na 

požarnom 

području, 

uzbunjivanje 

obavlja 

Zapovjednik 

vatrogasnih 

postrojbi 

Vatrogasne 

zajednice Općine 

Kapela ili 

Županijski 

vatrogasni 

zapovjednik. 

9. Uzbunjivanje 

dijela 

dobrovoljnih 

vatrogasaca 

DVD-a 

Općine 

Kapela na 

požarnom 

području na 

kojem je 

nastao 

telefonom/ 

mobitelom/ 

sirenom 

DVD Općine 

Kapela , do 

četiri vatrogasna 

odjeljenja 

35 Požar velikih 

razmjera na 

građevinama ili na 

požarnom 

području. 

Uzbunjivanje 

obavlja 

Zapovjednik 

vatrogasnih 

postrojbi 

Vatrogasne 

zajednice Općine 

Kapela ili 

Županijski 

vatrogasni 

zapovjednik. 

 

10. Uzbunjivanje 

dijela 

dobrovoljnih 

vatrogasaca 

DVD-a 

Općine 

Kapela do 

punog sastava, 

koji se nalaze 

na požarnom 

području na 

telefonom/ 

mobitelom/ 

sirenom 

DVD Općine 

Kapela , koji 

se nalaze na 

požarnom 

području na 

kojem je 

mjesto požara 

Prema potrebi Požar velikih 

razmjera na 

građevinama ili na 

Požarnom 

području, 

Uzbunjivanje 

obavlja 

Zapovjednik 

vatrogasnih 

Postrojbi 

Vatrogasne 



kojem je 

nastao 

požar 

zajednice Općine 

Kapela ili 

Županijski 

vatrogasni 

zapovjednik. 

11. Uzbunjivanje 

svih 

dobrovoljnih 

vatrogasaca 

DVD-a 

Općine 

Kapela , bez 

obzira na 

područje na 

kojem je 

nastao 

požar 

telefonom/ 

mobitelom/ 

sirenom 

DVD Općine 

Kapela 

Prema potrebi Požar velikih 

razmjera na 

građevinama ili na 

požarnom 

području, 

Uzbunjivanje 

obavlja 

Zapovjednik 

vatrogasnih 

postrojbi 

Vatrogasne 

zajednice Općine 

Kapela ili 

Županijski 

vatrogasni 

zapovjednik. 

12. Uzbunjivanje 

dijela 

vatrogasaca 

DVD-a i JVP 

koji djeluju 

izvan područja 

Općine 

Kapela 

telefonom/ 

mobitelom/ 

radio vezom 

DVD-i i JVP koji 

djeluju 

izvan područja 

Općine 

Kapela 

Prema potrebi Požar velikih 

razmjera na 

građevinama ili na 

požarnom 

području, 

Uzbunjivanje 

obavlja 

zapovjednik 

Županijski 

vatrogasni 

zapovjednik. 

 

 Vatrogasnom intervencijom koja je manje složena /požar, eksplozija, nesreće ili druge 

opasne situacije/ zapovijeda zapovjednik prve pristigle postrojbe do dolaska 

zapovjednika središnjeg vatrogasnog društva DVD Kapela koji preuzima vođenje 

vatrogasne intervencije. 

 Uključivanje vatrogasaca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva sa područja Općine 

Kapela u vatrogasnu intervenciju obavlja se sukladno ovom Planu i naprijed navedenoj 

tablici.  

 Ako zapovjednik središnjeg vatrogasnog društva DVD Kapela koji zapovijeda 

vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u 

mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje zapovjednika 

Vatrogasne zajednice općine Kapela. 

 Kada događaj prelazi mogućnosti Vatrogasne zajednice općine Kapela u gašenju 

raspoloživim vatrogasnim snagama ili u slučaju složenijih tehničkih intervencija 

zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Kapela  o događaju odmah izvješćuje 

vatrogasnog zapovjednika Županije bjelovarsko - bilogorske. Zapovjednik Županije 

bjelovarsko – bilogorske angažira snage JVP grada Bjelovara.  



 

 U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji 

zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, načelnik Općine Kapela ili osoba koju 

on za to ovlasti, na zahtjev županijskoga vatrogasnog zapovjednika ili njegovog 

zamjenika, može:  

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Općine Kapela starijih od 18 

godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine 

ugroženih nastalim događajem,  

- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe 

intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.  

 U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja druge županije, 

a nije poprimio obilježja prirodne nepogode tada vatrogasnu intervenciju vodi Glavni 

vatrogasni zapovjednik republike Hrvatske. 

 U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, županijski 

vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji može aktivirati stožer zaštite i 

spašavanja. U ovom slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine 

ugroženih nastalim događajem preuzima stožer u radu kojega sudjeluje županijski 

vatrogasni zapovjednik.  

 

Grafički prikaz rukovođenja za Vatrogasnu zajednicu općine Kapela u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa na području Općine Kapela prilog br.7. 

 

 

Zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Kapela dužan je provjeravati opremljenost i 

osposobljenost vatrogasnih operativnih snaga za potrebe zaštite i spašavanja u skladu s ovim 

Operativnim Planom. 

 

 

6. KOMUNIKACIJA, SURADNJA I IZVJEŠĆIVANJE 

 

Provođenje komunikacije sa Stožerom civilne zaštite Općine Kapela obavlja se putem 

zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Kapela.  

 

Kod obavljanja zadaća iz područja zaštite i spašavanja potrebno je pravovremeno obavijestiti 

javnost. Zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Kapela dužan je pravovremeno obavijestiti 

Stožer civilne zaštite Općine Kapela o događajima u kojima aktivno sudjeluju operativne snage 

Vatrogasne zajednice općine Kapela. Nakon zaprimljene obavijesti od zapovjednika 

Vatrogasne zajednice, Stožer civilne zaštite će obavijestiti javnost putem javnih medija. 

 

7. PRILOZI 

 

1. Odluka o usvajanju Operativnog Plana Vatrogasne Zajednice Daruvar 

2. Zemljovid – položaj smještaja operativnih snaga Vatrogasne zajednice općine Kapela 

3. Tumač znakova zemljovida 



4.  Sustav telefonskih  radio veza za potrebe zaštite i spašavanja (Brojevi telefona upotrebljivi 

u slučaju velikih nesreća i katastrofa) 

5.Tablica s popisom operativnih vatrogasaca  

6. Elektroenergetska, telekomunikacijska i plinovodna mreža-skica 

7. Grafički prikaz rukovođenja za Vatrogasnu zajednicu općine Kapela u slučaju velikih nesreća 

i katastrofa na području Općine Kapela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prilog 1. 

 

    BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KAPELA 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KAPELA 

Kapela, ______________________2022. god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i čl. 2. st. 5. Pravilnika o metodologiji 

za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14) Vatrogasna 

zajednica općine Kapela  donosi: 

 

ODLUKU 

 

o usvajanju Operativnog Plana zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice općine Kapela  

 

3. svibnja 2022. godine. 

 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 Zapovjednik Vatrogasne zajednice: 

 

M.P. 

                                                                                                         Vedran Zrinšćak 

_____________________ 

 

 

 

 

 



 
 



Prilog 3. 

TUMAČ ZNAKOVA: 

 

DVD  Kapela /središnje općinsko društvo; središnje društvo sektora Kapela/ 

 

DVD Babotok /središnje društvo sektora Babotok/ 

 

DVD Botinac / središnje društvo sektora Babotok/ 

 

DVD Kobasičari              Navalno vozilo 

 

DVD Poljančani                     Traktorska vatrogasna cisterna 

 

DVD Srednji Mosti 

 

DVD  Gornji Mosti 

 

               DVD  Gornje Zdelice 

 

DVD  Jabučeta 

 

DVD Lipovo Brdo 

 

DVD  Nova Diklenica 
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Prilog 4. 

SUSTAV TELEFONSKIH I RADIO VEZA 

ZA POTREBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZO Kapela 
  

 

Predsjednik: 

Darko Edišar  

0955302892 

Zapovjednik: 

Vedran 

Zrinšćak 

  

0996546570   

   

 

 

POLICIJSKA UPRAVA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

 

Telefon 043 192 

  270 111 

 

 

Općina Kapela 
 

Telefon               

043/884-178,  
884-036,  
884-916, 

  

Faks 

043/884-265 
  

Načelnik 

098/391153 

 

  

   

   

 

ŽUPANIJSKI  

VATROGASNI ZAPOVJEDNIK  

 

Telefon 043 217 111 

 
099 317 

1001 

 

 

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU 

I SPAŠAVANJE-PODRUČNI 

URED 

CENTAR 112 

 

Telefon 043 112 

  225-840 

 

 

SVI OSTALI POZIVI PREMA 

JAVNIM SLUŽBAMA > 

PREKO BROJA 112 



 

 

Prilog 5. Popis operativnih vatrogasaca 

Popis operativnih članova nalazi se u sustavu Vatroneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prilog 6. 

 

 
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE KAPELA 

PRIKAZ TRASE MAGISTRALINI VODOVA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

IZRADIO: PROFI TEST 
doo Bjelovar 

Voditelj izrade: Stipe Šola 
dipl.ing.sig 

Plan je izrađen : 
studeni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prilog 7.  

 

 


