
                                

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KAPELA 

ZAPOVJEDNIŠTVO VZO KAPELA 

Gornje Zdelice, 30. lipnja 2021. godine 

 

Zapisnik s 2. sjednice Zapovjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela ( u daljnjem 

tekstu Zajednica) održane 30. lipnja 2021. godine s početkom u 20,30 h u prostorijama 

Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama 
 

Zapovjednik Zajednice Vedran Zrinšćak je otvorio sjednicu Zapovjedništva Zajednice te ustvrdio  

da sjednici prisustvuje osam (8) članova te su sve odluke pravovaljane. 

Zapovjednik Vedran Zrinšćak  je za današnju sjednicu predložio sljedeći: 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 1.  sjednice Zapovjedništva održane 12.lipnja 2021. godine 

2. Izvješće o zaprimljenim suglasnostima o imenovanju zapovjednika Zajednice 

3. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o vatrogasnom natjecanju VZO Kapela 

4. Različito 

 

AD1. Usvajanje zapisnika s 1.  sjednice Zapovjedništva održane 12.lipnja 2021. godine 

Članovi Zapovjedništva zaprimili su primjerak zapisnika s prošle sjednice elektronskim putem uz poziv 

za današnju sjednicu. 

Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

AD2.) Izvješće o zaprimljenim suglasnostima o imenovanju zapovjednika Zajednice 

Zapovjednik Zajednice upoznao je prisutne o zaprimljenim suglasnostima za imenovanje zapovjednika 

Zajednice. 

Nakon održane sjednice Predsjedništva Zajednice 12. lipnja 2021. godine,  odaslana je zamolba prema 

županijskom vatrogasnom zapovjedniku  za izdavanje suglasnosti za imenovanje novog zapovjednika 

Zajednice. 

Suglasnost je zaprimljena dana 23. lipnja 2021. godine. 

Odluka načelnika općine Kapela na imenovanje zapovjednika Zajednice zaprimljena je 24. lipnja 2021. 

godine. 

 

 



AD3.) Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o vatrogasnom natjecanju VZO Kapela 

Članovi Zapovjedništva zaprimili su radni primjerak Pravilnika o vatrogasnom natjecanju VZO Kapela 

elektronskim putem uz poziv za današnju sjednicu. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o vatrogasnom natjecanju VZO Kapela. 

Nakon rasprave predložene su dopune Pravilnika o vatrogasnom natjecanju VZO Kapela 

Članak 9.  

U natjecateljskom odjeljenju koje izvodi vježbu sudjeluje pet /5/ članova.; 

mijenja se i glasi:  

U natjecateljskom odjeljenju koje izvodi vježbu sudjeluje od pet /5/ do šest /6/ članova. 

Članak 15. 

Za izvođenje vježbe koristi se sljedeća vatrogasna oprema: 

- 3 B tlačne cijevi 

- 5 C tlačnih cijevi 

- 2 mlaznice 

- 1 razdjelnica; 

 

dopunjuje se i glasi: 

 

Za izvođenje vježbe koristi se sljedeća vatrogasna oprema: 

- 3 B tlačne cijevi (duljine 15 m) 

- 5 C tlačnih cijevi (duljine 15 m) 

- 2 mlaznice 

- 1 razdjelnica; 

 

Glasanje: 

ZA- osam (8) glasova 

PROTIV- 0  

SUZDRŽANIH – 0 

Zapovjednik Zajednice je konstatirao da su jednoglasno usvojene izmjene i dopune Pravilnika o 

vatrogasnom natjecanju VZO Kapela. 

4.Različito 

Predsjednik Zajednice upoznao je prisutne s okvirnim datumom organizacije općinskog vatrogasnog 

natjecanja za 25. srpnja 2021. godine u Babotoku. 

Registrirane sudce za natjecanje dogovorit će zapovjednik i dozapovjednik Zajednice Vedran-Zrinšćak 

i Tomislav  Bet. 

Na općinskom vatrogasnom natjecanju održat će se  natjecanja u dvije discipline: 

a) natjecanje s vatrogasnom cisternom 

b) vježba s brentačama (mladež 6/12) 



Zapovjednik je konstatirao da je prekratko razdoblje da se u natjecanje uvrste još neke discipline jer 

je Zapovjedništvo ustrojeno tek prije dva tjedan i ima mnogo važnijih poslova koje moramo odraditi.  

Za iduću godinu sustavno ćemo razmisliti i donijeti odluke o nekim novima disciplinama za 

natjecanje. 

U protekla dva tjedna izradile su se  izmjene i dopune Pravilnika o vatrogasnom natjecanju koje smo 

danas usvojili. 

Jedan od važnijih zadataka koji se izrađuje su izmjene i dopune  Operativnog plana zaštite i 

spašavanja VZO Kapela. 

Prisutni su upoznati s Konceptom zapovijedanja i subordinacije operativnih snaga Vatrogasne 

zajednice općine Kapela sukladno Planu zaštite od požara. On je sastavni dio operativnog plana i 

pojašnjava način i pravila djelovanja pri zapovijedanju i djelovanju. Prilikom intervencija potrebno ih 

se pridržavati. Naglašeno je da na intervenciju ne može izaći vatrogasac koji nema položen ispit za 

vatrogasca i bez  liječničkog pregleda. Vatrogasci moraju na požarištu biti odjeveni u propisanoj 

zaštitnoj opremi i pridržavati se koncepta zapovijedanja. 

Prisutni su obaviješteni da je stiglo novo navalno vozilo. Obučavanje na istom održat će se 4. i 5. 

srpnja 2021. godine. O polaznicima koji će prisustvovati obučavanju bit ćete na vrijeme obaviješteni. 

Na liječničke preglede trebaju otići članovi: DVD Botinac,DVD Lipovo Brdo,DVD Nova Diklenica. 

Naglašeno je da zapovjednici Društava moraju obavezno imati obavljen liječnički pregled. 

Prisutni zapovjednici su zamoljeni  da održavaju urednim vatrogasna spremišta i da se prema 

vatrogasnoj opremi odnosite savjesno. Sve nedostatke ili moguću neispravnost opreme treba 

pravovaljano prijaviti pisanim putem (mailom) tajništvu Zajednice. 

Pregled vatrogasnih spremišta i načina pohrane vatrogasne opreme od strane Zajednice nije 

proveden već dugi niz godina. S toga su prisutni obavješteni da će zapovjednik i dozapovjednik 

Zajednice u što skorije vrijeme obići Društva kako bi na licu mjesta imali uvid u stanje spremišta i 

opreme. O nadzoru ćete biti pravovaljano obaviješteni. 

Predsjednik Zajednice Darko Edišar upoznao je prisutne da pregledaju cisterne, uočene neispravnosti 

otklone a račune dostave Zajednici. 

Zaključno s četvrtom (4.) točkom dnevnog reda. 

Sastanak završio u 21,45 sati. 

 

Zapisničar:________________________                          Zapovjednik:_______________________ 

                        Božidar Altus                                                                                Vedran Zrinšćak 

 


