
                                

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KAPELA 

ZAPOVJEDNIŠTVO VZO KAPELA 

Gornje Zdelice, 3. svibnja 2022. godine 

 

Zapisnik s 3. sjednice Zapovjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela ( u daljnjem 

tekstu Zajednica) održane 3. svibnja 2022. godine s početkom u 20,00 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. 

Prisutni : Zlatko Francolić, Davor Margotić, Zoran Volarić; Vedran Zrinšćak, Slaven Kovač, Darko 

Grahovac, Danijel Ivorek 

Odsutni: Dario Hluda, Darko Blažeković, Tomislav Bet, Hrvoje Frančić 

Ostali prisutni: predsjednik Zajednice Darko Edišar; predsjednik Nadzornog odbora Kristijan Marković; 

tajnik Zajednice Božidar Altus kao zapisničar 

Zapovjednik Vedran Zrinšćak  je za današnju sjednicu predložio sljedeći: 

Dnevni red: 

1.Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Zapovjedništva od 30. lipnja 2021. godine 

2. Usvajanje Poslovnika o radu Zapovjedništva Zajednice za mandatno razdoblje 2021.-2026. godine 

3.Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva za natjecanja VZO Kapela za mandatno razdoblje 2021.-

2026. godine 

4.Usvajanje Operativnog plana zaštite i spašavanja VZO Kapela 

5. Analiza stanja zaštite od požara na području VZO Kapela 

6.Različito  

Dnevni red je jednoglasno usvojen bez izmjena i nadopuna. 

 

AD1. Usvajanje zapisnika s 2.  sjednice Zapovjedništva održane 30. lipnja 2022. godine 

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

za današnju sjednicu. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 



PROTIV – 0 

SUZDRŽANIH - 0 

ZAKLJUČAK: 

Zapisnik s 2. sjednice Zapovjedništva od  30. lipnja 2022. godine usvojenje  jednoglasno. 

Ad2 ) Usvajanje Poslovnika o radu Zapovjedništva Zajednice za mandatno razdoblje 2021.-2026. 

godine 

Zapovjednik Zajednice je upoznao prisutne da su prijedlog Poslovnika o radu Zapovjedništva za  

mandatno razdoblje 2021. -2026.  primili uz pozive elektronskim putem. Zlatko Francolić izjavljuje da 

nije upoznat s tekstom Pravilnika jer ga nije dobio i proučio. Tajnik Zajednice Božidar Altus upoznaje 

prisutne da su pozivi upućeni elektronskim putem onim zapovjednicima koji su dostavili svoje mail 

adrese. Ostalim članovima pozivi s materijalima bili su upućeni na dostavljene mail adrese njihovih 

predsjednika ili tajnika te se očekuje da ih oni upoznaju i dostave im materijale. Pročitan je tekst 

Pravilnika o radu Zapovjedništva Zajednice za mandatno razdoblje 2021.-2026. godine. Prijedlog 

Pravilnika je dan na usvajanje. 

GLASOVANJE: 

ZA- 6 

PROTIV – 0 

SUZDRŽANIH -1 

ZAKLJUČAK: 

Poslovnik o radu Zapovjedništva Zajednice za mandatno razdoblje 2021.-2026. godine usvojen je uz 

šest (6) glasova ZA i jedan (1) SUZDRŽAN glas. 

 

3.Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva za natjecanja VZO Kapela za mandatno razdoblje 2021.-

2026. godine 

Zapovjednik Zajednice je upoznao prisutne da su prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva za 

natjecanja VZO Kapela za  mandatno razdoblje 2021. -2026.  primili uz pozive elektronskim putem. 

Nije bilo prijavljenih za raspravu. Prijedlog Pravilnika je dan na usvajanje. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV – 0 

SUZDRŽANIH -0 

ZAKLJUČAK: 

Poslovnik o radu Povjerenstva za natjecanja VZO Kapela za mandatno razdoblje 2021.-2026. godine 

usvojen je uz sedam (7) glasova ZA. 

 

 



4.Usvajanje Operativnog plana zaštite i spašavanja VZO Kapela 

Zapovjednik Zajednice je upoznao prisutne da su prijedlog Operativnog plana zaštite i spašavanja VZO 

Kapela  primili uz pozive elektronskim putem. Nije bilo prijavljenih za raspravu. Prijedlog Operativnog 

plana je dan na usvajanje. Zapovjednik Zajednice svojim potpisom potvrđuje usvajanje Plana. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV – 0 

SUZDRŽANIH -0 

ZAKLJUČAK: 

Operativni plan zaštite i spašavanja VZO Kapela usvojen je uz sedam (7) glasova ZA. Operativni plan 

zaštite i spašavanja VZO Kapela stupa na snagu s današnjim danom nakon što ga potpiše zapovjendik 

Zajednice. 

5. Analiza stanja zaštite od požara na području VZO Kapela 

Zapovjednik Zajednice Vedran Zrinšćak pojasnio je način provođenja vatrogasnih intervencija koje su 

usklađene s Planom zaštite od požara  općine Kapela te Operativni plan zaštite i spašavanja VZO 

Kapela. 

Član Zapovjedništva Danijel Ivorek postavio je pitanje da li  lokalno vatrogasno Društvo može 

samoinicijativno započeti intervenciju prije dolaska središnjeg vatrogasnog Društva. 

Zapovjednik Zajednice Vedran Zrinšćak  pojasnio je način realizacije intervencija u takvim situacijama 

koji mora biti proveden prema Planu zaštite od požara te uz dozvolu Zapovjednika Zajednice. 

Upoznao je prisutne zapovjednike Društava da je u intervencijama  potrebno obvezno poštovati  

zapovjedni lanac te je potrebno paziti da pri intervencijama ljudstvo ima osobnu zaštitnu opremu, 

obavljen liječnički pregled , položena potrebna vatrogasna zvanja te biti  osigurani. 

Zapovjednik Zajednice Vedran Zrinšćak  upoznao je prisutne s  osnivanjem novog vatrogasnog centra 

i njegovom ulogom  koji će provoditi rukovođenjem intervencijama. 

Predsjednik Zajednice Darko  Edišar iznio je pojašnjenje u vezi požara u Gornjim Zdelicama i Gornjim 

Mostima te da nakon završene intervencije sanaciju požara provodi lokalno Društvo iz naselja u 

koliko postoji. 

6. Različito 

Zapovjednik Zajednice Vedran Zrinšćak  upoznao je prisutne da je navalno vatrogasno vozilo DAF  

koje je do sada bilo u vlasništvu DVD Kapela prepisano na VZO Kapela te da će biti smješteno u 

vatrogasno spremištu DVD Babotok. 

Predsjednik Zajednice Darko  Edišar  upoznao prisutne o računu od 3.450,00 koji je JVP Bjelovar 

dostavila Zajednici za intervenciju na požaru u Gornjim  Zdelicama. 

Zapisnik je zaključen sa šestom (6.) točkom dnevnog reda u 21,00 sat. 

Zapisničar: Božidar Altus                                       Zapovjednik VZO Kapela: Vedran Zrinšćak 

 


