
                                

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KAPELA 
        PREDSJEDNIŠTVO VZO KAPELA 
 
Gornje Zdelice, 3. svibnja 2022. godine 

 

Zapisnik sa 7. sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela (u daljnjem 

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

prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama 
 

sa sljedećim 

 

Dnevnim redom: 

 1.Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Predsjedništva  od 18. ožujka 2022. godine 

2.Usvajanje poslovnika o radu Predsjedništva VZO Kapela za razdoblje 2021. - 2026.god. 

3.Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2021. - 2026.god. 

4.Izbor predsjednika Povjerenstva za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2021. - 2026.god. 

5.Organizacija obilježavanja blagdana sv. Florijana u Gornjim Zdelicama  

6.Donošenje odluke o isplati financijskih sredstava Društvima prema Pravilniku o dodjeli sredstava za 

rad Društava 

7.Različito 

Predsjednik Zajednice Darko Edišar otvorio je sjednicu i konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan 

broja članova te su sve donesene odluke pravovaljanje. U prilogu zapisnika u pismohrani nalazi se 

potpisna lista prisutnih s današnje 6. sjednice Predsjedništva Zajednice. 

 

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Predsjedništva: Darko Edišar,   Ivan Rupić, Željko Krvar, Dario 

Veličan,  Marijan Šinko, Božidar Petolas, Zlatko Veličan. 

Odsutni članovi  Predsjedništva:  Dalibor Vidojević, Stevo Pintarić, Ivica Bali, Milan Božičević. Sjednici 

prisustvuju zapovjednik Zajednice Vedran Zrinšćak , predsjednik Nadzornog odbora Kristijan Marković 

te tajnik Zajednice Božidar Altus kao zapisničar. 

Predsjednik Zajednice je predložio dnevni red. Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Poziv članovima Predsjedništva Zajednice za sjednicu upućen je elektroničkim putem dana 30. travnja   

2022. godine sa sljedećim prilozima: 

-Poziv s dnevnim redom sjednice Predsjedništva Zajednice  

-Zapisnik sa 6. sjednice Predsjedništva Zajednice od 28. siječnja  2022. godine 



-Poslovnik o radu Predsjedništva VZO Kapela za razdoblje 2021. - 2026.god. 

-Poslovnik o radu Povjerenstva za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2021. - 2026.god. 

 

AD1.) Potvrđivanje  Zapisnika sa 6. sjednice Predsjedništva Zajednice od 28. siječnja 2022. godine 

Zapisnik sa 6. sjednice Predsjedništva Zajednice od 28. siječnja 2022.  godine članovi su dobili uz 

poziv. 

Članovi Predsjedništva Zajednice jednoglasno su bez dopuna izmjena usvojili zapisnik. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 

ZAKLJUČAK: Zapisnik sa 6.  sjednice Predsjedništva Zajednice od 28. siječnja 2022. godine usvojen je 

jednoglasno. 

AD2. Usvajanje poslovnika o radu Predsjedništva VZO Kapela za razdoblje 2021. - 2026.god. 

 Članovi predsjedništ5va primili su primjerak prijedloga Poslovnika o radu Predsjedništva VZO Kapela 

za razdoblje 2021. - 2026.god. uz poziv za današnju 7. sjednicu Predsjedništva Zajednice. Nije bilo 

prijavljenih za raspravu. Predsjednik je dao prijedlog za usvajanje Poslovnika o radu Predsjedništva 

VZO Kapela za razdoblje 2021. - 2026.god. u predloženom obliku. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 

ZAKLJUČAK: Poslovnik o radu Predsjedništva VZO Kapela za razdoblje 2021. - 2026.god. usvojen je 

jednoglasno. 

AD3. ) Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2021. - 

2026.god. 

Članovi predsjedništ5va primili su primjerak prijedloga Poslovnika o radu Povjerenstva za odlikovanja 

i priznanja za razdoblje 2021. - 2026.god. uz poziv za današnju 7. sjednicu Predsjedništva Zajednice. 

Nije bilo prijavljenih za raspravu. Predsjednik Zajednice dao je prijedlog za usvajanje Poslovnika o 

radu Povjerenstva za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2021. - 2026. god.  u predloženom obliku. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 

ZAKLJUČAK: Poslovnika o radu Povjerenstva za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2021. - 

2026.god.usvojen je jednoglasno. 



 

AD4.) Izbor predsjednika Povjerenstva za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2021. - 2026.god. 

  Predsjednik Zajednice upoznao je prisutne članove Predsjedništva da su članovi Povjerenstva za 

odlikovanja i priznanja izabrani na 1. sjednici Predsjedništva te da su to : Božidar Altus, Darko Edišar i 

Vedran Zrinšćak.  Prema člancima usvojenog Pravilnika o dodjeli odlikovanja i priznanja potrebno je 

izabrati predsjednika Povjerenstva. Predsjednik Zajednice predlaže tajnika Zajednice Božidara Altusa 

za predsjednika Povjerenstva za odlikovanja i priznanja te je prijedlog dao na glasovanje. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 

ZAKLJUČAK: Za predsjednika Povjerenstva za odlikovanja i priznanja Zajednice izabran je tajnik 

Zajednice Božidar Altus. 

AD5.) Organizacija obilježavanja blagdana sv. Florijana u Gornjim Zdelicama 

Predsjednik Zajednice Darko Edišar upoznao je prisutne s vremenikom održavanja središnje proslave 

obilježavanja blagdana sv. Florijana dana 8. svibnja 2022. godine. 

Vremenik: 

10,00-10,30 sati- okupljanje učesnika u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama 

10,30 sati- svečana povorka do mjesne crkve 

11,00 sati- misa 

13,00 sati -domjenak za učesnike u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama 

Predsjednik je upoznao prisutne članove da se svako Društvo na proslovu odaziva s dva (2 ) člana po 

mogućnosti u svečanim odorama te sa zastavom u koliko je Društvo ima. Odazivanje na proslavu je 

jedan od mjerila vrednovanja Društava prema važećem Pravilniku o financijskim potporama radu 

Društava. Tajnik Zajednice se zadužuje da Društvima dostavi Pozive za manifestaciju. 

Predsjednik Zajednice pojasnio je prisutnima da je zbog značajnog poskupljenja namirnica nemoguće 

zadovoljiti pripremu obroka za uzvanike na proslavi s 2.000,00 kn kako je predviđeno Financijskim 

planom za 2022. godinu. Predložio je da se zato u svrhu organizacije manifestacije DVD- u Gornje 

Zdelice isplati iznos od 3.000,00 kn. 

Glasovanje: 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 



ZAKLJUČAK: Prihvaćen je prijedlog vremenika obilježavanja blagdana sv. Florijana u Gornjim 

Zdelicama 8. svibnja 2022. godine. Dobrovoljnom vatrogasno društvu Gornje Zdelice ispaliti će se 

iznos od 3.000,00 kn za organizaciju. 

AD 6.) Donošenje odluke o isplati financijskih sredstava Društvima prema Pravilniku o dodjeli 

sredstava za rad Društava 

Predsjednik Zajednice Darko Edišar upoznao je prisutne s popisom  Društava koja su ispunila zadatke 

prema Pravilniku o dodjeli sredstava za rad Društava. Društva koja su ispunila zadatke su : DVD 

Babotok, DVD Botinac, DVD Gornje Zdelice, DVD Gornji Mosti,  DVD Jabučeta, DVD Kapela; DVD 

Kobasičari , DVD Lipovo Brdo, DVD Srednji Mosti. Društva koja ne ispunjavaju članke Pravilnika su 

DVD Poljančani i DVD Nova Diklenica. Prijedlog je da se Društvima koja su ispunila zadatke isplati na 

njihov žiro-račun iznos do 1.000,00 kn. 

 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 

 

ZAKLJUČAK:  

Društvima : DVD Babotok, DVD Botinac, DVD Gornje Zdelice, DVD Gornji Mosti,  DVD Jabučeta, DVD 

Kapela; DVD Kobasičari , DVD Lipovo Brdo, DVD Srednji Mosti koja su ispunila zadatke prema 

Pravilniku o dodjeli sredstava za rad Društava isplatit će se na njihov žiro-račun iznos od 1.000,00 kn. 

 

AD6.) Različito 

a)Izvršena je Predaja vozila DAF te popisane opreme između predstavnika DVD Kapela i DVD 

Babotok. 

b)Potpisana je i predana Punomoć DVD-u Babotok za registraciju malog navalnog vozila DAF. 

c)Prisutni su upoznati s vremenikom obilježavanje blagdana sv. Florijana u Bjelovaru. 

d) Prisutni su upoznati s cijenom plakete koje će Zajednica dodijeliti Društvima povodom njihovih 

obljetnica. Cijena jedne plakete je 283,00 kn koje će izraditi poduzeće Sport spirit. Prijedlog je dan na 

glasovanje. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 

 

 



ZAKLJUČAK : 

Zajednica će Društvima povodom njihovih obljetnica u 2022. godini dodijeliti plakete koje će se 

nabaviti od tvrtke Sport spirit po cijeni od 283,00 kn. 

e) Marijan  Šinko zamolio je dodatna pojašnjenja vezana uz dostavu potrebne dokumentacije za 

donaciju financijskih sredstava od strane VZO Kapela,  VZŽ BBŽ i  HVZ povodom obljetnica društava. 

Dodatna je pojašnjenja dao tajnik Zajednice. 

Članu Predsjedništva Marijanu Šinku pojašnjen je način nabavke nove pumpe za cisternu DVD 

Botinac. Pojašnjenje je dao član Predsjedništva  Željko Krvar. Upoznao je prisutne da potreban tip  

pumpi koje zadovoljavaju potrebe vidio na Proljetnom poljoprivrednom sajmu u Gudovcu te će 

naknadno upoznati prisutne s podatcima o poduzeću koje ih proizvodi kao i načinom kontaktiranja s 

istim. Zatražit će se podatci o novoj pumpi i  za DVD  Kobasičare. Sve potrebne troškove financira 

Zajednica. 

f) Predsjednik Zajednice Darko Edišar upoznao je prisutne da će Zajednica istražiti pravne mogućnosti 

za naplatu financijskih sredstava nakon protupožarnih intervencija onim osobama koje su požare 

izazvale namjerno ili iz nehaja. Sredstva naplaćena od tih osoba isplatit će se na račun DVD Kapela. 

Od Policijske postaje Bjelovar zatražit će s zapisnici o požarima i počiniteljima istih za požare u 

proteklim mjesecima u Gornjim Zdelicama, Pavlin Kloštru i Gornjim Mositma. 

h)Prisutni su upoznati s podatcima osoba koje će se uputiti na polaganje vozačkog ispita C kategorije . 
To su kandidati : Božidar Petolas, Dario Veličan, Kržak Zdenko te Krvar Željko. Zapovjedni Zajednice  
Vedran Zrinšćak  stupit će u kontakt s autoškolom koja će provesti školovanje kandidata. 
Tajnik  Zajednice iznio je prijedlog da kandidati nakon položenog ispita potpišu Izjavu kojom se 
obvezuju odazivanju na intervencije po pozivu nadređenih. 
 

i) Predsjednik Zajednice Darko Edišar iznio je primjedbe predsjedniku DVD- a Babotok o neodazivanju 

na pozive za intervencijama u nekoliko navrata u proteklom razdoblju. Predsjednik DVD-a Babotok 

Dario Veličan iznio je da su vozači u navedeno vrijeme bili u Virju i Đelekovcu na predavanjima za 

vatrogasna zvanja,  a Bet Tomislav u pripravnosti kao zaposlenik JVP Bjelovar. 

Željko Krvar  traži da predsjednik ili zapovjednik Društva obrazloži nadređenom razlog  zašto se ne 

mogu u danom trenutku odazvati na poziv za intervencijom. 

j) Predsjednik Zajednice pojasnio je prisutnima potrebu nadogradnje cisterne DVD-a Lipovo Brdo s 

metalnim spremnicima za opremu. Željko Krvar se zadužuje da pronađe izvođača navedenih radova. 

Sve troškove financira Zajednica. 

GLASOVANJE: 

ZA- 7 

PROTIV- 0 

SUZDRŽANIH – 0 

ZAKLJUČAK : 

Zajednica će financirati izradu metalnih spremnika za opremu na cisterni DVD- a Lipovo Brdo. 

 

k) Izvršena j podjela Uvjerenja o položenim vatrogasnim ispitima. 



l) Predsjednik Zajednice upoznao je prisutne sa stanjem riznice koja iznosi : 154,784,20kn. 

 

Zapisnik je zaključen sa šestom (6.) točkom dnevnog reda u 22,00 sata. 

 

Zapisničar: Božidar Altus                                               Predsjednik VZO Kapela:  Darko Edišar 

 


