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IZVJEŠĆE O RADU  
VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE  VELIKA KOPANICA 

ZA 2021. GODINU. 
 

 VZO Velika Kopanica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka 
udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara, 
osnovana u cilju unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području Općine Velika Kopanica.  

Temeljna zadaća Zajednice je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena 
zakonima i propisima koji uređuju sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj. 

Članice i članovi Zajednice rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od 
požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire vatrogasna djelatnost i 
ostvaruju ciljevi i zadaci Zajednice.  

Zajednica na dobrovoljnoj osnovi provodi vatrogasnu djelatnosti, te promiče, 
razvija i unapređuje zaštitu od požara i vatrogastvo općenito. 
  

Osnivanje vatrogasne zajednice opčine Velika Kopanica započeto je 2000.godine, a 
osnivačka skupština održana je 31.03.2001.godine.  

U VZO Velika Kopanica udružena su četiri dobrovoljna vatrogasna društva: 
- DVD Velika Kopanica 
- DVD Beravci 
- DVD Divoševci 
- DVD Mala Kopanica 
  

Temeljem plana zaštitite od požara i Procjene ugroženosti Općine Velika 
Kopanica prostor Općine pokrivaju u smislu protupožarne zaštite i spašavanja,  DVD 
Velika Kopanica kao središnja postrojba i DVD Beravci, DVD Divoševci i DVD Mala 
Kopanica kao vatrogasna postrojba. 
  

Povijesno gledano, tradicija vatrogastva seže puno dalje u prošlost od 
osnivanja same Vatrogasne zajednice opčine. Najstariji DVD na području općine je 
DVD Velika Kopanica osnovana još 1926. Godine, potom se osniva DVD Beravci 
1928. godine, a zatim DVD Mala Kopanica koja djeluje od 1933. I na kraju DVD 
Divoševci koji se osnivaju 1952.godine.  
  

U četiri vatrogasna društava trenutno djeluje ukupno 313 člana, i to: 

 
- 54 operativnih vatrogasaca – svi sa važećim liječničkim pregledom   
- 95 izvršnih vatrogasaca,  
- 43 pričuvni i pomažući članova, 
- 56 pripadnika vatrogasne mladeži 
- 60 pripadnika vatrogasnog pomlatka 
- 3 vatrogasna veterana 
- 2 počasni član 
 
STRUKTURA ČLANOVA PO ZVANJIMA  

 
Vatrogasni časnik I klase………………………..16 članova 
Vatrogasni časnik………………………………… 7 članova 
Vatrogasni dočasnik I. klase…………………….33 člana 
Vatrogasni dočasnik…………………………….. 23 člana 
Vatrogasac I klase………………………………..41 članova 
Vatrogasac…………………………………….…..53 članova 
Bez ispita…………………………………………   5 članova 
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Sva društva imaju svoje vatrogasne domove, a posljednjih nekoliko godina u 
suradnji s lokalnom samoupravom intenzivno se radi na rekonstrukcijama i 
proširenjima istih. Tako je u 2022. godini u planu početak obnove vatrogasnog doma 
DVD Mala Kopanica .  

 

Osim vatrogasnih domova za vatrogasce je najvažnija vatrogasna osobna i 
skupna oprema kojom raspolažu. Na području VZO Velika Kopanica prema planu 
zaštite i spašavanja za općinu Velika Kopanica na raspolaganju vatrogasci imaju: 

 
- 1 dugo navalno vozilo marke Magirus Deutz – sa spremnikom 3000 l vode 
- 1 dugo navalno vozilo marke Iveco – sa spremnikom od 1200 l vode i VT pumpom. 
- 3 kombi vozila za prijevoz vatrogasaca 
- 1 zapovjedno vozilo marke Ford – Renger dobiven iz programa OKFŠ 2021.g.  
  

Prema istom planu i zakonu o vatrogastvu DVD Velika Kopanica kao centralno 
društvo ima 28 osposobljenog vatrogasaca s važećim liječničkim pregledima, a DVD 
Beravci imaju postrojbu 10 vatrogasaca. DVD Divoševci i DVD Mala Kopanica u 
svom sastavu imaju po najmanje 5 članova operativnih vatrogasaca.  
  

 

ORGANIZACIJSKA PITANJA 
  

U 2021. godini održane je redovna izvorno izvještajna skupština VZO-a i to: 
- 18.05.2021.godine održana je redovna izborno - izvještajna skupština VZO 

Velika Kopanica gdje su usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2020. 
godinu, te je donesen financijski plan i plan rada VZO Velika Kopanica za 2022. 
godinu s svim predviđenim aktivnostima.  

Na istoj skupštini na mandat od 5 godina sukladno novom zakonu izabrani su 
novi dužnosnici VZO-a Predsjednik: Josip Glavačević, Tajnik: Ilija Zrno, Za 
zapovjednika imenovan je Vatrogasni časnik I Klase Perica Zečević (ispunjava sve 
zakonske uvjete za obavljanje dužnosti Zapovjednika VZO-a), zamjenik predsjednika 
je Antun Petrašević a zamjenik zapovjednika je Matija Vukasović.  

Uz to održano je i šest zajedničkih sjednica predsjedništva i zapovjedništva 
zajednice, s ciljem rješavanja organizacijskih pitanja i razrade planiranih aktivnosti. 

 

VZO Velika Kopanica je tijekom 2021.godine u skladu sa Zakonom o 
financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i važećim pravilnicima koji reguliraju 
financijska poslovanja neprofitnih organizacija u redovnom roku je dostavila sve 
potrebno nadležnim institucijama.   

 
Sve aktivnosti o radu zajednice i društava članica su dostupne javnosti putem 

društvenih mreža „Facebook“ gdje društva imaju svoje profile, a uz navedeno također 
objavljuju svoje aktivnosti na svojim WEB stranicama koje imaju VZO Velika 
Kopanica, DVD Divoševci i DVD Beravci.  

 
 

OSPOSOBLJAVANJA 
 

 VZO Velika Kopanica kao nositelj rješenja za provedbu osposobljavanja 
vatrogasnih kadrova izdano od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje koje 
ima od 2010.godine, kako od dobivanja rješenja tako i 2021.godine, kontinuirano 
organizira i provodi osposobljavanje vatrogasnih kadrova dobrovoljnih vatrogasaca 
za vatrogasna zvanja.  
 

 Tako je i tijekom 2021.godine VZO provodila osposobljavanje za osnovni 
vatrogasni ispit za zvanje „Vatrogasac“, za zvanje „Vatrogasni Dočasnik“ te za klase 
„Vatrogasac I klase“ i Vatrogasni dočasnik I klase“ kojom prilikom je ukupno 
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osposobljeno 58 vatrogasaca sa VZO Velika Kopanica i drugih susjednih VZO-a i 
DVD-a  uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.  
 

- U prostorijama VZ BPŽ u Sl.Brodu održan je seminar za operatere u sustavu 
Vatronet – Modul II, također je na našoj zajednici u organizaciji VZBPŽ održano 
osposobljavanje za Specijalnosti za Tehničke intervencije osoposobljeno 14 članova 
VZO i za specijalnost Vezista – osoposobljeno 7 članova VZO-a. 

- U organizaciji VZ BPŽ održano je i osposobljavanje za zvanje Vatrogasni 
časnik I klase te imamo 4 nova časnika I kalse na VZO-u.  

 
    

VATROGASNA PREVENTIVA, VJEŽBE I DRUŠTVENA DOGAĐANJA 
  
 

S ciljem smanjena rizika od požara na minimalnu razinu na području opčine 
Velika Kopanica kontinuirano se provodi vatrogasna preventiva. Razvijanje svijesti o 
opasnostima od požara, ali i utvrđivanje postupaka djelovanja u slučaju požara je 
jedna od osnovnih ideja protupožarne preventive.  

Tu svijest treba razvijati od malih nogu, te iz tog razloga DVD-i iz VZO Velika 
Kopanica imaju redovitu suradnju s obrazovnim ustanovama predškolske i školske 
dobi. Tako je između ostalog održana je vježba i prezentacija vatrogasnih vozila i 
opreme, kako bi se djeci približio rad vatrogasaca.  

Da bi u slučaju potrebe interveniranja postrojba bila spremna, potrebno je 
kontinuirano vježbati i obnavljati znanja. Kroz vježbanje vatrogasci se najlakše 
upoznaju s karakteristikama terena i opasnostima koje se mogu javiti na kojima 
interveniraju. Po izvješćima DVD-ova članica vidljivo je da se redovito vježbalo, te su 
zahvaljujući tome sve intervencije odrađene profesionalno i uz najmanju moguću 
štetu za ljude.  
  

Na području općine Velika Kopanica završena je izgradnja vodovodne mreže 
kako regionalne tako i lokalne, te su izgrađeni vanjski hidranti.  

Sastavni dio vatrogasne preventive je i kontrola stanja hidrantske mreže na 
području opčine.  

Svi hidranti su u punoj funkciji a povremeno se koriste za točenje vode za 
potrebe vatrogasnih intervencija, a sam nadzor i pregled se ne obavlja zbog tehničkih 
razloga odnosno VZO a sami time i DVD nije dobio uvid u stanje hidranata i lokacija 
hidranata kako bi naše intervencije mogli kvalitetnije planirati.  

VZO Velika Kopanica proslavu dana Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, 
nismo mogli održati zbog Pandemije koja je zahvatila cijeli svijet pa tako i našu RH.  

Na dan Tijelova članice VZO-a su u velikom broju bili sudionici misnog slavlja i 
potom Tijelovske procesije uz epidemiološke mjere. Tom prilikom se mora naglasiti 
da su svi sudionici bili u vatrogasnim odorama većinom svečanim a dijelom i radnim 
te je vidljivo da društva članice rade na obnovi vatrogasnih odora za svoje članove 
što je vrlo pohvalno.  
 

VATROGASNE INTERVENCIJE 
  
 

 U 2021. godini Operativni članovi društva su izašli na 7 požarnih intervencija.  
 Vrijeme izlaska i dolaska na intervenciju je ispod 15 minuta što i dalje u 

potpunosti zadovoljava sve kriterije i standarde brzine odaziva i brzine dolaska na 
intervencije.  

Svih 7 intervencija odradila je središnja vatrogasna postrojba DVD-a Velika 
Kopanica, dok su DVD Beravci sudjelovali na intervenciji požara obiteljske kuće u 
Beravcima.  
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Za dodati je da su članovi DVD-a Velika Kopanica i DVD-a Beravci na svoj 
način sudjelovali i pomagali obiteljima stradalim u potresu na području Petrinje i 
Gline.  

 

 Struktura intervencija bila je slijedeća :  
Požar gospodarskog objekta – 1 
Požar obiteljske kuće - 1 
požar otvorenog prostora – 3 
skidanje roja stršljenova -1 
požar u cestovnom prometu - 1 
Ukupno to iznosi već spomenutih 7 intervencije.  
Utrošeno radnih sati vatrogasaca na intervencijama – 83 sati i 17 minuta 
Broj vatrogasaca sudjelovali na intervencijama - 64 
Broj vatrogasnih vozila na intervencijama – 12 
 

OPREMANJE VATROGASNIH POSTROJBI 
 

 Tijekom 2021.godine vatrogasne postrojbe, nastavljaju program obnove i 
popunjavanja vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih intervencija i to:   
 

- 6.7.2021 na VZO Velika Kopanica za potrebe DVD-a Velika Kopanica došlo novo 
vozilo FORD-Renger koje je dobiveno od HVZ-a posredstvom Ministarstva 
poljoprivrede iz programa OKFŠ-a. 
U 2021 smo nabavili 7 pari čizama. 
26.04. Od strane VZBPŽ na VZO Velika Kopanica korištenje smo dobili 30 opasača 
novijeg modela. 
- DVD Divoševci su za svoje potrebe nabavili ormar za smještaj osobne opreme, a 
donacijom iz prijateljskih društava dobili su dio intervencijske osobne opreme.  
- O ostaloj nabavljenoj opremi društva su opširnije pisala u izvještajima koja su 
prezentirali na svojim skupštinama.  
 
 

VATROGASNA NATJECANJA SENIORA, DJECE I MLADEŽI 
  
 
 

2021. godina je po pitanju vatrogasnih natjecanja je bila aktivnija u odnosu na 
2020.godinu. 

Tako su DVD-i članice organizirali svoje Kup-ove i to:  
- DVD Mala Kopanica organizirala je 2. KUP ilija Nemet za djecu od 06-12 

godina čime su pokazali inicijativu i volju da održe društvo aktivnim – nastupilo 20 
ekipa.  

- DVD Velika Kopanica organizirala je 11. KUP-u  DVD-a Velika Kopanica za 
djecu i mladež na kojem je nastupilo ukupno 44 ekipe.  

- DVD Beravci organizirali su 21. memorijalni kup „Franjo Divić“ gdje je 
sudjelovalo ukupno 46 ekipa djece i mladeži. 
  U 26. po redu Kampu vatrogasne mladeži u Fažani sudjelovali su pripadnici 
mladeži Muške i ženske - DVD Beravci kao dio 6. smjene od 16.08. do 26.08.2021. 
godine i pripadnici mladeži ženske - DVD Velika Kopanica kao dio 4. smjene od 
02.08. do 09.08.2021. 
 Članovi DVD-a Divoševci su ponovno organizirali društvenu aktivnost 4. Kino 
pod zvijezdama na radost 100-tinjak učesnika.  
  

 

FINANCIRANJE VATROGASNE ORGANIZACIJE 
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Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava 
te vatrogasnih zajednica osiguravaju se u proračunu općine (Članak 111. Zakona o 
vatrogastvu) . 

Sredstva iz članka 111. stavka 3., toć. 1 ovog Zakona osiguravaju općine iz 
tekućih prihoda proračuna. Prema mjerilima utvrđenim  ovim člankom općina 
uplaćuje sredstva na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnim vatrogasnim 
društvima gdje nema zajednice. 

Za Vatrogasnu  zajednicu općine Velika Kopanica prema planiranom  
proračunu Općina Velika Kopanica, temeljem Zakona, za 2021.g. u planu je bilo 
predviđeno 255.000,00 kn dok je izvršeno prema VZO ukupno 180.000,00 kuna. 

 
OSTALE AKTIVNOSTI 

 

 

          Vatrogasna zajednica općine Velika Kopanica i njezine članice surađivale su 
sa Općinom Velika Kopanica, susjednim zajednicama, župnim crkvom U Velikoj 
Kopanici, Civilnom zaštitom područni ured u Slav. Brodu.  

Članovi zajednice učestvovali su u svim društvenim aktivnostima i zbivanjima 
te kulturnim manifestacijama na području općine, te u nizu aktivnosti koje su naši 
članovi provodili u cilju održavanja vatrogasnih objekata, vatrogasne opreme, te 
uvježbanosti vatrogasnih desetina. 

Sve članice su dale također svoj doprinos u organizaciji prve biciklijade Općine 
Velika Kopanica koju je organizirala Udruga mladih Unitum.  

 

Predstavnici VZO-a sudjelovali su na svim sastancima predsjedništva i 
zapovjedništva VZŽ-a B-P.    

 

ZAKLJUČAK 
 

              Obzirom na obveze Vatrogasne zajednice općine Velika Kopanica kao i 
značaj koji pokazujemo u svrhu spašavanja života ljudi i materijalnih dobara, 
vatrogastvo ne području općine ne bi trebalo tretirati kao ostale udruge, već bi 
vatrogasna djelatnost trebala imati puno viši značaj na području JLS.  
              Zadatak je Zajednice i dalje podizati kvalitetu opremanja i stručnost 
vatrogasnih kadrova. 
              Uz svestrano i nesebično zalaganje svih vatrogasnih organizacija na 
području naše općine, što je vidljivo iz ovog izvješća nastojati ćemo i dalje podizati 
kvalitetu rada i opremanja društava , te uključivati sve veći broj mladih u vatrogasne 
organizacije, kao što smo i odredili cilj i način djelovanja. 
  
Velika Kopanica, 15. svibanj 2022. godine.                                               
  

 
PREDSJEDNIŠTVO I ZAPOVJEDNIŠTVO 

VATROGASNE ZAJEDNICE 
OPĆINE VELIKA KOPANICA 

 
 
        PREDSJEDNIK:                                                                     ZAPOVJEDNIK: 
       vatrogasni časnik                                                       vatrogasni časnik I Klase 

   Josip Glavačević bacc.ing.techn.aliment                                            Perica Zečević 
                                                                                                                  
 


