
OBRAZAC ZA PRIKAZ  

TAKTIČKE VATROGASNE VJEŽBE 

    VATROGASNA POSTROJBA  
DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA 

DVD  BELIŠĆE 

 
 

Datum i dan 

održavanja vježbe 05.09.2022. 
Vrijeme održavanja 

vježbe 19.00 

 

Mjesto 

održavanja vježbe 
Belišće, Željeznička 11 

Lokacije 

 održavanja vježbe 
Vatrogasno spremište 

 

Vrsta vježbe Crpljenje vode 

 

CILJ VJEŽBE : Opis što se želi postići s prikazanom vatrogasnom vježbom 

Cilj vježbe je provjeriti opremu i obuka operativnih članova društva kod rada sa motornim pumpama za vodu 

i pumpom na vozilu vezano uz crpljenje vode iz prirodnog izvora. 

 

Vrsta i broj korištene vatrogasne opreme Vrsta i količina korištenih vatrogasnih sredstava 

- Motorna pumpa „HALE“  

- Usisno crijevo s sitom fi 75 

- Tlačna "B" cijev 

- Navalno vozilo „DENNIS“ 

 

Voda 500 litara 

 

 

Broj i pojedinačni upis sudionika u vatrogasnoj vježbi: 
Čovčić Dubravko, Mario Karapetrić, Željko Čakalić, Matija Crnoja, Martin Rittgasser, Ivan Kovačević, 

Marko Ivić, Saša Jurišić, Juraj Markota (9). 

 

 

Poduzete mjere sigurnosti:  

Korištena je zaštitna vatrogasna oprema za tehničke intervencije. 

 

 

 

 

Opis taktičkog nastupa  (broj vozila, mlazova, način nastupa i dr. 

Vježba operativnih članova DVD Belišće sa motornom pumpom za vodu i navalnim vozilom Belišće 112. 

Zapovjednik DVD Belišće, Dubravko Čovčić teoretski je objasnio rad sa motornom pumpom za vodu, a 

praktično rukovanje i crpljenje vode iz prirodnog izvora (bazena) prezentirao za voditelj smjene Mario 

Karapetrić. 

Prisutni operativni članovi obavili su radnje rukovanja s motornom pumpom od paljenja iste, vakumiranije i 

tlačenje vode. 

U drugom dijelu vježbe Mario Karapetrić je objasnio rukovanje s pumpom na nazalnom vozilu „Dennis“, 

gdje su potom vozači sami obavili rukovanje s pumpom uz nadzor. 

Ovom vježbom vozači i operativni članovi DVD Belišće upoznati su i obučeni sa radom motornih pumpi za 

vodu, a također je provjerena ispravnost opreme i vozila. 
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ZAKLJUČAK: 

 

Ovom vježbom je potvrđeno znanje korištenja motornih pumpi za vodu i rada s pumpom za 

vodu na vozilu.  

 

 

 Voditelj izvođenja vježbe Odgovorna osoba za izvođenje vježbe 

  MP 

 Mario Karapetrić Dubravko Čovčić 

   

  


