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       DVD  SLUNJ 
47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
tel/fax: 385 47 777 175 
e-mail: dvd.slunj@gmail.hr 
Slunj, 30.04.2021. godine 
URBROJ: 150 /21 

                                                                                                                                                                                                  
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLAN RADA DVD Slunj u 2020. godini 

 
Navedeno izvješće Plana se odnosi na rad u 2020. godini, a usklađen je sa usvojenim planom 

rada DVD-a za četverogodišnje razdoblje 2017 – 2021. godini. 
 
1. REDOVNA DJELATNOST 

a) u vatrogasnim intervencijama smo sudjelovali na 71 događaju-intervencije 
b) provodili smo poslove kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od 

požara kod subjekata koji su to od nas tražili 
c) uključili smo se u sustav zaštite i spašavanja odlaskom na intervencije na 

priobalje i sanaciji potresa u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji 
d) vodimo kontinuirano brigu o održavanju vatrogasne opreme odnosno MTS koje 

posjeduje društvo 
2. NORMATIVNA DJELATNOST 
a) Izvršili smo izradu novog Statuta  usklađenog sa zakonom o vatrogastvu  

 
3. OBRAZOVNA DJELATNOST 

a)  sudjelovali smo na seminarima za osposobljavanje operativaca po nadležnim tijelima 
b)   u suradnji sa gradskim vlastima provođene su preventivne mjere za zaštitu od požara, gašenje 

požara te spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom, s posebnim naglaskom na Odluku o 
načinu spaljivanja korova na otvorenom, no nažalost mjere nisu dale očekivane rezultate pa 
smo u 2020.g. imali 38 požarnih intervencija  na otvorenom prostoru 

 
4. PROTUPOŽARNA DJELATNOST 
a) u DVD-u kontinuirano se unapređuje i razvija protupožarna zaštita na 
području preventive gdje su najviše uključeni djelatnici DVD-a, 3 zaposlena djelatnika. Sve 
aktivnosti koje djelatnici u DVD-u izvršavaju vidljive su iz Izvješća zapovjedništva DVD-a Slunj 
za 2020. godinu, koji je sastavni dio ovog izvješća 
b) postrojba za djelovanje u sezoni pojačanih opasnosti je pripremljena u 
potpunosti (vozila servisirana u ovlaštenim servisima) te vršili kontroliranje i preglede 
vatrogasne opreme i članstva, uočavali smo probleme te pružili stručnu pomoć članovima koji 
su najmanje osposobljeni 
c) sukladno financijskim mogućnostima u 2020. godini nabavljena je oprema u 
iznosu od cca 38,000.00 kn koje je vidljivo iz Izvješća zapovjedništva za 2020. godinu 
d) pokušali smo u suradnji sa komunalnim poduzećem LIPA d.o.o. Slunj 
(stambeni fond) organizirati preventivnu provjeru prisustva eksplozivnih plinova u stambenim i 
drugim objektima, ali zbog neaktivnih upravitelja stambenih zgrada preventivne mjere  nisu 
organizirane 

 
4.        BRIGA O KADROVIMA 

Vodili smo brigu o kadrovima i vršili provođenje aktivnosti: 
a) u društvo pristupila dva člana, brisanih iz evidencije neaktivnih članova u 2020. godini bilo je 6 

članova 
b) vatrogasne vježbe nisu bile organizirane zbog sitvacije sa COVID 19 
- odlikovanja i priznanja su dodijeljena prema pravilniku, a vidljiva su iz zapisnika sa izvještajno-

izborne godišnje Skupštine za 2020. godinuj.  
 
5.      PROPAGANDNO NATJECATELJSKA DJLELATNOST I OBILJEŽAVANJA JUBILEJA 

a) dostojno smo obilježili „Mjesec zaštite od požara”  i dan vatrogastva Sv. 
Florijana 4. svibnja 

b) vatrogasci su sudjelovali na proslavama i obljetnicama društava¸ na koje smo 
pozvani 

c) izvršili smo posjećivanje seminara, izložbi, sajmova vatrogasne opreme i 
tehnike 
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d) takmičarske ekipe nismo imali, a niti smo sudjelovali na natjecanjima u 
organizaciji VZKŽ 

6.        INFORMATIVNA DJELATNOST I SURADNJA 
a) intenzivno smo surađivali sa sredstvima javnog priopćavanja, obavijestima na 
društvenim mrežama, a posebno sa radio Slunjem, preko kojeg smo upoznavali građanstvo 
na pojačane požarne opasnosti te na provođenje važećih Zakona i Odluka.  

 
7.         RAD S MLADEŽI I PODMLADKOM 

a) rad sa vatrogasnom mladeži i podmladkom prikazano je u izvješću zapovjedništva za 2020. 
godinu. 

 
8.        RAD PUHAČKE GLAZBE  

a)  puhačka glazba je u stanju mirovanja 
 

9 .       SURADNJA 
a)  surađivali smo sa VZKŽ, susjednim DVD-ima, sa prijateljskim i pobratimljenim društvima gdje 

smo imali izuzetno dobru suradnju 
b)  aktivno smo surađivali s organima lokalne uprave i samouprave, PP Slunj, HV, Hrvatskim 

šumama i ostalim javnim poduzećima  koji su vezani s funkcioniranjem zaštite od  požara. 
 

10. OSNOVNE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI U 2020. godini 
Tijekom 2020.godine u dogovoru sa Gradom, a  sukladno financijskim mogućnostima: 

- nabavljena je vatrogasna oprema u iznosu od cca 38,000.00 kn što je vidljivo iz izvješća 
Zapovjedništva za 2020. godinu 

 
 
     U Slunju, 30. travnja 2020. godine.                                           
 

                                                                                          
UPRAVNI ODBOR 

 


