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Na sjednici Upravnog odbora DVD-a Nuštar predložen je, a na Godišnjoj skupštini DVD-a 
održanoj 24. listopada 2015. godine usvojen je 

PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU 

1. Obaviti teoretsku i praktičnu nastavu koja je predviđena programom i planom rada 

za 2016. godinu, uvježbavati taktičke zadaće gašenja požara, tehničkih intervencija, 

te obučiti vatrogasce za rad s novom opremom i alatima koje smo nabavili, kao i s 

ostalom opremom koju posjeduje DVD Nuštar. 

2. Obaviti preventivni obilazak javnih ustanova (škola, vrtića, staračkih domova, 

knjižnica itd.) na području Općine Nuštar i uvjeriti se u kakvom je stanju njihova 

protupožarna zaštita, da li postoje planovi za evakuaciju u slučaju požara ili 

elementarnih nepogoda, te koliko su uposlenici obučeni za uporabu opreme i 

sredstava za početno gašenje požara, kako postupiti u slučaju požara ili elementarnih 

nepogoda, te ako postoji mogućnost održati vježbu spašavanja štićenika i gašenja 

požara. 

3. Obaviti pregled opreme DVD-a Nuštar te dotrajalu zamijeniti, nabaviti dio opreme 

koja nedostaje po Pravilniku o minimumu tehničke opreme koju dobrovoljna 

vatrogasna društva moraju posjedovati, što je utvrđeno  Zakonom o vatrogastvu, 

Planom o zaštiti od požara i drugim pravilnicima, u okvirima financijskih 

mogućnosti. 

4. Obaviti pripremu vatrogasnih vozila za tehnički pregled, što nam je sve teže jer su 

vozila dotrajala i potrebna su sve veća financijska sredstva kako bi ona bila u 

ispravnom stanju. 

5. Nabavka novijeg navalnog vatrogasnog vozila ili autocisterne po mogućnosti s 

rezervoarom za vodu od inoxa za prijevoz pitke vode u slučaju potrebe (iz donacije ili 

kupovinom). 

6. Nastaviti s dogradnjom garaža (postavljanje izolacije, priprema potrebne 

dokumentacije za tehnički prijem objekta ) 

7. Uvježbavati muške i ženske ekipe djece, mladeži i seniora za sudjelovanje na 

natjecanjima i memorijalima  u županiji, Hrvatskoj i  Europi. 

8. U mjesecu svibnju obilježiti Dan vatrogasaca Sv. Florijan, kao i 123. godišnjicu 

neprekidnog djelovanja DVD-a Nuštar. 

9. Za vrijeme žetve organizirati dežurstvo prema planu i naredbi načelnika Općine, te 

ga izvijestiti o poduzetim radnjama. 

10. Preventivno obići poljoprivrednike prije žetve i upoznati ih o mjerama zaštite od 

požara prije, tijekom i poslije žetve. Upoznati ih što moraju posjedovati od sredstava  

za gašenje na kombajnima i prijevoznim sredstvima u samoj žetvi, te što prvo trebaju 
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učiniti ako slučajno dođe do požara, tom prilikom im uručiti preventivnu obavijest 

kao što i Zakon nalaže. 

11. Organizirati tečaj za ispitanog vatrogasca i za vatrogasca I klase, ako bude dovoljan 

broj polaznika, a ako ne bude dovoljno polaznika dogovoriti s DVD-ima na području 

naše županije koji organiziraju tečaj u 2016. godini kako bi uputili i naše polaznike. 

12. Uputiti članove koji imaju uvjete za polaganje tečaja za vatrogasnog dočasnika, 

vatrogasnog dočasnika I klase, vatrogasnog časnika i vatrogasnog časnika I klase, 

ako isti organizira Vatrogasna zajednica županije Vukovarsko-srijemske. 

13. Uputiti vatrogasce na pohađanje tečaja  za usavršavanje specijalnosti: 

- za aparate za zaštitu dišnih organa 

- za spašavanje pri tehničkim intervencijama 

- za akcidente s opasnim tvarima 

- za radove na vodi 

- za strojara u vatrogastvu (vatrogasci koji imaju položeno za vozača kamiona C 

kategorija). 

14. Održavanje predavanja u školi i vrtiću o vatrogastvu i zaštiti od požara, te 

organizirati dolazak školske djece kako bi se upoznali sa radom Društva i opremom 

koju posjedujemo. 

15. Obaviti pripreme za ponovno pokretanje limene glazbe, jer limena glazba je dio 

DVD-a Nuštar od njegovog osnutka, a tradicija je prekidana zbog ratnih djelovanja u 

kojima su instrumenti otuđeni (u II svj. ratu) ili  uništeni (u Domovinskom ratu). 

16. Sudjelovati na vjerskim obredima  (Uskrs, Tijelovo), kao i svim ostalim za koje se 

ukaže potreba u dogovoru sa župnikom. 

17. Tijekom godine provesti više radnih akcija uređenja dvorišta, održavanje čistoće u 

garažama i cijeloj zgradi  (što je i predviđeno planom rada za svaki mjesec) kao i 

redovito održavanje zelenih površina oko vatrogasnog doma. 

18. Učestvovati na nogometnim turnirima (povodom Dana Općine, Dana državnosti, 

itd.), kao i raznim druženjima koje organiziraju udruge s područja općine Nuštar i 

nama prijateljskim DVD-ima. 

 

 

 

U Nuštru,  listopada  2015. 

                                                                 

Upravni odbor DVD-a Nuštar 


