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POŽARI I INTERVENCIJE 

 

U protekloj godini prema našoj evidenciji zabiljeţeno su 34 intervencije. 

Evidentirali smo 14 poţara od kojih je bilo 6 na graĎevinama, a 8 na 

otvorenom prostoru. Tehničkih intervencija je bilo 11, te ostalih intervencija 

i usluga 9. Na ovim intervencijama i poţarima bilo je ukupno 44 vozila te 

178 vatrogasaca, a utrošeno je 51 sat i 54 minute. Kao i dosadašnjih godina, 

prema Općinskom planu izvršili smo i deţurstvo u vrijeme ţetve i vršidbe s 

4-5 vatrogasaca od 09:00 do 19:00 sati u periodu od 30. lipnja 2016. do 14. 

srpnja 2016. godine, te smo i ovdje utrošili 505 radnih sati, ali bez ikakve 

naknade. U vrijeme deţurstva nije bilo intervencije. Prije ţetvenih radova 

načinjen je popis deţurnih vatrogasaca, te brojevi telefona na koje se poţar 

moţe dojaviti. Popis deţurnih je izvješen na više mjesta u Općini Nuštar, te 

je izvješena i naredba Načelnika o zabrani spaljivanja slame ili bilo kakvog 

otpadnog materijala. Već niz godina za redom obilazimo i naše 

poljoprivrednike i preventivno ih upozoravamo na mjere zaštite od poţara u 

vrijeme vršidbe te im uručujemo letak sa svim uputama.  

 

OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA 

 

I ove godine je bilo nekoliko osposobljavanja za vatrogasce te smo uputili 

naše članove koji su stekli uvjete za iste.  
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15. prosinca 2016. odrţan je ispit za časnike I. klase u Vukovaru i uspješno 

su poloţili Ivana Mihaljević – Farbaš i Mirko Ruţić.  

20. prosinca 2016. odrţan je ispit za vatrogasne dočasnike i uspješno su 

poloţili Ivan Dolić, Kristijan Balaton, Krešimir Mikić, Kristijan Beriša i 

Siniša Jaman.  

Tečaj za strojare odrţan je nešto ranije, a njemu mogu pristupiti samo 

vatrogasci koji imaju najmanje vozačku C kategoriju, uspješno su poloţili 

Marko Mesić, Ninoslav Maras, i Christian Barišić.  

Ovim putem čestitamo svima.  

 

GODIŠNJE SKUPŠTINE  

 

U protekloj godini smo bili nazočni na nekoliko godišnjih skupština kao i na 

obljetnicama te tako dali doprinos u njihovom radu.  

1. 29. siječnja 2016. – Godišnja skupština u Jarmini (4 člana) 

2. 5. oţujka 2016. – Godišnja skupština u Ivankovu (4 člana) 

3. 5. oţujka 2016. – Godišnja skupština u „Spačva“ Vinkovci (3 člana)  

4. 5. oţujka 2016. – Godišnja skupština u Antinu (2 člana) 

5. 12. oţujka 2016. – Godišnja skupština u Komletincima (4 člana) 

6. 12. oţujka 2016. – Godišnja skupština u Tomašancima (5 članova) 

7. 12. oţujka 2016. – Godišnja skupština Lovačke udruge Nuštar (3 člana) 

8. 13. oţujka 2016. – Godišnja skupština u Borovu (2 člana) 

9. 2. travnja 2016. – Godišnja skupština u Bogdanovcima (2 člana) 

10. 2. lipanja 2016. – Godišnja skupština u Otoku (4 člana) 
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Obljetnice: 

 

1. 7. svibnja 2016. – Proslava 140 godina HVZ (6 članova) 

2. 14. kolovoza 2016. – Proslava 90 godina DVD V. Kopanica (6 članova) 

3. 4. rujna 2016. – Proslava 90 godina DVD Privlaka (4 člana) 

4. 18. rujna 2016. – Proslava 80 godina DVD Tomašanci (2 člana) 

5. 6. studenog 2016. – Proslava 120 godina DVD Otok (4 člana) 

 

Kao i dosadašnjih godina tako i prošle, na Uskrs je izvršeno čuvanje Isusova 

groba 6. i 7. travnja 2016. godine s pet vatrogasaca.  

1. svibnja 2016. godine proslavili smo i dan vatrogasaca Sv. Florijana. 

Stavili smo cvijeće i zapalili svijeće na spomen obiljeţje našim članovima 

koji su poginuli u Domovinskom ratu, a kasnije je pročitan i prigodan 

referat o legendi Sv. Florijana i nastavljeno druţenje.  

Prošle godine su naše društvo posjetili učenici drugih razreda O.Š. Zrinskih 

Nuštar, sa svojim učiteljicama, a mi smo posjetili dječjih vrtić s 2 vozila i 6 

vatrogasaca. Posjete su edukativnog karaktera, kako bi se djeca upoznala s 

vatrogasnom opremom i vozilima, te što treba poduzeti kako ne bi došlo do 

poţara. Zbog malo oborina u mjesecu travnju i svibnju izvršili smo u 

nekoliko navrata i zalijevanje mladih nasada drveća.  

26. travnja 2016. g. dovezli smo poljsku vojnu kuhinju – donacija 

Ministarstva obrane RH. 

Kuhinja je bila u jako lošem stanju, meĎutim naši vrijedni vatrogasci istu su 

popravili i osposobili te je stavljena u funkciju. Trošak osposobljavanja 

kuhinje je bio oko 10.000,00 kn.  

Nadalje bila nam je čast učestvovati na memorijalu „Andrije Andabak“. 

Memorijal je bio 9. i 10. srpnja 2016. godine. Svoje učešće smo dali u vjeţbi, 
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odnosno prikazivanju naše opreme kod fontane, te ekipom u 

malonogometnom turniru.  

5. kolovoza 2016. je proslavljen i Dan pobjede u organizaciji UDVDR-RH-

Nuštar. U sklopu proslave uz malonogometni turnir odrţano je i natjecanje 

u kuhanju graha. Naše je društvo učestvovalo s tri kotlića, a rezultati su bili 

odlični jer poslije kušanja nije ništa ostalo. Do izraţaja je došla i poljska 

kuhinja, tako da smo se isprobali u kuhanju kukuruza. Od dva kazana 

kuhanja takoĎer nije ništa ostalo.  

Dana 25. svibnja 2016. g. naše vatrogasno društvo uspješno je odradilo 

vjeţbu gašenja poţara i spašavanja učenika i nastavnog osoblja iz školske 

zgrade O.Š. Zrinskih Nuštar. U vjeţbi su sudjelovale operativne snage 

sustava civilne zaštite ţupanijske razine.  

15. lipnja 2016. godine organizirali smo taktičko-obučnu vjeţbu 

rukovanjem alatima za tehničke intervencije. Razrezali smo jedan 

automobil, a ujedno su se vidjele mogućnosti dobivenog vozila za tehničke 

intervencije IVECO – MAGIRUS. 

U mjesecu svibnju „mjesecu zaštite od poţara“ dobili smo i navalno vozilo 

takoĎer IVECO-MAGIRUS iz Tirola – Austrija. Vozilo je došlo prazno, ali 

smo ga u rekordnom roku popunili opremom i registrirali. 

21. rujna 2016. godine, u posjet našem vatrogasnom društvu došla je RTL-

Televizija, koja je prije par godina darovala kompletnu opremu za vjeţbu 

mladeţi.  

Napravljena je lijepa emisija i reportaţa o radu i uspjesima DVD-a Nuštar, a 

ponajviše rezultatima ekipa mladeţi. Za ovu reportaţu i promidţbu DVD-a 

Nuštar zasluţna je naša članica Katarina Kozina.  

Nadalje krajem mjeseca rujna ugodno nas je iznenadila Odluka Načelnika 

Općine Nuštar da osim redovnih sredstava koje Općina izdvaja zakonski iz 
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proračuna izvrši uplatu za opremu koja je nama najpotrebnija u iznosu od 

204.000,00 kn. (zaštitna odjela, čizme, rukavice, kacige, kombinezoni, 

potkape, izolacioni aparati, vatrogasne cijevi, električna pumpa, maske). 

Dakle, kada bismo zbrojili sredstva za osnovnu djelatnost vatrogasnog 

društva što pripada zakonski, plus dodatna sredstva od 204.000,00 kn za 

opremu, moţemo biti prezadovoljni i ovim su putem zahvaljujemo Općini 

Nuštar, a posebno Načelniku Hrvoju Drinovcu. Iskreno se nadamo da će 

ovako biti i ove godine.  

Pred kraj godine točnije 26. studenoga 2016. bila nam je u posjeti delegacija 

iz austrijskog Tirola u pratnji ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika 

Zdenka Jukić, kako bi vidjeli u kojem su stanju vozila koja su nam donirali 

(vozilo za tehničke intervencije i navalno vozilo). Gosti su bili zadovoljni 

viĎenim jer su vozila opremljena svom opremom, izvrsno odraţavana i 

dobro garaţirana. Istakli su da naše društvo moţe biti primjer ostalim 

DVD-ima. 

Osim nastave i taktičkih vjeţbi prema planu i programu zapovjednika kao i 

sastanaka Upravnog i Nadzornog odbora, sastajemo se svakodnevno i 

dogovaramo poslove i zadatke.  

Ove godine je bilo puno radnih akcija oko ureĎenja garaţa kao i okoliša. 

Dovezena je zemlja u dvorište i poravnat teren te ostaje na proljeće posijati 

travu.  

Što se tiče objekta vatrogasnog doma, prošle godine smo uspjeli staviti 

izolaciju oko dograĎenog dijela i uvelike poboljšati toplinsku učinkovitost 

što se već vidi po računima za grijanje.  

Ostaje nam obojiti prednji dio objekta, te u dvorištu postaviti asfalt ispred 

garaţa. Na kraju nam ostaje izvršiti tehnički prijem objekta i ishodovanje 

uporabne dozvole za ovaj dograĎeni dio.  
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Još bih samo spomenuo da smo prošle godine uputili zamolbu MUP-u RH 

– Interventna postaja Nuštar, za dodjelu kombi vozila koje su oni 

rashodovali. U dogovoru sa načelnikom policije vukovarsko-srijemske 

ţupanije vozilo je preuzeo član upravnog odbora DVD-a Nuštar  Domagoj 

Iţaković, te je vozilo prebačeno u našu garaţu, vozilo je u dosta dobrom 

stanju te će uz mala ulaganja biti za uporabu, kad se uredi i registrira. 

 

VATROGASNA NATJECANJA 

 

Tijekom 2016. godine ekipe našeg društva su nastupile na 18 natjecanja  

10 puta je osvojeno 1. mjesto, što iznosi 72% 

2 puta je osvojeno 2. mjesto, što iznosi 14% 

1 puta je osvojeno 3. mjesto, što iznosi 7% 

ostala osvojena mjesta iznose  7% 

 

Prvo natjecanje u prošloj godini počelo je u Belišću, gdje se već 

tradicionalno niz godina odrţava „KUP Grada Belišća“. Natjecanje je 

odrţano 24. travnja 2016. g. gdje učestvujemo s jednom ekipom ţenske 

mladeţi, koja zauzima 1. mjesto od 7 ekipa u toj kategoriji.  

Zatim slijedi natjecanje u Bilju koje se odrţava 14. svibnja 2016. gdje je naša 

ţenska ekipa mladeţi zauzela 4. mjesto. Potom slijedi natjecanje u Otoku 

„KUP Grada Otoka“ gdje se dolazi s ekipom muške mladeţi. Natjecanje je 

odrţano 22. svibnja 2016. godine, a ekipa zauzima 3. mjesto.  

Nadalje 29. svibnja 2016. odlazimo u Babinu Gredu, na natjecanje samo 

ekipa pomlatka i to s 3 ekipe. Ekipa djece ţenske zauzima 5. mjesto, a ekipa 

djece muške zauzima 6. i 10. mjesto. 
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Isti dan 29. svibnja 2016. počinje i Kup HVZ-a u Koprivnici gdje odlazi naša 

ekipa ţenske mladeţi i postiţe rezultat za 4. mjesto.  

Tjedan dana poslije 4. lipnja 2016. odrţava se natjecanje u Varaţdinu za 

odrasle ekipe i ovdje odlazi ŢA ekipa, te zauzima 8. mjesto.  

Dan poslije 5. lipnja 2016. odrţano je ţupanijsko vatrogasno natjecanje za 

mladeţ u Slakovcima. Na ovo natjecanje smo izašli s pet ekipa (3 ekipe 

djece i 2 ekipe mladeţi). Djeca ţenska zauzimaju 5. mjesto, a djeca muška 7. 

i 9. mjesto. Ekipe mladeţi kako ţenska tako i muška zauzimaju prva mjesta 

te su se plasirale za Drţavno natjecanje u Puli.  

Zbog uvjeţbavanja i priprema za KUP natjecanje naša ţenska ekipa mladeţi 

odlazi 18. lipnja 2016. u Novi Marof gdje zauzima 1. mjesto.  

Dan poslije 19. lipnja 2016. odrasla ekipa ŢA odlazi u Ivanić Grad te 

zauzima solidno 8. mjesto. Tjedan dana poslije ekipa potvrĎuje nastavak 

KUP natjecanja za mladeţ u Popovači, gdje naša ţenska ekipa potvrĎuje 

uspješan rad i osvaja 2. mjesto. Uz malo stanke preko ljeta natjecanje se 

nastavlja 21. kolovoza 2016. u Komletincima. Na IV. KUP-u DVD-a 

Komletinci, takoĎer  nastupa ţenska ekipa mladeţi i osvaja 1. mjesto 27. 

kolovoza 2016. Mladeţ ţenska odlazi u Krapinske Toplice gdje, takoĎer 

osvaja 1. mjesto od 7 ekipa. Dan poslije odrţava se treći dio KUP natjecanja 

u Kladarama gdje ekipa zauzima 1. mjesto od 17 ekipa 3. rujna 2016. 

Odrţan je završni dio KUP natjecanja u HVZ-u i to u Čakovcu. Prijavljeno je 

18 ekipa u kategoriji ţenske mladeţi, a naše djevojke osvajaju 1. mjesto i s 

tim rezultatom postaju i pobjednice KUP-a HVZ-a. Pošto mladeţ muška 

nije učestvovala u KUP natjecanjima HVZ-a, a plasirala se na drţavno 

natjecanje, a zbog boljih priprema odlazi na natjecanja i to 4. rujna 2016. u 

Veliku Kopanicu gdje zauzima 1. mjesto od 7 ekipa, a 10. rujna 2016. u 

Budrovcima  zauzima isto 1. mjesto od 5 ekipa.  



 

DVD Nuštar                  osnovano 1893. godine 
 

Križnog Puta 57, 32221 Nuštar, tel: 032/386 688, fax: 032/386 688, e-mail: dvd-nustar@hi.t-com.hr 
ŽRN – PBZ: 2340009 – 1100209606 • M.B.: 3357040 • O.I.B.: 22978480370  

www.dvd-nustar.hr 

 

8 
 

Na kraju ćemo izvješće završiti s rezultatima na drţavnom natjecanju. 

Drţavno natjecanje za mladeţ je odrţano u Puli 24. rujna 2016. g. gdje naša 

muška ekipa zauzima 25. mjesto od 56 ekipa, a ţenska ekipa zauzima 2. 

mjesto od 48 ekipa, te osvaja prekrasan pehar i nagradu od 2.500.00 kn. 

Tjedan dana poslije, 1. listopada 2016. u Puli se odrţava i drţavno 

natjecanje za odrasle ekipe. Na tom natjecanju učestvovala je i naša ţenska 

„A“ ekipa koja od 52 ekipe zauzima 44. mjesto. 

Ovim putem se svakako zahvaljujemo svim ekipama na trudu, radu i 

zalaganju bez obzira koje su mjesto zauzeli. Ipak moram izdvojiti i pohvaliti 

ţensku ekipu mladeţi s voditeljem Mirkom Ruţićem, koje su osvojile na 

drţavnom natjecanju u Puli 2. mjesto, te su osvojile i 1. mjesto na KUP-u 

HVZ-a. Zbog tih velikih dostignuća i zasluga ţenska ekipa mladeţi dobila je 

i općinsko priznanje koje je uručeno na svečanoj sjednici 5. listopada 2016. 

za Dane obrane i Općine Nuštar. Ove godine će sigurno i stići dopis od 

HVZ-a da predstavljaju RH na nekom natjecanju u drugoj drţavi. 

Čestitamo! 

 

Na kraju izvješća, sva dogaĎanja tijekom prošle godine obavljeno je u 

Nuštarskom  glasniku, Vinkovačkom listu i na našoj web stranici.  

 

Hvala! 

  


