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19.ožujka 2016. 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 

„V R A N O V   D O L“ 

 

IZVJEŠĆE O RADU D.V.D.-a“VRANOV DOL“ 

ZA 2015.GODINU 

 

       Braćo vatrogasci, cijenjeni i uvaženi gosti, na početku Vas 

sve lijepo i srdačno pozdravljam u ime Upravnog odbora 

D.V.D.-a“VRANOV DOL“ kao i u svoje osobno. 

       Nakon uvodnih riječi osvrnuo bih se na rad i djelovanje 

Vatrogasnog Društva u protekloj 2015-toj godini. 

OPERATIVNA DJELATNOST; na sreću tijekom protekle 

godine nismo imali potrebe za intervencijama bilo koje vrste. 

       U 2015.godini uspješno smo odradili dvije  pokazne  

vježbu koje su se sukladno Planu i programu V.Z.G. 

Jastrebarsko održale u III Operativnom sektoru . 

    

   I. pokazna vježba održala se  27.05.2015.god. u 

Jastrebarskom, točnije u sklopu tvrtke „DRVOPROIZVOD“. 

Na vježbi smo  sudjelovali sa ukupno 5 vatrogasca i 

vatrogasnim kombi vozilom. Prisutni su bili sljedeći 

vatrogasci; (Marijan Vađina/zapovjednik, Nikola Muđer, Josip 

Vađina, Goran Zorić, Nikola Rašić/vozač). 

 

   II. pokazna vježba održala se dana 22.11.2015. u 

Jastrebarskom točnije  na prostoru Glazbene škole 

Jastrebarsko i perivoja Erdödy. 

 Na vježbi sudjelovalo ukupno 4 vatrogasaca sa vatrogasnim 

kombi vozilom. 
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U mjesecu zaštite od požara(svibanj) prigodno smo obilježili 

dan vatrogasaca (04.05.2015.) povodom Sv.Florijana svetom 

misom u  kapelici u Gornjoj Reki  te prigodnim domjenkom u  

organizaciji susjednog nam D.V.D.-a „GORNJA REKA“ . 

U istom mjesecu organizirali smo pregled hidrantske mreže, 

uredili okoliš oko vatrogasnog doma, pregledali i testirali 

vatrogasnu opremu./S.Vađina/p, N.Rašić, N.Martinković, 

J.Vađina. 

 U 11. mjesecu  točnije 15.11.2015. godine prema planu rada 

provedeno je postavljanje prozora u prostoru spremišta kombi 

vozila u svrhu boljeg provjetravanja navedenog prostora, 

ispitana je vatrogasna oprema, uređen okoliš oko vatrogasnog 

doma(čišćenje sabirnih šahti, fiksiranje dijela crijepova na 

krovu, postavljanje PVC rešetki na vratima spremišta). 

Prisutni vatrogasci; S.Vađina/p, M.Vađina/z, S.Vađina/b, 

M.Kunović/s, B.Krcivoj, N.Rašić, N.Martinković i N.Muđer/t. 

  

    Od ostalih aktivnosti navodim da su članovi našeg Društva 

prisustvovali na Skupštinama susjednih nam Vatrogasnih 

Društava Plešivica/14.02.2015.-S.Vađina/b, N.Rašić i 

N.Muđer/t,  

Gornja Reka/27.02.2015.-S.Vađina/p, 

Palma/13.03.2015.-V.Gojak, N.Rašić i M.Košćica 

te na godišnjoj Skupštini V.Z.G. Jastrebarsko održanoj u 

Domagoviću (26.03.2015.) sudjelujući sa 2 delegata(Stjepan 

Vađina/p, Nikola Muđer/t).  

Tradicionalno sudjelujemo 03. i 04.04.2015.godine 

sa nama susjednim vatrogasnim društvima „Plešivica“ i 

„Gornja Reka“ u čuvanju Isusovog groba u župnoj crkvi na 

Plešivici. Sudjelovali su: prvi dan: G.Zorić, D.Vađina i 

N.Muđer i drugi dan: N.Rašić i S.Vađina/b 

    Dana 21.06.2015. sudjelujemo na 120-toj obljetnici osnutka 

D.V.D.-a „VOLAVJE“. Prisutno 6 vatrogasaca; S.Vađina/p, 
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M. Vađina/z, N. Muđer/t, S.Vađina/b, M. Kunović i  D. 

Vađina. Tom prigodom uplaćen spomen čavlić. 

    Dana 19.07.2015. sudjelujemo na 110-toj proslavi osnutka 

D.V.D.-a „SVETA JANA“. Prisutno 6 vatrogasaca; 

S.Vađina/b, N.Rašić, D.Vađina, V.Gojak, M.Košćica i 

G.Zorić. Uplaćen spomen čavlić. 

 

  Proces  legalizacije vatrogasnog doma u toku 2015.-te godine 

još nije okončan odnosno još je u tijeku te se  nastavlja i u 

2016.-toj godini. 

   Što se tiče administrativnih poslova u Ministarstvo financija 

predan je zahtjev za upis u Registar udruga(14.04.2015.).  

Isti je i usvojen od nadležnog ministarstva. 

Nadalje u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji točnije 

Službi za opću upravu dostavljen je Zapisnik sa naše 

Skupštine održane 13.03.2015., izglasan novi Statut Društva te  

Odluka Upravnog odbora D.V.D.-a „VRANOV DOL“ o 

izboru likvidatora. U toku 2015. godine nismo dobili odgovor 

o prihvaćanju Statuta i potvrdu o prihvaćanju likvidatora. 
(pozitivna Rješenja zaprimljena tek u 2016.godini). 

   

   Podsjećam da smo sukladno Zakonu o udrugama prošle 

godine točnije 15.12.2015. godine održali i drugu Skupštinu 

našeg Društva na kojoj smo donijeli Plan rada i financijskog 

plana prihoda i rashoda za 2016.-tu godinu. 

 

    Financiranje rada Društva u 2015.godini i dalje se nastavlja 

na jedinom sigurnom prihodu a to su članarine naših članova. 

Iznimka su povremene novčane donacije. Određena novčana 

sredstva dobijemo od strane V.Z.G.Jastrebarsko; naknada za 

registraciju vozila, naknada za nabavku goriva, servisa, 

popravka.                                                                          
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   Tijekom prošle godine bio je aktivan i Upravni odbor 

Društva održavši ukupno 11 sjednica uz prisutnost i članova 

Nadzornog odbora. 

Prema statističkim podacima D.V.D.“Vranov dol“ na kraju 

2015.god. ima ukupno 47 članova od toga:  

operativni članovi(11), izvršujući(15),  

pričuvni(3), veterani(7), vat.podmladak(1), 

vatrogasna mladež(1) i pomažući(9). 

      Zaključak; s obzirom na  plan rada i aktivnosti koji smo 

imali u 2015.godini možemo slobodno reći da nije u 

potpunosti proveden ali s obzirom na realne okolnosti moramo 

prema ocjeni Upravnog odbora biti zadovoljni. 

 I dalje se radilo na prevenciji zaštite od požara, postojeća 

vatrogasna oprema nastoji se održavati ispravnom( instaliran 

novi akumulator u kombi vozilo!), određen broj vatrogasaca 

ima i daje izvršene liječničke preglede,                             

sudjelovali smo na pokaznim vježbama, odlazilo se na 

proslave i ostala prigodna događanja. Suradnja sa V.Z.G. 

Jastrebarsko i protekle godine je bila uspješna. Nadamo se da 

podrška i potpora  neće izostati niti u ovoj godini. 

Što se tiče legalizacije moramo i ovaj put napomenuti da 

imamo bezrezervnu potporu Grada Jastrebarsko u vidu 

financiranja svih troškova koji se javljaju tijekom ispunjavanja 

svih uvjeta koji prethode okončanju procesa legalizacije. 

 

   

 Dopustite da se na kraju  zahvalim u ime Upravnog odbora  

svim članovima  Društva i ostalima koji su na bilo koji način 

pomagali i podržavali rad našeg Dobrovoljnog vatrogasnog 

Društvo.          
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Sa ovim riječima zahvale završio bih ovo izvješće o radu  

D.V.D.-a „VRANOV DOL“ za 2015. godinu. 

 

Izvješće podnio tajnik D.V.D.-a „Vranov dol“; 

        Nikola Muđer  

 

     Hvala prisutnima na ukazanoj pažnji i strpljenju! 

 

 

 

 

U Vranov dolu, 19.ožujka 2016.godine 


