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IZVJEŠĆE O RADU
DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA
ČEPIN
U 2016. GODINI

Plan rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin za 2016. godinu bio je podijeljen na
sljedeće programe:
1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe
2. Razvoj tehničke i tehnološke opremljenosti postrojbe
3. Unaprjeđenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrbi o vatrogasnoj baštini

Program 1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe
Spremnost i pripravnost vatrogasne postrojbe, kao i sama razina istih, jedan je od
temeljnih uvjeta kvalitetne i učinkovite izvedbe vatrogasne intervencije. Temeljem toga u
protekloj smo godini održali sljedeće planirane aktivnosti:
Aktivnost 1.1. - Održavanje i ulaganje u prostorije (redovno održavanje) i vozila
I u prošloj godini nastavili smo s redovnim ulaganjem u prostorije i održavanje istih,
pa smo tako izveli i ozvučenje u garažama koje je povezano s digitalnim radio sustavom te
smo tako omogućili praćenje radio-veze i u garaži. Članovi su na redovnim okupljanjima
održavali prostorije urednim i čistima, kao i opremu te vozila.
Aktivnost 1.2. – Provođenje i poticanje školovanja, osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasaca
Kako je školovanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova nužno za što bolje i
učinkovitije izvođenje vatrogasnih intervencija, za podizanje razine stručnosti i znanja
postojećih vatrogasnih kadrova, ali i za povećanje broja operativnih vatrogasaca u vatrogasnoj
postrojbi. U protekloj godini naš član Kristijan Marjanović završio je osposobljavanje za
zvanje vatrogasni dočasnik, a članovi Ivan Driksler i Ivan Nađ uspješno su završili
prekvalifikaciju za zvanje vatrogasac na Vatrogasnoj školi Učilišta vatrogastva, zaštite i
spašavanja DUZS-a. Naši članovi Tomislav Nađ i Saša Stojanović uspješno su upisali
specijalistički diplomski studij sigurnost na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu. U tome
imamo potporu i Vatrogasne zajednice Osijek kojoj se ovim putem zahvaljujemo. I u
protekloj godini nastavljena je nabavka stručne literature.
Aktivnost 1.3. – Osiguranje pripravnosti vatrogasne postrojbe
Osiguranje pripravnosti vatrogasne postrojbe osigurava se putem redovnih liječničkih
pregleda za postojeće i nove članove vatrogasne postrojbe DVD-a Čepin, temeljem odredbi
Zakona o vatrogastvu. To je nastavljeno i ove godine, a u tome smo imali i potporu Osječkobaranjske županije koja već godinama izdvaja sredstva za liječničke preglede vatrogasaca.
Plan uzbunjivanja vatrogasne postrojbe redovito je ažuriran tijekom cijele godine, a kako se
uzbunjivanje vatrogasne postrojbe provodi mobilnim uređajima putem SMS-a, izvršen je
prijenos službenih linija na Hrvatski telekom u svrhu racionalizacije i ekonomičnosti
troškova.
Postrojba je prošle godina imala 41 intervenciju, od toga 18 požara te 23 tehničke
intervencije i 1 pripremu. Po jednom smo uklanjali pčele, stablo s objekta, 2 puta gasili požar
kontejnera te prevozili vodu i uklanjali stršljene. Imali smo 3 intervencije ispumpavanja vode,
4 intervencije požara dimnjaka i požara objekta te prometne nezgode, 5 intervencija
uklanjanja predmeta s prometnice, 6 intervencija bez učešća te 7 požara otvorenog prostora.
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Najviše intervencija bilo je na području Čepina – 19, slijede Čepinski Martinci sa 7
intervencija, 4 intervencije na području Osijeka, 2 na području Beketinaca i Čokadinaca te po
jedna na područjima Vladislavaca, Višnjevca, Josipovca, Bizovca, Vuke, Ivanovca, Livane i
Poganovaca. U prosjeku postrojba na intervencije izlazi sa 5 vatrogasaca, prosječno vrijeme
od dojave do izlaska je 7 minuta, a do dolaska na mjesto intervencije 13 minuta. Intervencija
je u prosjeku trajala 1:47h, bila je udaljena 5,3 km, a na intervenciji bi prosječno prelazili 17
km. Ukupno je na intervencijama utrošeno 298:36 radnih sati te 22:02 sati na pripremama.
Aktivnost 1.4. – Seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja
U 2016. godini, sukladno planu rada, natjecateljske ekipa pomlatka i seniora A i B
nastupile su na Područnom vatrogasnom natjecanju Vatrogasne zajednice Osijek 04. i 05.
lipnja u Osijeku. Seniori A osvojili su 2. mjesto, a seniori B 1. mjesto, dok je ekipa pomlatka
osvojila 6. mjesto. Mješovita ekipa seniora je nastupila i prošle godine na 4. kupu vatrogasnih
cisterni Općine Podgorač 25. lipnja gdje su osvojili 5. mjesto, a istog dana druga je ekipa
sudjelovala na Memorijalu Vladimir Ivić u Ivanovcu na natjecanju sa zaprežnim vatrogasnim
ručnim štrcaljkama i osvojila 2. mjesto. Mješovita ekipa sudjelovala je i prošle godine na
međunarodnom natjecanju sa zaprežnim vatrogasnim ručnim štrcaljkama Memorijal Franjo
Bartolić u Petlovcu, no nažalost nismo uspjeli obraniti 1. mjesto iz 2015. godine.
Naš tajnik Kristijan Marjanović prisustvovao je na stručnom skupu vatrogasaca u
Opatiji 14. i 15. travnja koji organiziraju Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna
zajednica županije Primorsko-goranske. Prezentiran je analogno-digitalni komunikacijski
sustav Osječko-baranjske županije u čijim smo začecima i razvoju sudjelovali i mi, a tajnik je
i jedan od nadzornika sustava komunikacije.
Aktivnost 1.5. – Održavanje javnih vježbi
Jedan od vidova obuke operativnih vatrogasaca jesu i javne vježbe. Osim
popularizacije i promidžbe vatrogastva, služe i za međusobno usklađivanje djelovanja
vatrogasne postrojbe Društva, ali i usklađivanje djelovanja s drugim vatrogasnim postrojbama
iz Općine, odnosno iz Općina u okolici i Grada Osijeka. Također, poboljšava se usklađenost
sa ostalim pravnim subjektima na područje Općine (škole i drugi pravni subjekti), a operativni
vatrogasci Društva pobliže se upoznaju sa objektima i postupcima u slučajevima izvanrednih
događaja. Tako je postrojba sudjelovala na javnoj vježbi gašenja i evakuacije OŠ Laslovo u
organizaciji DVD-a Laslovo. Tom prigodom testiran je i mobilni analogno-digitalni repetitor
koji je bio povezan u novi analogno-digitalni komunikacijski sustav Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije. Vježba je održana 04. svibnja povodom dana sv. Florijana. 09.
lipnja postrojba je sudjelovala na vježbi evakuacije i gašenja u OŠ Mate Lovraka u
Vladislavcima, zajedno sa DVD-om Vladislavci i JPVP Grada Osijeka. Postrojba je izvršila
spašavanje ozlijeđene osobe pomoću ljestvi i nosila kroz prozor prvog kata. 07. studenog
zajedno sa DVD-om Retfala Osijek i JPVP Grada Osijeka sudjelovali smo na vježbi gašenja i
spašavanja u TC Portanova u Osijeku, gdje smo zajedno s pripadnicima DVD-a Retfala
Osijek vršili pretragu prostora kinodvorana. 12. studenog u suradnji s Tvornicom ulja Čepin i
Žito d.o.o. organizirana je simulacija protupožarne vježbe s elementima evakuacije, zaštite i
spašavanja. U koordinaciji s ekipom za evakuaciju i spašavanje Tvornice ulja Čepin d.d.
izvršene su pokazne vježbe simulacije požara ljuske u podnom skladištu, te požara zemlje za
filtraciju (tzv. infuzorijska zemlja) u neposrednoj blizini stare Rafinerije. Postrojba je
sudjelovala sa 10 vatrogasaca i 3 vozila. Ovim putem se želimo zahvaliti Upravi tvrtke
Tvornica ulja Čepin i Žito d.o.o. jer smo se na ovaj način mogli pobliže upoznati s novostima
u krugu tvornice nakon opsežnih radova na novim pogonima.
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Program 2. Razvoj tehničke i tehnološke opremljenosti postrojbe
Aktivnost 2.1. – Opremanje postrojbe – nabava opreme
Postrojba je u prošloj godini izvršila nabavku razne sitne i krupnije vatrogasne opreme
sukladno planu opremanja i planu nabave Društva. Nabavljena je termodiferencijalna kamera
u vrijednosti 35.850 kn (nabavku sufinancirala HVZ sa 3.600 kn), oprema za vozilo
(mlaznice, cjevine i ostala potrebna oprema) u vrijednosti 21.600 kn, 2 kompleta izolacijskih
aparata sa rezervnim bocama u vrijednosti 20.300 kn, monofazna pumpa vrijednosti 14.300
kn, radne hlače i košulje u vrijednosti 10.350kn, 4 intervencijska odijela 23.800kn, 2 ručne
digitalne radio stanice Motorola u vrijednosti 10.000kn (sufinanciranje od strane OBŽ u
iznosu od 2.500kn), rezervne baterije za radio uređaje, uređaj za zadimljavanje prostora te
ostala sitna oprema. Zahvaljujemo se i HVZ-u i Osječko-baranjskoj županiji na sufinanciranju
opreme.
Zasigurno najveća investicija bila je u rujnu kada je, nakon što je u kolovozu Upravni
odbor Društva raspisao postupak javne nabave male vrijednosti i sklopio ugovora o djelu s
ovlaštenom osobom za provođenje postupka javne nabave, nabavljeno vatrogasno vozilo u
vrijednosti 537.500 kn. Vozilo je značajno osuvremenilo vozni park Društva, a nova je
autocisterna svečano dočekana sukladno Pravilima vatrogasne službe te našeg starog običaja "stara" vozila su sirenama i rotacijama pozdravila dolazak nove prinove uz postrojene
operativne i ostale članove te zastavu Društva. Uslijedila je svečana primopredaja ključeva
načelniku Općine Čepin g. Draženu Tonkovcu koji ih je uz prigodne riječi predao
predsjedniku Društva Ivanu Nađu. Predsjednik je ključeve predao zapovjedniku Društva
Stjepanu Nađu koji ih je predao najstarijem vozaču Društva (koji ujedno obnaša i dužnost
zamjenika predsjednika Društva) Stjepanu (Stevi) Nađu. Vozilo je svečano blagoslovio novi
župnik župe Presvetog Trojstva u Čepinu vlč. Pavo Vukovac te je vozilo uvezeno u garažu
Društva. Tom svečanom događaju prisustvovali su i predstavnici okolnih vatrogasnih
Društava i medija te predsjednik Vatrogasne zajednice Osijek g. Stjepan Klarić. Nakon toga je
uslijedio i domjenak za sve prisutne u svečanoj sali. Autocisterna je kapaciteta 4.000 litara
vode, posjeduje pumpu normalnog i visokog tlaka Rosenbauer, visokotlačno vitlo dužine 90
metara, rasvjetni stup s LED reflektorima te prostor za ostalu opremu sukladno Pravilniku o
minimumu opremljenosti. U nabavku opreme i vozila u protekloj godini ukupno je utrošeno
preko 670.000 kn. Sve je to kamerama i dronom popratio i naš susjed g. Ivanović kojem se
ovim putem javno i zahvaljujemo što je besplatno zabilježio taj važan komadić povijesti našeg
Društva.
Aktivnost 2.2. – Redovan servis i održavanje vozila i opreme
Pozitivnim propisima u vatrogastvu i protupožarnoj zaštiti te ostalim propisima o
tehničkoj ispravnosti opreme, propisana je nužnost redovnog servisa određene vatrogasne
opreme (npr. aparati za zaštitu dišnih organa za čiji je redovan servis utrošeno oko 7.400kn).
Izvršen je i redovan servis i održavanje vatrogasnih vozila i opreme, tehnički pregledi te
obvezna premija osiguranja vozila.
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Program 3. – Unaprjeđenje protupožarne preventive, jačanje statusa i
skrbi o vatrogasnoj baštini
Aktivnost 3.1. – Protupožarna preventiva – dežurstva, obilasci
Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti od požara te ostalim podzakonskim
propisima propisane su razne aktivnosti u ovoj domeni. Vršen je nadzor temeljem Odluke o
obavljanju određenih poslova kontrole nad provedbom mjera zaštite od požara za Općinu
Čepin gdje su ovlašteni vatrogasci obavili 21 preventivni pregled te o tome sastavili
zapisnike. Izvršeno je i redovno dežurstvo za vrijeme povećane opasnosti od izbijanja požara
u žetvenoj i predžetvenoj sezoni od 27. lipnja do 9. srpnja u vremenu od 8 do 21 sat.
Aktivnost 3.2. – Jačanje statusa i skrbi o vatrogasnoj baštini
Kako se bliži 130. obljetnica osnutka i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepin,
Društvo je pristupilo izradi prve monografije o radu Društva u kojoj će na jednom mjestu po
prvi puta prikazati značaj Društva za stanovništvo, mjesto i okolicu kroz povijest s ciljem
promicanja vatrogastva među mještanima Općine Čepin, ali i šire. Sklopljen je ugovor o
autorskom djelu s piscem monografije prof. Vinkom Ivićem te imenovano i uredništvo
monografije od strane Upravnog odbora Društva.
Društvo je i prošle godine čuvalo Isusov grob u crkvi Presvetog Trojstva u Čepinu na
Veliku subotu 26. ožujka.
Povodom dana sv. Florijana izaslanstvo DVD-a Čepin paljenjem svijeća na groblju
odalo je počast svim preminulim članovima i vatrogascima DVD-a Čepin. Nakon toga, već
tradicionalno članovi DVD-a Čepin sudjelovali su na svečanoj misi u župnoj crkvi Presvetog
Trojstva u Čepinu.
HVZ je organizirala svečani mimohod u Zagrebu 07. svibnja povodom svoje 140.
obljetnice osnutka. U svečanom mimohodu sudjelovao je i naš zapovjednik Stjepan Nađ.
21. kolovoza sudjelovali smo na posljednjoj misi svećenika Anđelka Cindorija kao
župnika u crkvi Presvetog Trojstva te mu tom prigodom uručili i prigodan poklon te povelju
počasnog člana Društva.
Krajem rujna u 2 navrata sudjelovali smo u akciji raščišćavanja korova i šikare na
prostoru oko crkve u bivšem Naselju prijateljstva na poziv udruge IZRAZ iz Čepina.
30. rujna prvi puta smo sudjelovali na 16. Čepinskim suncokretima gdje smo
predstavili novo vozilo i opremu posjetiteljima te dijelili razne edukativne i promotivne
materijale djeci i mještanima.
25. listopada sudjelovali smo u proslavi 25. obljetnice osnutka 130. brigade HV gdje
smo prezentirali svoju opremu i rad.
U periodu od 16. do 18. prosinca prvi smo put sudjelovali i na 4. Božićnom sajmu gdje
smo prezentirali vozilo i opremu mještanima te podijelili promotivne i edukativne materijale
djeci i odraslim mještanima.
Aktivnost 3.3. – Usklađivanje djelovanja s ostalim organizacijama u području vatrogastva i
zaštite od požara
U protekloj godini održano je 10 zajedničkih sjednica Upravnog i Nadzornog odbora
te Zapovjedništva Društva. Održavane su dvije redovne sjednica Skupštine Društva na kojoj
su donesene zakonima propisane odluke, usvojena izvješća i planovi te upoznata javnost s
radom Društva.
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Uz vatrogasni pozdrav,
VATRU GASI – BRATA SPASI!
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