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DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 

 GARČIN 

 



 

DVD Garčin nalazi se u ul. Kralja Tomislava 88 u samom centru sela. 

Površina zemljišta iznosi cca. 100 m2 , a objekta – građevnog prostora cca.100 

m2. 

 

Osim područja općine Garčin, za koje je osnovan, DVD Garčin 

intervenira i na području susjednih općina Oprisavci, Bukovlje, Donji Andrijevci, 

Klakar, Gornja Vrba i Podcrkavlje i to po zapovjedi nadležnog županijskog 

vatrogasnog zapovjednika. U sklopu Općine Garčin djeluje i DVD Klokočevik 

koji je s DVD-om Garčin udružen u VZO Garčin. 

 

 

KADROVSKA STRUKTURA 

 

DVD Garčin trenutno broji 75 člana, 47 člana su  aktivna i imaju položen 

vatrogasni ispit a od njih 20 ima valjan liječnički pregled i plaćeno osiguranje 

(OPERATIVNI).  

 

Struktura članova po činu je slijedeća: 

- VATROGASAC ……………………………………………… 11 

- VATROGASAC  I. KLASE ……………………….... 32 

- VATROGASNI  DOČASNIK ………………………….   0 

- VATROGASNI  DOČASNIK  I. KLASE …………..   1 

- VATROGASNI  ČASNIK ……………………..…..   7 

- VATROGASNI ČASNIK I. KLASE ………………..   2 

- VIŠI VATROGASNI ČASNIK ………………………….   2 

 

Struktura članova po djelovanju  je slijedeća: 

- OPERATIVNI …………………………. 20 

- IZVRŠNI …………………………………… 13 

- PRIČUVNI ……………….……….. 10 

- VETERANI ………………….……..   4 

- PODUPIRUĆI ………………….…….. 15 

- VATROGASNA MLADEŽ  ………. 13 

 

 

 

 



 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GARČIN posjeduje slijedeća 

vatrogasna vozila: 

 

1. NAVALNO VATROGASNO VOZILO TAM 190 T 15 

- godina proizvodnje1989., kapacitet spremnika za vodu 4000 L 

 

2. VOZILO ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA MERCEDES UNIMOG 1300L 

- godina proizvodnje 1984., kapacitet spremnika za vodu 1800L 

 

3. KOMBI VOZILO VW TRANSPORTER  

- godina proizvodnje 1991., zapovjedno i vozilo za prijevoz vatrogasaca 

 

4. TRAKTORSKA CISTERNA 

- kapacitet spremnika za vodu 3000 L 

 

 

INTERVENCIJA u 2015. godini bilo je dosta manje s obzirom na prijašnje 

godine pa je tako u 2015. godini DVD Garčin intervenirao 9 puta. Od toga je 

bilo: 

 

INTERVENCIJE GAŠENJA POŽARA - 5 

- 4 požar otvorenog prostora  (opožareno 15.500 m2) 

- 1 požar gospodarskog objekta  (opožareno 10.000 m2) 

 

U intervencijama je sudjelovao 16 vatrogasaca, utrošeno je 35 sati rada, vozila 

su prešla 114 kilometara te je utrošeno 12.800 litara vode. 

 

TEHNIČKE  INTERVENCIJE - 4 

- 1 intervencija ispumpavanje vode iz bunara 

- 2 tehničke intervencije u prometu 

- 1 akcident – zatvaranje plina 

 

U intervencijama je sudjelovao 14 vatrogasaca, utrošeno je 60 sati rada, vozila 

su prešla 35 kilometara. 

 

 



 

 

INTERVENCIJE PO MJESTU NASTANKA  

 

Jedinica lokalne uprave Mjesto Broj intervencija 

Općina Garčin  

Garčin 1 

Sapci --- 

Bicko Selo 1 

Selna --- 

Trnjani 3 

Klokočevik 1 

Vrhovina --- 

Zadubravlje 2 

Slavonski Brod Slavonski Brod 1 

 

 

 

VATROGASNA TEHNIKA I OPREMA 

 

U 2015. godine vatrogasna tehnika je redovito održavana, te prema 

potrebi servisirana u ovlaštenim servisima  a većih zahvata na održavanju 

vatrogasne tehnike nije bilo. Sve ostale redovite poslove na održavanju vozila i 

kvarova na istima odradili su sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obveza.  

Svi vatrogasci ne posjeduju svu potrebnu osobnu i skupnu zaštitnu 

opremu. DVD posjeduje vatrogasnu opremu za požare otvorenog i 

zatvorenog prostora i opremu za tehničke intervencije-prometne nesreće. Sva 

oprema je u ispravnom stanju i uredno se održava. Od opreme i sredstava 

koje bi još treba nabaviti više će biti u Prijedlogu Plana rada i Financijskom  

planu  za 2016. godinu.  

Osim vatrogasnih vozila za gašenje požara, prijevoza vode i vatrogasaca 

DVD posjeduje određenu količinu vatrogasne opreme koju vatrogasci u tijeku 

svog redovitog rada održavaju.  

 

 

 

 

 

 



 

 U sklopu teoretske i praktične nastave tokom protekle 2015. godine 

održavane su vježbe i predavanja sa operativnim članovima DVD-a Garčin.  

  

 17. travnja 2015. DVD Garčin postao je bogatiji za 6 novih Vatrogasnih 

časnika. Školovanje za Vatrogasnog časnika provedeno je u periodu od 18.02. 

do 31. 03. 2015. Nastava se provodila u postaji JVP grada Slavonskog Broda. 

Svi kandidati koji su pristupili školovanju uspješnom su položili ispit iz 

teorijskog i praktičnog dijela. Novopečeni časnici imenom i prezimenom su: 

Mirko Vinković, Darko Mišanec, Krešimir Bitunjac, Dražen Tunuković, Vladimir 

Vinković i Božidar Biondić.  

 

 

U okviru svojih redovitih obveza vatrogasci su se sastajali svake nedjelje 

u vatrogasnom domu u vremenu od 10,00 do 12,00 sati a po potrebi i tokom 

tjedna. Za potrebe građana i pravnih osoba vršili smo usluge prijevoza vode 

tamo gdje nema vodovodne mreže. Sve navedene aktivnosti vršimo vodeći 

računa da ne umanjimo operativnost vatrogasne postrojbe. 

 

 

SUDJELOVANJE DVD-a GARČIN U DOGAĐAJIMA KOJI SU SE ODRŽAVALI U 

OPĆINI GARČIN I IZVAN NJE 

 

U suradnji sa Igraonicom „Igrom Do Osmijeha“ iz Bukovlja proveli smo 

jedno popodne sa pred školskom djecom. Djeca su se tijekom predavanja kroz 

animiranu prezentaciju upoznala s postupcima i radnjama u slučaju prirodnih i 

drugih nesreća. 

2015. članovi DVD-a Garčin svečano i dostojanstveno su proslavili Dan 

vatrogastva i blagdan svetog Florijana Zaštitnika vatrogasaca. 

U mjesecu kolovozu sudjelovali smo na obilježavanju 120 godišnjice 

neprekidnog rada i djelovanja DVD-a Lokve u Gorskom Kotaru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

26. rujna 2015. godine na prostoru iza Vatrogasnog doma održana je  

četvrta po redu Vatrogasna fišijada „Garčin 2015.“ na kojoj je  sudjelovalo 20 

ekipa majstora kuhara ribljeg fiša. 

Ovu po redu 4. Vatrogasnu fišijadu  organizirao je DVD Garčin uz veliku 

potporu Turističke zajednice općine Garčin te tako nastavio lijepu tradiciju koju 

su garčinci i njihovi gosti rado prihvatili.  

Nakon kušanja svih uzoraka žiri je odlučio da je treće mjesto osvojila 

ekipa DVD-a Beravci, drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Jaruge dok je prvo 

mjesto osvojio fiš kojeg je spravio Vrančič Miro.  

 

 

 

U Garčinu, 15. siječanja 2016. godine 

 

 

 

 

 

Izvješće sastavio 

Tajnik DVD-a Garčin 

 

_______________________ 

Tomislav Mišanec 

 

 

 

 

 

Predsjednik DVD-a 

Garčin 

 

________________________ 

Božidar Biondić 

M.P. 

Zapovjednik DVD-a 

Garčin 

 

__________________________ 

Miroslav Štefanac 


