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Temeljem članka 45. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Malinska – Dubašnica (dalje u 

tekstu Društvo), Upravni odbor Društva predlaže 

 

 

 PLANA RADA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU 

 

 

Upravni odbor predlaže da se u skladu sa financijskim mogućnostima u toku tekuće godine izvrše 

aktivnosti i radnje kako slijedi; 

1. Organizirati redovne godišnje Skupštine društva, 

2. Organizirati vježbe za operativne članove, 

3. Ostvariti suradnju sa Općinom Malinska – Dubašnica, Komunalnim društvom Dubašnica, 

Turističkom zajednicom Malinska, Lovačkim društvom Zec Malinska i Šumarijom Krk sa ciljem 

organiziranja radnih akcija na uređenju šetnica, biciklističkih staza te protupožarnih puteva na 

području naše općine, 

4. Ostvariti suradnju sa Općinom Malinska – Dubašnica po pitanju planova za izgradnju vatrogasnog 

doma, 

5. Ostvariti suradnju sa odgojno – obrazovnim ustanovama na području općine sa ciljem promicanja 

zaštite od požara, 

6. Ostvariti suradnju sa ostalim Udrugama koje djeluju na području općine sa ciljem promicanja 

zaštite od požara, 

7. Pokušati obilježiti i proslaviti u mjesecu svibnju, dan zaštitnika vatrogasaca Sv. Florijana, 

8. Izvršiti nabavu i dopunu osobne zaštitne opreme za operativne članove Društva koji istu nemaju 

ili im nije potpuna, 

9. Izvršiti nabavu radne vatrogasne odore za sve članove, 

10. Izvršiti nabavu svečane vatrogasne odore za članove koji je nemaju, 

11. Izvršiti dopunu vatrogasne opreme koja je potrebna, 

12. Dovršiti radove na prikolici za vatrogasnu opremu, 

13. Obaviti redovni servis na vozilu i drugoj tehnici i opremi, 

14. Ugovoriti policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za operativne članove, 

15. Poslati na liječnički pregled operativne članove, 

16. Sudjelovati u aktivnostima PVZ o. Krka, 

17. Sudjelovati u provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za RH i Programa aktivnosti PVZ o. Krka, 
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18. Uputiti zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelje odjeljenja na polaganje stručnog ispita 

za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, 

19. Uputiti operativne članove na stručna osposobljavanja i specijalizacije organizirane od strane PVZ 

o. Krka i VZ PGŽ, 

20. Organizirati i osigurati protupožarne ophodnje u toku ljetne protupožarne sezone i 24 satno 

dežurstvo sezonskog vatrogasca, 

21. Organizirati pomoć svim mještanima općine Malinska – Dubašnica u izvanrednim situacijama, 

22.  Sudjelovati na svim intervencijama koje od nas budu zatražene od Područnog vatrogasnog 

zapovjednika, 

23. Osigurati sredstva u proračunu za kapitalnu investiciju nabave kombi vozila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


