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Izvješće o radu DVD-a GAT u 2020. godini 

 
Braćo i sestre vatrogasci, 
 
dopustite mi da Vas ukratko informiram o radu našeg DVD-a u godini koja je iza nas. 
 
Ovo će izvješće zbilja biti kratko. 
Nakon što smo prošle godine na godišnjim skupštinama govorili kako je problem svih 
naših društava što sve više mladih odlazi iz našeg kraja, bilo privremeno bilo trajno, ili pak 
više ne pokazuju toliko interesa za sudjelovanje u radu ne samo dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, nego i drugih udruga, ove godine, evo, izvještavamo o situaciji koju nismo mogli 
niti zamisliti, a to je pandemija uzrokovana virusom COVID 19. 
 
Vatrogasne postrojbe, pa tako i naša, dio su sustava Civilne zaštite na području našeg 
grada. I mi smo se uključili u aktivnosti koje nam je nalagao nadležni stožer, obilazili smo 
naše mjesto i izvještavali o situaciji vezano za poštivanje epidemioloških mjera. 
Potrebe za protupožarnim intervencijama nije bilo? 
 
Unatoč situaciji s kakvom se do sada još nismo susreli, uspjeli smo provesti preventivni 
obilazak kućanstava i prikupiti članarinu. I ovim se putem zahvaljujem svima koji su 
sudjelovali u toj aktivnosti. 
 
Kako je ovo kraj i još jednog mandata za tijela skupštine našeg društva, možemo se kratko 
osvrnuti i na proteklo četverogodišnje razdoblje. 
Ono što je najvažnije jest da je naše društvo, unatoč općenitom stanju u našoj Domovini, 
opstalo. Koliko je bilo moguće, radilo se s djecom i mladima, A ekipa je sudjelovala na 
natjecanjima u spajanju usisnog voda, ali je isto tako činjenica da prvi puta nismo 
sudjelovali na jednom gradskom vatrogasnom natjecanju. Neki članovi su manje aktivni 
uslijed radnih obaveza ili izbivanja iz Gata, ali isto tako dobili smo i nove članove. 
Što se tiče naših obaveza u administrativnom smislu prema Zakonu o udrugama, redovito 
smo predavali financijska izvješća u Finu, a na kraju prošle godine uspješno smo proveli 
izmjenu u usklađivanje Statuta s novim Zakonom o vatrogastvu. 
 
Na kraju ovog mandata želim se zahvaliti svim članovima društva, članovima Upravnog 
odbora i Zapovjedništva, mladeži i djeci i svima koji na bilo koji način podupiru naš rad: 
našim sumještanima, Gradu Belišću i Vatrogasnoj zajednici Grada Belišća, svoj braći i 
sestrama vatrogascima iz susjednih i prijateljskih društava... 
Zahvaljujemo na dobroj suradnji svim udrugama u selu: Udruzi športskih ribolovaca Virje i 
NK Gat. 
 
I na kraju, treba se reći da uvijek može bolje, ali obzirom na sveukupnu situaciju, DVD Gat 
sukladno svojim mogućnosti obavlja sve ono što mu je obaveza, i nastavlja tradiciju koja 
traje već 97. godinu. 
 
Hvala na pažnji. 
 
 
Predsjednica 
 
Ljerka Vučković 


