
 

 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/16-01/01 
URBROJ:2125/1-01-16- 
Gospić, ______________ 2016. godine 

 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 

11/09,13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 –pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni 

tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br.  

16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ______ sjednici održanoj _____________ 

2016. godine, donijela je  

 
 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Ličko-senjske županije 
 
 

I. 
 

DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU BRINJE povodom 120. obljetnice 

djelovanja, dodjeljuje se javno priznanje Ličko-senjske županije za osobit doprinos u 

protupožarnoj zaštiti, humanosti i požrtvovnosti u spašavanju ugrožene imovine i građana.  

II. 
 

Javno priznanje je pisano priznanje u obliku povelje. 

 

III. 
 

 Javno priznanje će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana 

Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2016. godine.  

 

IV. 
 

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

P R E D S J E D N I K 
 

mr. Darko Milinović, dr. med., v. r. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e   
 

 
Da bismo mogli govoriti o DVD Brinje nezaobilazno je vratiti se u  

daleku 1864. godinu kad se u Hrvatskoj pojavljuju prvi počeci  
organiziranog vatrogastva. Iste godine osniva se prvi Hrvatski vatrogasni zbor  
u Varaždinu, zatim 1865. godine u Sisku, 1868. godine u Otočcu. Također,  
1876. godine osniva se Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica kako bi se što  
djelotvornije organizirala zaštita od požara.  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje osnovano je 20. rujna 1896. godine 
entuzijazmom ponosnih Brinjaka, prvenstveno obrtnika na čelu s obiteljima Jelačić i 

Prpić. Možemo reći da je DVD Brinje poslije Otočca najstarije DVD društvo u Ličko-
senjskoj županiji, a među 150 najstarijih u Republici Hrvatskoj.   

 Vatrogasno društvo je nakon osnivanja u svom sastavu imalo  
limenu glazbu, tamburaški zbor, puhački zbor te dramsku sekciju. Društvo nije  
prestajalo s radom ni tijekom prvog i drugog svjetskog rata. Međutim,  
sva pisana građa uništena je u drugom svjetskom ratu te postoji vrlo malo  
podataka iz tog vremena.  

Godine 1965. Brinje gubi status općine što se uveliko odražava i na rad  Društva, 
gdje uz sve napore vrijednih vatrogasaca, za DVD ovo biva najteže razdoblje njegovog 
djelovanja. Godine 1968. kupljeno je prvo navalno vozilo TAM 25001.  

Za vrijeme Domovinskog rata Društvo se istaklo  sudjelujući na prvoj crti 

bojišnice, ali i u obavljanju svojih redovnih djelatnosti, kao što su gašenje  
požara, ispumpavanje potopljenih podruma i bunara te prijevoz pitke vode našoj  
vojsci. Vraćanjem statusa Općine Brinju 1993. godine pokreću se i kvalitetnije aktivnosti 
za rad Društva. Obnovljen je vatrogasni dom te se u skladu s vlastitim financijskim 
sredstvima i uz razne pomoći i donacije kupilo vozilo i oprema. Prolaskom autoceste  
kroz Općinu Brinje DVD Brinje obavlja prijevoz vode za tvrtke „VIJADUKT" i „STRABAG". 
Zarađenim novcem kupljeno je susjedno obiteljsko imanje i  
izgrađeno vatrogasno spremište (16x1Om) modernog tipa, a obnovljena je i velika sala 
vatrogasnog doma.  

Društvo broji ukupno 112 članova, od toga 32 su mladež društva,  
ima 32 operativna vatrogasca koji imaju minimalno zvanje vatrogasca i  

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, što podrazumijeva da  
udovoljavaju sve zakonske propise kako bi mogli izići na intervenciju.  

Prema stručnoj osposobljenosti Društvo ima 1 višeg vatrogasnog časnika, 11 
časnika, 4 dočasnika, dok su ostali vatrogasci 1. klase i vatrogasci. Osim svojih  
osnovnih djelatnosti, Društvo obavlja i gospodarske djelatnosti koje su  
propisane statutom Društva kao što su najam vatrogasnih vozila i opreme drugim 
vatrogasnim postrojbama za obavljanje vatrogasne djelatnosti i prijevoz pitke vode.  

Od voznog parka DVD Brinje posjeduje zapovjedno vozilo, 3 navalna vozila i 1 
autocisternu. Sva vozila, osim zapovjednog koje je novije proizvodnje su starijeg godišta 
(u prosjeku stara od 30-40 god. ), ali sva su ispravna i spremna u bilo koje doba iziđi na 
intervenciju te se u skoroj budućnosti nadaju  da će uspjeti nabaviti noviju autocisternu 

koja im je neophodna. Društvo u prosjeku ima 50-60 intervencija godišnje, a to su 
uglavnom požari otvorenog prostora, požari na objektima te tehničke intervencije. 



Svake godine tijekom ljeta  zapošljavaju se 3 sezonska vatrogasca. Tijekom godine, 
društvo u suradnji s Osnovnom školom i Dječjim vrtićem organizira predavanja o 
vatrogastvu te se u mjesecu zaštite od požara organizira i posjet učenika i djece DVD-u. 
S podmlatkom i mladeži provode se vježbe za što se nagrađuju odlaskom na ljetovanje u 
vatrogasni kamp u Novalji, zajedno s djecom iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Otočac.  

Društvo tijekom godine održi niz sjednica Upravnog odbora, Nadzornog  
odbora i sjednica Zapovjedništva. Tijekom svibnja, mjeseca zaštite od požara,  
organizira se sveta misa za sv. Florijana,  razne pokazne vježbe te dani otvorenih vrata 
kako bi se pučanstvo Općine upozalo s djelovanjem i opremom DVD.  

Od ostalih aktivnosti članovi DVD Brinje  uključuju se u organizaciju obilježavanja 

Dana Općine i mise za Veliku Gospu, Dana državnosti, Dana pogibije hrvatskih policajaca 
na Žutoj Lokvi, Dana druženja planinara, memorijalnih malonogometnih turniria  i svih 
ostalih skupova na području Općine i Županije, a sudjeluju i na skupštinama prijateljskih 
društava.  

Ove godine DVD Brinje obilježava 120 godina neprekidnog rada te je  
tako cijela godina u Općini u znaku vatrogastva. Početkom  mjeseca svibnja za  
blagdan sv. Florijana održat će se sveta misa u  župnoj crkvi, kao i  velika županijska 
vježba požara otvorenog prostora „BRINJE 2016.", dok će se u mjesecu rujnu svečano 
obilježiti 120. obljetnica DVD   predstavljanjem knjige  o DVD Brinje kroz 120 godina 
postojanja i djelovanja, svečanim postrojavanjem i mimohodom, održavanjem svete 
mise i svečane sjednice na kojoj će biti uručena odlikovanja DVD.  

Predlaže se dodjela javnog priznanja Ličko-senjske županije Dobrovoljnom 
vatrogasnom društvu Brinje povodom 120. obljetnice djelovanja, za osobit doprinos u 
protupožarnoj zaštiti, humanosti i požrtvovnosti u spašavanju ugrožene imovine i 
građana.  

 
 
 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

 

 

 

 


