
147. SKUPŠTINA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA OSIJEK DONJI 

GRAD – izvještaj o radu za 2018. godinu 

                                                                                                    

U tijeku 2018. godine održano je 36 vježbi i predavanja u cilju ospobljavanja operativnih 

članova za izvršenje vatrogasnih zadataka na kojima je učestvovalo 728 vatrogasaca. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Gornji grad sudjelovalo je na požaru stambenog 

objekta, požaru gospodarskog objekta te na požaru otvorenog prostora.  Ukupno je bilo 13 

priprema u kojima je sudjelovao 101 vatrogasac. U tehničkim intervencija ispumpavanja vode 

iz sakralnih objekata i domaćinstava ugroženih velikom količinom vode sudjelovalo se 12 

puta. Odrađena je intervencija skidanja mačke s drveta, te jedna specifična tehnička 

intervencija zbog najezde stjenica u stambenom prostoru građana.  

Tijekom 2018. godine DVD Osijek Gornji grad osiguravao je nekoliko javnih skupova: 

47. zmajadu grada Osijeka, Osijek street race show, Osijek air show, Ferivi polumaraton,  

Farm show te državno natjecanje u oranju održano u sklopu istog. Tijekom Osječkog ljeta 

kulture sudjelovali smo na osiguranju četiri događaja. Društvo je sudjelovalo u polaganju 

vijenaca vatrogasnim čamcem, i u osiguranju Utrke čiklova povodom Dana državnosti. 

U mjesecu zaštite od požara (svibanj) pomogli smo u organizaciji dana otvorenih vrata DVD 

Retfala Osijek. Za Dane mjesnog odbora Sarvaš održana je vježba na lovačkom domu u kojoj 

smo sudjelovali navalnim vozilom, autocisternom, vozilom za prijevoz vatrogasaca te s 9 

vatrogasaca. Na vježbi evakuacije u OŠ Tenja sudjelovalo je navalno vozilo, autoljestva te 8 

vatrogasaca. Odrađena je i vježba evakuacije u trgovačkom centru Portanova navalnim 

vozilom, autocisternom te 8 vatrogasaca. Sudjelovali smo i u vježbi „Mreža 2018“ u 

organizaciji VZ OBŽ s 4 vatrogasca. 

Naše Društvo u sklopu dana otvorenih vrata organiziralo je pokaznu vatrogasnu vježbu na 

nivou VZ Osijek, gašenje plutjućeg objekta-vodenice na Dravi kako bismo pokazali 

operativno-taktičko gašenje takvih objekata sa vode i obale pomoću vatrogasnog čamca i 

motorne štrcaljke te unutarnjom navalom s kopna. Uz nas su sudjelovali DVD Osijek Donji 

grad, DVD Retfala Osijek, DVD Osijek Tenja i DVD Sarvaš te je održana pokazna vježba 

mladeži na poligonu i djelovanje potražnog psa u pronalaženju izgubljenih i unesrećenih 

osoba, s licenciranim potražnim psom Donom, u vlasništvu g. Brajdića.  

Za Dane otvorenih vrata VZ Osijek izložena je vatrogasna oprema na Solarskom trgu, te je 

Društvo sudjelovalo u defileu vatrogasnih vozila VZ Osijek gradom Osijekom. U sklopu  

Dana otvorenih vrata DVD Osijek Donji grad izložene su autoljestve Društva, a u proslavi 

110 godina DVD Osijek Tenja sudjelujemo u  mimohodu s 5 vatrogasaca. 

Šest vatrogasaca Društva postavilo je šator za Dan osječkih branitelja, Dan 106. brigade 

Hrvatske vojske i Dan hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije gdje je izloženo i 

navalno vozilo. 

Društvo je bilo domaćin sudionika utrke Vatrogasni cener u kojem je sudjelovao i jedan naš 

član. 

Četiri člana društva sudjelovala su u humanitarnoj utrci Zagreb Firefighter Stair Challenge 

2018. u Zagrebu gdje je 2. mjesto u svojoj kategoriji osvojio dozapovjednik društva Dinko 

Moguš. 



Društvo je učestvovalo na svim godišnjim skupštinama VZ Osijek kao i drugim skupštinama 

u RH po pozivu te na godišnjoj skupštini PGD Maribor Mesto. 

Na natjecanju u organizaciji VZ Osijek Društvo je sudjelovalo s 2 ekipe, seniora A i seniora 

B. Za Kup HVZ  u natjecanju Fire combat sudjelovali smo na 6 natjecanja s po 3 ekipe. 

Kao i dosadašnjih godina Društvo je organiziralo 7. po redu međunarodni Fire combat 

natjecanje „Memorijal Matija Jakuš“, 28. 4. 2018. Na natjecanju je sudjelovalo 29 ekipa iz 

Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine. 

U 2018. godini Društvo su posjetila 2 vrtića – Mali princ i Bubamara, a s navalnim vozilom 3 

vatrogasca posjetila su djecu u DV Josipovac. 

Kao središnja vatrogasna postrojba u vrijeme predžetvene i žetvene sezone na temelju 

zapovjedi zapovjednika VZ Osijek Društvo je dežuralo s 2 vatrogasca 09-21 sat, a stalno 

dežurstvo pri telefonu traje 0-24 sata. Dežurstvo je trajalo 43 dana. Za vrijeme dežurstva 

izvršeno je 10 ophodnji poljoprivrednih površina na području našeg djelovanja. Za vrijeme 

trajanja aktivnog dežurstva nije bilo požarnih intervencija vezanih za poljoprivredne površine. 

Tijekom 2018. godine održane su 3 sjednice Zapovjedništva. 

Po pitanju operativnog djelovanja našeg Društva u kratkom roku smo izvršili uvrštavanje u 

Vatronet i UVI te i sada primamo uzbunjivanje preko UVI-a kojim rukovodi PVOC koji se 

nalazi u JPVP grada Osijeka. Upravni odbor tijekom 2018. godine održao je 9 sjednica.  

DVD Osijek Gornji grad danas broji 71 člana, od čega 54 temeljna člana, 3 člana mladeži od 

12 do 16 godina, 10 članova djece od 6 do 12 godina i 4 pričuvna člana. 

Struktura članova po zvanjima 

bez ispita 6 

vatrogasac 11 

vatrogasac I. klase 8 

vatrogasni dočasnik 7 

vatrogasni dočasnik I. klase 2 

vatrogasni časnik 10 

vatrogasni časnik I.klase 6 

viši vatrogasni časnik 2 

viši vatrogasni časnik   I.  klase 2 

 

Starosna struktura članstva 

Do 18 godina 13 

Od 19 – 30 25 

Od 31 – 40 10 

Od 41 - 50 7 

Od 51 - 60 9 

Preko 60 godina 7 

 

 



OPERATIVNA TEHNIKA 

Društvo raspolaže sa 

1. Navalnim vozilom tipa IVECO 

2. Kombi vozilom VW 8+1  sjedala 

3. Mercedes cisternom 4000 litara  

4. VW  kamionet  

5. VW cady 

6. Magirus auto ljestva 

       Analizirajući navedeno, možemo zaključiti da smo opravdali naziv obvezne vatrogasne 

postrojbe i da naši sugrađani mogu biti sigurni da ćemo uvijek biti među prvima koji će im 

biti od pomoći.   

       Uz vatrogasni pozdrav,  VATRU GASI  -  BRATA SPASI !                

                                                                          

                                                                                                       Za Upravni odbor,                            

                                                                                                     Predsjednik                                                                                                              

                                                                                                 Radoslav Grubišić 

 


