
IZVJEŠĆE O RADU DVD OSIJEK GORNJI GRAD ZA 2022. GODINU 

 

Protekla 2022. godina od velikog je značaja za Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Osijek Gornji grad kao godina obilježavanja jubilarne 150. obljetnice osnutka i 

djelovanja našeg Društva te 150 godina organiziranog vatrogastva u gradu 

Osijeku. Početkom godine započeli smo sa pripremama obilježavanja obljetnice 

uređenjem fasada, priručne radionice te drvarnica koje su bile u jako derutnom 

stanju. Na izvođenju tih radova članovi našeg Društva utrošili su preko 600 sati 

dobrovoljnog rada. Program obilježavanja započeo je već 30. travnja, sad već 

tradicionalnim, 8. natjecanjem vatrogasnih grupa – fire combat Memorijal 

„Matija Jakuš“ na kojem je nastupilo 25 vatrogasnih grupa iz svih krajeva 

Republike Hrvatske, ali i inozemstva te se ovom prilikom zahvaljujemo na 

sponzorstvu tvrtki Primaris d.o.o. iz Osijeka i njenom direktoru Zoliki Proglu. 

Ulicama grada Osijeka prometovao je autobus oslikan vatrogasnom tematikom 

upoznavajući građane sa visokom obljetnicom našeg Društva. U mjesecu zaštite 

od požara, a protekle godine i mjesecu DVD-a Osijek Gornji grad, 20. svibnja u 

Arheološkom muzeju Osijek organizirali smo izložbu fotografija i karikatura na 

temu vatrogastva te izložbu starih slika i vatrogasnih rekvizita. 21. svibnja na 

Trgu Slobode održava se promenadni koncert puhačke vatrogasne glazbe na 

kojem nastupaju Osječki puhački orkestar i Puhački orkestar DVD-a Valpovo. 28. 

svibnja u suradnji s ostalim operativnim postrojbama s područja grada Osijeka 

izvodimo pokaznu vatrogasnu vježbu na Trgu Ante Starčevića. 17. lipnja u 

prostorijama knjižare Nova održava se promocija monografije „150 godina DVD-

a Osijek Gornji grad“ autora gospodina Berislava Hengla kojemu se ovom 

prilikom zahvaljujemo na njegovom velikom trudu u izradi monografije. 18. 

lipnja program obilježavanja 150 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Osijek Gornji grad i 150 godina organiziranog vatrogastva u gradu Osijeku 

kulminira smotrom vatrogasne tehnike i opreme na Trgu Ante Starčevića te 

Svečanom sjednicom Skupštine u Vikarijatu Đakovačko-osječke nadbiskupije 

kojom prilikom su našim članovima, zaslužnim pojedincima i tvrtkama 

dodjeljena priznanja i zahvalnice a na svečanosti ispred tvrtke Vatropromet 

direktor Nenad Radojčić predao nam je novu zastavu Društva. Nažalost, zbog 

stanja na svjetskom tržištu vozila, nova vatrogasna autocisterna Magirus 

kupljena vlastitim sredstvima isporučena je tek 8. kolovoza 2022. godine pa je 



zajedno sa novom zastavom Društva posvećena 7. listopada ispred konkatedrale 

Sv. Petra i Pavla.  

Da godina nije protekla samo u slavlju svjedoči i popis priprema, požarnih i 

tehničkih intervencija te pokaznih vatrogasnih vježbi.  

U 2022. godini DVD Osijek Gornji grad odradilo je ukupno 12 požarnih 

intervencija s 84 angažirana vatrogasca i 36 sati rada. Od toga su 3 požara kuća, 

7 požara otvorenog prostora te 1 požar u cestovnom prometu i 1 požar autobusa 

u dvorištu. 

Tehničku intervenciju imali smo samo jednu s 3 vatrogasca i 1 i pol sat rada. 

Treba istaknuti kako je bila riječ o čišćenju prometnice te je to prva intervencija 

nove autocisterne. 

U pripremi su članovi Društva bili 8 puta sa 76 vatrogasaca i 11 radnih sati. 

U vrijeme predžetvene i žetvene sezone uveli smo pojačano dežurstvo u 

prostorima Društva. 

Tijekom godine dva člana Društva završila su za zvanje vatrogasnog časnika a 7 

članova završilo je program osposobljavanja za gašenje požara na otvorenom 

prostoru i prijevoz helikopterom te jedan član Društva produžuje licencu za 

vatrogasnog suca. 

Na poziv voditelja službenih pasa PU OBŽ odrađena su 4 prijevoza vode za 

njihove potrebe sa 8 vatrogasaca i 2 i pol sata rada. Također je odrađen i prijevoz 

vode u naselje Karašica sa 2 vatrogasca i ukupno 7 i pol sati rada.  

U protekloj su godini članovi Društva sudjelovali u 4 vatrogasne pokazne vježbe. 

Ispred hotela Central na vježbi članica VZ Osijek nastupamo sa uskočnim zračnim 

jastukom i 6 vatrogasaca. Ispred zgrade Županije na vježbi Civilne zaštite OBŽ 

nastupamo sa uskočnim zračnim jastukom i 6 vatrogasaca. Na jezeru Borovik na 

međuresornoj vježbi SIGURNOST 22 nastupamo vatrogasnim čamcem i 4 

vatrogasca te na Trgu Bana Jelačića na vježbi DVD-a Donji grad nastupamo sa 

navalnim vozilom i 5 vatrogasaca.  

2022. godine obavljeno je ukupno 12 osiguranja javnih događanja. 4 osiguranja 

Osijek Street Race Showa navalnim vozilom i ukupno 12 vatrogasaca, 3 

osiguranja Farm Show Osijek sa 8 vatrogasaca, Osijek Air Show navalnim vozilom 



i 3 vatrogasca, Zmajevi nad gradom navalnim vozilom i 3 vatrogasca, Miholjsku 

regatu i Iktus Challenge vatrogasnim čamcem i 4 vatrogasca. Prilikom utrke 

B2Run zbog velike vrućine navalnim vozilom, autocisternom i 3 vatrogasca 

osvježavali smo trkače a na prvoj etapi međunarodne biciklističke utrke CRO 

Race te 18. Osječkom Ferivi polumaratonu u suradnji sa djelatnicima PU OBŽ 

osiguravamo križanja i reguliramo promet sa 20 vatrogasaca.  

Naše fire combat grupe tijekom godine nastupaju na 9. fire combat natjecanju 

„Memorijal Andrija Sinovčić“ u Žrnovnici, 4. fire combat natjecanju „Plamen 

Turopolja“, Memorijal „Ivan Galeković - Gale“ u Velikoj Gorici te 4. fire combat 

natjecanju Srce Kornatsko u Vodicama gdje ženska grupa DVD Osijek Gornji 

grad/JVP grada Osijeka osvaja prvo mjesto. Na Prvom prvenstvu Hrvatske u run 

and down u Osijeku sudjeluju 3 vatrogasca gdje savladavaju 480 stepenica. 

Tijekom godine prostorije Društva posjećuju djeca vrtića Mali Princ, a dječji vrtić 

Radost posjećujemo navalnim vozilom i 3 vatrogasca. U suradnji sa područnim 

uredom Civilne zaštite Osječko – baranjske županije sudjelujemo u provođenju 

programa edukacije djece predškolskog i školskog uzrasta u vrtićima i školama 

na našem požarnom području. Na zamolbu predsjednika gradske četvrti za Dan 

gradske četvrti postavljamo dječji poligon te izlažemo vatrogasno vozilo i 

opremu sa 5 vatrogasaca.  

U 7. hodočašću povodom blagdana Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca u Svetištu 

Gospe Dragotinske pod pokroviteljstvom Vatrogasne zajednice Brodsko-

posavske i Osječko-baranjske županije sudjeluju 2 člana Društva. 

Analizirajući navedeno, slobodan sam zaključiti kako je Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Osijek Gornji grad i u 2022. godini opravdalo status obvezne vatrogasne 

postrojbe te da naši sugrađani mogu biti sigurni kako ćemo uvijek biti na 

raspologanju kada je potrebno te među prvima koji će im biti od pomoći.  

Na kraju želim svim prisutnim na Izvještajnoj Skupštini ugodan boravak u našem 

Društvu i gradu Osijeku te Vam se zahvaljujem na odazivu i potpori u našim 

aktivnostima. Također se želim zahvaliti i operativnim članovima Društva bez 

kojih ništa iz ovog izvješća ne bi bilo moguće. 

Uz vatrogasni pozdrav, VATRU GASI – BRATA SPASI ! 


