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                          Izvješće  o  radu  Dvd-a Bocanjevci   za  2021-vu  godinu: 
 

Poštovani  sestre  i  braćo  vatrogasci, dragi  gosti, sve Vas lijepo pozdravljam te Vam 

zahvaljujem što ste svojim dolaskom uveličali ovu našu redovnu godišnju izvještajnu 

skupštinu. 

Protekla  godina ostat će  zapamćena kao druga u nizu u vrijeme pandemije i borbe s 

nevidljivim neprijateljem koji ostavlja velik trag u radu svih udruga pa  tako i u  našem  dvd-

u. Pandemija je ograničila rad svih društava,  skupštine se  organiziraju u što manjem  broju u  

kontroliranim uvjetima,  proslave i  natjecanja se  odgađaju ali rad društva se  mora odvijati 

bez  obzira na pandemiju poštujući sve  preporuke  civilne zaštite. 

Prethodnih  godina svjedoci smo odlaska velikog  broja mještana na rad u inozemstvo  što je 

uveliko utjecalo na članstvo u dvd-u te uz pandemiju koja nam je ograničila ionako skromne 

aktivnosti članova smatramo kao gorući problem  kako našeg  društva  tako i ostalih udruga u 

manjim mjestima. 

Godinu smo započeli popisom i  pregledom ispravnosti  opreme. Oprema je ispravna, 

spremna za rad u svakom trenutku, te odgovarajuće pospremljena i složena. 

Zbog već gore navedenih razloga  na sastanku upravnog odbora i članova donesena je odluka 

kako je ovo  godina u kojoj  se neće prikupljati godišnja  članarina i preventiva kako bi  

spriječili neželjene opasnosti i zaštitili  kako članove  tako i sumještane. 

Tokom godine održali smo pet radnih sastanaka upravnog odbora i članova na kojim smo 

raspravljali o situaciji s pandemijom,  preporuci  stožera, o nabavci opreme , radnim akcijama 

i ostalim temama. 

Odrađene su dvije radne akcije uređenja spremišta, košenja trave na prostoru iza spremišta te 

je na istim sudjelovalo po 10 tak članova. 

7 članova je obavilo liječnički pregled  te tako trenutno uz sve poteškoće s članstvom imamo 

12 članova koji imaju liječnički pregled te samim time  mogu odlaziti na intervencije. 

Naš predsjednik gosp.Milan Strahinec ove godine je sudjelovao na osposobljavanju za zvanje 

vatrogasni časnik 1. klase  kojeg je organizirala vatrogasna zajednica osječko baranjske 

županije koji je zbog ovih uvjeta bio organiziran on line a ispit u vatrogasnom spremištu 

Valpovo te je isti uspješno i položio. 

Naše društvo tako sada ima 2 člana s ovim činom. 

S 2 člana sudjelovali smo na proslavi  obljetnice osnutka prijateljskog Dvd-a Marijančaci. 

Na području naša dva mjesta koja pokriva naš  dvd  nije bilo intervencije u prošloj godini no 
kada je gorilo odlagalište otpada u Belišću  pozvani smo od strane operativnog centra Belišće 

na požar s ljudstvom i traktorskom cisternom. 

 Deponija je gorila u nekoliko navrata a mi smo sudjelovali 2 puta s po 6 vatrogasaca, 

kombijem te traktorskom  cisternom. 

Dežurstvo za vrijeme žetve smo odradili kao svake godine u trajanju od 7 dana. Za vrijeme 

dežurstva nije bilo požara a vrijeme smo iskoristili za čišćenje prostorija i  pregled opreme. 

Nadzor dežurstva  obavljen je od strane vatrogasne zajednice a za vrijeme dežurstva 

izmijenilo se 10članova. 



I ove godine smo odradili prijavu na javni poziv osječko baranjske županije za nabavku 

opreme te na istom u naš dvd kupujemo izolacioni aparat sa rezervnom  bocom  u iznosu od  9 

749,38 kn. 

Treba naglasiti kako se oprema financira iz natječaja osječko baranjske županije, vatrogasne 

zajednice i vlastitih sredstava dvd-a. 

Vatrogasna zajednica uz sufinanciranje  ove nabavke opreme iz natječaja  nabavlja i opremu 

koja nedostaje a potrebna je  ili  je dotrajala i treba ju zamijeniti pa smo ove godine u naš dvd 

dobili  intervencijsku kacigu Pab 4 sa nosačem i svjetiljkom,  3 para kožnih čizama  potkape i 

prijelaznicu. 

U godini punoj  neizvjesnosti i straha od pandemije  sve nas je potresla vijest o preranom 

preminulom članu i nekadašnjem predsjedniku dvd-a Dejanu Vinogradcu. Sa tugom u srcu  u 

vatrogasnim odorama otpratili smo ga na vječno počivalište te mu se i ovim putem 

zahvaljujem za doprinos i  sve što je učinio  za naše društvo. 

Suradnja sa ostalim udrugama i povjerenstvima za razvoj Bocanjevaca i Gorice je kao i do 

sada  na visokom nivou te se nadamo da će tako i ostati. 

U ovoj 2022 godini kao cilj našeg društva je rad s djecom i mladima koliko nam to pandemija  

bude dozvolila te pokušati priključiti u dvd neke nove članove. 

Pozivam i ovim putem sve mještane koji se žele priključiti radu dvd a da nam se jave i da 

dođu te tako nastavimo ovu 97 godina dugu tradiciju vatrogastva u našem mjestu. 

Uz same požare rad dvd a je i sudjelovanje u ostalim kako humanitarnim tako i svim 

akcijama, druženje članova u prostorijama, rad s mladima te sigurno ima za svakog ponešto. 

 

Da bi ispunili sve ove naše ciljeve valja istaknuti i sve one koji su nam to i omogućili a to su ,  

grad Belišće, Vatrogasna zajednica grada Belišća, Osječko-Baranjska županija, i svi 

podupirajući članovi 

 

Na kraju ovog izvješća sve Vas lijepo pozdravljam te zahvaljujem na sudjelovanju, i molim 

Vas da sa svojom diskusijom nadopunite ovo izvješće ukoliko nam je nešto promaklo. 

 

 

S vatrogasnim pozdravom  „ Vatru gasi , Brata spasi “ 

 

Zapovjednik  dvd-a  Bocanjevci  

          Josip  Pavoković 

 

 

 

U Bocanjevcima dana 12.ožujka 2022. godine 

 

 

 

 

 


