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                         IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O ZNAČAJNIJIM                                  

                                            VATROGASNIM INTERVENCIJAMA – PROSINAC 2019.     

 

28./29. Siječnja 

Šibensko-kninska županija 

Dana 27. siječnja u 11:07 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 

padu vojnog helikoptera u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće, na području Šibenika. U 

padu i potonuću vojnog helikoptera HRZ-a Kiowa Warrior smrtno je stradao jedan pilot helikoptera, a 

za drugim pilotom se i dalje traga. 

Dana 28. siječnja u 08:05 sati, kao osiguranje helikopteru koji je u potrazi za nestalim pilotom, 

upućen je DIP Šibenik s 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. U 08:10 sati pronađena olupina 

helikoptera i tijelo drugog pilota. Na intervenciji angažiran i ECO brod iz VZ Šibensko-kninske županije 

s posadom i vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije. 

DIP Šibenik u 11:00 uputio se prema bazi.   

Sisačko-moslavačka županija 

       Dana 28. siječnja u 17:20 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru stana u Sisku, Obala 

Ruđera Boškovića. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP 

Grada Siska. Tijekom intervencije jedna se je osoba, vlasnik stana, nagutala dima te je zbrinuta od 

strane HMP. 

Požar je ugašen u 18:05. 

 

27./28 

Zagrebačka županija 

Dana 27. siječnja u 09:34 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o eksploziji kotlovnice na adresi Ivanić-

Grad, Širinečka ulica. Požarom je bila zahvaćena kotlovnica veličine 60m2 u garaži u kojoj se nalazilo 

ulje za loženje, a vatra se nije proširila na druge objekte. Za vrijeme gašenja požara jedan vatrogasac 

je lakše ozlijedio nogu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 11 vatrogasaca sa šest 

vatrogasnih vozila iz VP Ivanić-Grad.  

Požar je ugašen u 12:00 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 27. siječnja u 11:07 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 

padu vojnog helikoptera u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće, na području Šibenika. U 

padu i potonuću vojnog helikoptera HRZ-a Kiowa Warrior smrtno je stradao jedan pilot helikoptera, a 

za drugim pilotom se i dalje traga. Na intervenciji su uz angažirane djelatnike MORH-a, MUP-a, HMP a 

i Lučke kapetanije Šibenik, angažirana je JVP Šibenik i DVD Zablaće sa ukupno 13 vatrogasaca i pet 

vatrogasnih vozila, te ECO brod iz VZ Šibensko-kninske županije i vatrogasni zapovjednik Šibensko-

kninske županije. 

Vatrogasci su povučeni sa terena u 16:05 sati, a ponovo će biti angažirani 28.01 u 07:00 sati. 
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Izvanredno izvješće 27. Siječnja 

Šibensko-kninska  

Između Zablaća i Otoka Zlarina srušio se vojni helikopter. Na intervenciji eko brod i JVP Šibenik te 

ostale žurne službe.. Područje nadljeće helikopter HV-a. 

 

26./27. Siječnja 

Grad Zagreb 

Dana 27. siječnja u 03:02 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Nehajska, 

Trešnjevka. Požarom je bio zahvaćen stan u prizemlju višekatnog objekta. Uslijed požara jedna osoba 

se nagutala dima i zbrinuta od strane HMP-a. Iz stanova stambenog objekta evakuirano je 20 stanara 

zbog dima koji je ispunio njihove stanove u koje će se vratiti nakon potpunog odimljavanja. Na 

intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP 

Zagreb. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 06:12 sati. 

 

25./26. Siječnja 

Grad Zagreb 

Dana 25. siječnja u 17:46 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Odranski 

Obrež, Močirad br. 1 (Novi Zagreb). Požarom je bila zahvaćena nadstrešnica lovačke kuće površine 20 

m2. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 

vatrogasac sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD Odranski Obrež i DVD Dragonožec. Požar je 

ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:47 sati. 

 

24./25. Siječnja 

Zadarska županija 

Dana 24. siječnja  u 16:14 s JVP Gračac zaprimila je dojavu o požaru raslinja u Gračacu. Požarom je 

zahvaćeno oko 8 hatrave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovala su  2 vatrogasaca sa 1 

vatrogasnim vozilom iz JVP Gračac. Požar je ugašen u 17:48. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 24. siječnja u 17:01 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru od 

Lovreča prema Cisti Provo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha. Na 

intervenciji gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila DVD-a Lovreč. Požar je 

ugašen u 19:00. 

Sisačko-moslavačka županija 

Dana 24. siječnja u 19:29 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta u Sunji, 

Greda Sunjska 31. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz 
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DVD-a Sunja-Greda i DVD-a Graduša Posavska. Tijekom intervencije jedna se je osoba, vlasnik kuće, 

nagutala dima te je zbrinuta od strane HMP. Požar je ugašen u 23:40. 

Zagrebačka županija 

Dana 24. siječnja  u 22:19 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuće na 

području Barbarići Kravarski, Sovine 11. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa 5 

vatrogasnih vozila iz JVP Velika Gorica i DVD-a Kravarsko. U požaru je jedna osoba smrtno stradala. 

Požar je ugašen 25. siječnja u 0:25. 

 

 23./24. Siječnja 

Istarska županija 

Dana 23. siječnja u 13:30 sati JVP Labin zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Labina – 

Pićan – Sveta Nedelja. Požarom je zahvaćeno 10 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara 

sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Labin, te DVD Pićan i Sveta 

Nedjelja.  

Požar je lokaliziran u 17:00 sati, a ugašen u 17:45 sati. 

 

22./23. Siječnja 

Grad Zagreb 

Dana 22. siječnja u 22:50 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Ulica Trešanja 

(Dubrava). U požaru je izgorio dio krovišta kuće uslijed prijenosa vatre sa požara dimnjaka. U požaru 

se jedna osoba nagutala dima i zbrinuta je od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara 

sudjelovao je ukupno 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Intervencija vatrogasaca 

završila je 23. siječnja u 01:19 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 22. siječnja u 11:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 

požaru na otvorenom prostoru na Dinari, ispod vrha Badanj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 

raslinje na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni 

zrakoplov Canadair, te ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Knin.  

Požar je ugašen u 16:43 sati. 

 

21./22. Siječnja 

Grad Zagreb 

Dana 21. siječnja u 20:42 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stambene zgrade na adresi 

Jakova Gotovca br. 6 (Medveščak). Požarom je zahvaćeno više stanova od kojih su dva potpuno 

izgorjela, dva djelomično, a još ih je nekoliko oštećeno. Požar se proširio na krovište na površini od 

450 m2. Stanari zgrade su evakuirani te su sami potražili privremeni smještaj (grad Zagreb je također 

osigurao smještaj). Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. 
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Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 41 vatrogasac sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP 

Zagreb, DVD Zagreb i DVD Šestine. Tijekom noći i jutra vatrogasci su radili na osiguranju i sanaciji 

požarišta, a trenutno su angažirana tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Zagreb. 

Intervencija je još uvijek u tijeku. 

Splitsko – dalmatinska županija 

Požar otvorenog prostora na Svilaji (zaseok Leskuri) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 19. siječnja, 

a kojeg su 20. siječnja gasila dva protupožarna zrakoplova i 10 vatrogasaca, proglašen je ugašenim 21. 

siječnja u 18:00 sati. Procijenjena površina iznosi 50 ha. 

 

20./21. Siječnja 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 19. siječnja u 20:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru Svilaji, 

kod zaseoka Leskuri. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Na 

intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov CL i 1 AT, te 10 vatrogasaca s 

2 vatrogasna vozila DVD-a Muć. 

Požar je lokaliziran u 18:00 sati te će požar biti nadziran tijekom noći. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 20. siječnja u 11:28 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru 

raslinja na otoku Žut. Požarom je zahvaćeno oko 1 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara 

sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov CL, a poradi nemogućnosti pravovremenoga dolaska na 

požarište nisu djelovale zemaljske snage.  

Požar je lokaliziran u 13:44 sati, a ugašen u 14:55 sati.  

Dana 20. siječnja u 16:52 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru 

raslinja u Kninu, Put Golubića, Vrelo. Požarom je zahvaćeno oko 7,5 ha trave i niskog raslinja. U 

gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasaca s 1 vatrogasnim vozilom JVP Knin.  

Požar je ugašen u 22:17 sati.  

Grad Zagreb 

Dana 20. siječnja VOC Zagreb zaprimio je u 15:13 sati dojavu o požaru kuće na Trešnjevci, na adresi 

Milana Ogrizovića. Radilo se o požaru napuštene dvokatne kuće. Tijekom požara došlo je do manjih 

eksplozija koje su razbacale žbuku na parkirane automobile u blizini objekta. Ozlijeđenih osoba nije 

bilo. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.  

Požar je ugašen u 17:29 sati.       

 

19./20. Siječnja 

Primorsko - goranska županija 

Dana 19. siječnja u 09:18 sati JVP Delnice zaprimila je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi, 

općina Lokve, Sopač 5. Požarom je bila zahvačena unutrašnjost prizemne obiteljske kuće, a u požaru 
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je pronađena jedna smrtno stradala osoba. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva 

vatrogasna vozila iz JVP Delnice.  

Intervencija je završila u 12:50 sati. 

Zadarska županija 

Dana 19. siječnja u 11:55 sati JVP Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Galovca. 

Požarom je zahvaćeno 10 ha trave, niskog raslinja i niske hrastove šuma. U gašenju požara 

sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar.  

Požar je ugašen u 13:30 sati. 

Dana 19. siječnja u 12:45 sati JVP Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Murvica 

Gornja - Poličnik. U požaru je izgorio 21 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je pet 

vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar.  

Požar je ugašen u 15:40 sati. 

Varaždinska županija 

Dana 19. siječnja u 15:55 sati JVP Varaždin zaprimila je dojavu o požaru stana u zgradi u Varaždinu, u 

Trakošćanskoj ulici. Požarom je bio zahvaćen stan na četvrtom katu zgrade, u kojem su izgorjele dvije 

prostorije, a nastala je i velika koncentracija dima u zgradi.  

U požaru je ozlijeđena maloljetna osoba koju je preuzela HMP, te je zbrinuta u OB Varaždin na odjelu 

Pedijatrije. U gašenju i saniranju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz 

JVP Varaždin.  

Intervencija je završila u 17:01 sati. 

 

17./18. Siječnja 

Šibensko – kninska županija 

Dana 17. siječnja u 12:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 

požaru na otvorenom prostoru na Dinari, ispod vrha Badanj. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 

raslinje i borove četinjače na površini od 3,5 ha. Na intervenciji gašenju požara sudjelovao je jedan 

protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin i 

DVD Knin. Požar je ugašen u 15:25 sati. 

 

Izvanredno izvješće 17. Siječnja 

Šibensko-kninska županija 

15:38 sati 

Požar na Dinari-vrh Badanj za koji je županijski vatrogasni koordinator zaprimio dojavu 17. siječnja u 

12:40 sati ugašen je u 15:25 sati. 

15:00 sati 
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Požar na Dinari-vrh Badanj za koji je županijski vatrogasni koordinator zaprimio dojavu 17. siječnja u 

12:40 sati, lokaliziran je u 14:48 sati. Izgorjelo je 5,5 ha trave i niskog raslinja. Protupožarni zrakoplov  

Canadair napustio je požarište u 14:48 sat,i a na sanaciji požarišta ostaje JVP Knin sa dva vatrogasca i 

jednim vozilom. 

14:28 sati 

Dana 17. siječnja u 12:40 sati županijski vatrogasni koordinator zaprimio je dojavu o požaru na Dinari-

vrh Badanj, a u 13:37 sati zatraženo je angažiranje protupožarnog zrakoplova Canadair, a isti je 

poletio u 14:10 sati. 

Na terenu gase pripadnici JPV Knin i DVD Knin. 

 

16./17. Siječnja 

Zagrebačka županija 

Dana 16. siječnja  u 07:17 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuhinje u kući 

na području Zaprešića, Industrijska ulica. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 5 vatrogasaca sa 2 

vatrogasna vozila iz JVP Zaprešić. U požaru je jedna osoba lakše ozlijeđena, te je zbrinuta od strane 

HMP. 

Požar je ugašen u 08:00 sati . 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 16. siječnja u 17:49 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o eksploziji i požaru kuće u Kaštel 

Sućurcu. Uslijed eksplozije došlo je do oštećenja zidova kuće, a uslijed požara izgorio je veći dio 

unutrašnjosti kuće. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasca sa 5 vatrogasnih vozila iz 

DVD-a Kaštel Gomilica i DVD-a Mladost. U požaru je jedna osoba zadobila opeklina te je zbrinuta od 

strane HMP. 

Požar je ugašen u 19:10. 

Grad Zagreb 

Dana 17. siječnja VOC Zagreb u, periodu od 00:33 do 02:45, zaprimio je četiri dojave o požaru smeća 

u kontejneru u općini Susedgrad, naselje Gajnice, prilikom kojih su oštećena četiri osobna 

automobila. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.      

Dana 17. siječnja  u 05:48 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće za odmor na području 

Kašinske Sopnice. Požarom je zahvaćeno krovište vikend kuće, drvene palete i osobni automobil. Iz 

vikend kuće je oslobođena jedna osoba te je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovalo je 

ukupno 19 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb, DVD-a Kašina i DVD-a Kučilovina. 

Požar je u tijeku. 

 

15./16. Siječnja 

Koprivničko-križevačka županija 
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Dana 15. siječnja u 13:58 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi 

Velika Mučna, Velika Mučna 57. Požarom je bilo zahvaćeno krovište objekta, a vlasnik objekta 

zatražio je pomoć HMP radi udisanja dima. Osoba je pregledana od strane HMP na mjestu događaja i 

nije htjela daljnju obradu. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasca sa tri vatrogasna 

vozila iz JVP Koprivnice te DVD Domaji.  

Požar je lokaliziran u 14:15 sati, a intervencija je završila u 17:39 sati. 

 

13./14. Siječnja 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 12. siječnja u 14:28 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 

Primorskom Dolcu iznad zaseoka Žunići. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje, a 

procijenjena površina iznosi 200 ha (2x1 km). Vatrogasci DVD-a Kaštel Gomilica, koji su bili upućeni na 

požarište, dio puta su morali prijeći pješice sa naprtnjačama zbog teško pristupačnog terena. Požar je 

nadziran tijekom noći i jutra te je proglašen ugašenim 13. siječnja u 09:30 sati. 

Vukovarsko-srijemska županija 

Dana 13. siječnja u 17:00 sati DVD Vođinci zaprimili su dojavu o požaru pomoćnog gospodarskog 

objekta koji se nalazi u Vođincima u blizini ulice Joze Ivakića. Radi se o požaru nadstrešnice površine 

1140 m2 (38x30 m) ispod koje se nalazile rolo bale sijena koje su također zahvaćene požarom. Na 

intervenciji gašenja požara ukupno je bilo angažirano 23 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP 

Vinkovci i DVD-a: Vođinci, Stari Mikanovci i Ivankovo. Požar je stavljen pod nadzor gasitelja u 20:00 

sati, a na dežurstvu i sanaciji požarišta tijekom noći i jutra angažirani su vatrogasci iz DVD-a Vođinci. 

Nema ozlijeđenih osoba i ne postoji opasnost od širenja požara jer u blizini nema drugih objekata. 

Požar je pod nadzorom gasitelja. 

 

12./13. Siječnja 

Šibensko-kninska županija 

Dana 12. siječnja u 13:53 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru 

raslinja kod mjesta Danilo Kraljice. Požarom je zahvaćeno 49 ha trave i niskog raslinja. U gašenju 

požara sudjelovalo je 17 vatrogasca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVD-a Perković, DVD-a 

Grebaštica, DVD-a Brodarica-Krapanj i DIP-a Šibenik.   

Požar je lokaliziran u 15:57 sati, a ugašen u 16:56 sati.  

Bjelovarsko-bilogorska županija 

Dana 12. siječnja u 23:27 sati JVP Grubišno Polje zaprimilo je dojavu o požaru u vulkanizerskoj radnji 

na adresi 77. Samostalnog bataljuna 19 a. Požarom je zahvaćen objekt površine 250 m2, koji se 

sastoji od radionice i ugostiteljskog objekta. Požar je zahvatio unutrašnjost objekta i krovište te 

automobilske gume unutar objekta. U gašenju požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca s 7 vatrogasnih 

vozila iz JVP Grubišno Polje, JVP Daruvar i DVD Poljani. 

 Ozlijeđenih osoba nije bilo. 
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Požar je lokaliziran 13. siječnja u 2:33. Na požarištu je trenutno JVP Grubišno Polje s 3 vatrogasca i 1 

vatrogasnim vozilom. 

Požeško-slavonska županija 

Dana 12. siječnja u 16:50 sati ŽC 112 Požega zaprimilo je dojavu o požaru gospodarskog objekta 

(štaglja) u Doljanovcima br. 76. Požarom je zahvaćen štagalj površine 50 m2. U gašenju požara 

sudjelovalo je 19 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Podgorje i DVD-a Kaptol. U požaru je 

izgorjela krovna i međukatna konstrukcija.  

Ozlijeđenih osoba nije bilo. Požar je ugašen u 18:27. 

 

11./12. Siječnja 

Krapinsko-zagorska županija 

Dana 11. siječnja 2020 godine u 05:20 sati, županijski centar 112 Krapina zaprimio je dojavu građana 

o požaru jednog objekta Doma za starije i nemoćne osobe “Zelena oaza“ iz Andraševca (Oroslavlje) 

na adresi Dolinska 8 a u kojem su bili smješteni štićenici doma. Na gašenje požara upućeno je 20 

vatrogasaca sa 5 vozila iz JVP Zagorska te DVD-a Oroslavje. Dolaskom na lokaciju požara utvrđeno je 

da je požar već bio u razbuktaloj fazi koji je zahvatio cijeli objekt te se osim samog gašenja 

osiguravalo da se požar ne proširi na susjedni objekt. Požar je lokaliziran u 5:56 sati. U požaru je 

smrtno stradalo 6 starijih i nepokretnih osoba  koji su bili štićenici doma za starije i nemoćne osobe 

“Zelena oaza“. 

Požar je ugašen u 6:19 sati. Vatrogasci Zagorske JVP napustili su požarište oko 13:00 sati a zbog 

potrebe samog očevida i osiguranja na terenu su do 17:39 ostali vatrogasci DVD-a Oroslavje. 

Uzroci požara utvrditi će se očevidom. 

 

10./11. Siječnja 

Grad Zagreb 

Dana 10. siječnja VOC Zagreb zaprimio je u 16:35 sati dojavu o požaru na otvorenom prostora na 

području Maksimira, na adresi Vidovec 50. Radilo se o požaru lišća u šumi. U gašenju požara 

sudjelovalo je devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb i DVD Vidovec. Požar je ugašen 

u 17:29 sati.      

 

8./9. Siječnja 

Šibensko-kninska županija 

Dana 08. siječnja u 15:56 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru 

raslinja kod mjesta Mokro Polje, zaseok Rašetići. Požarom je zahvaćeno oko 6 ha trave i niskog 

raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je 3 vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Sveti Juraj 

Kistanje i DVD Ervenik.  Požar je lokaliziran u 17:44 sati, a ugašen u 18:52 sati.  

Krapinsko-zagorska županija 
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Dana 08. siječnja u 14:41 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru kuće u mjestu Mala Erpenja 

br.83. Požar je zahvatio kuhinju i hodnik kao i lamperiju na stropu. Jedna osoba je zadobila opekline 

ali je odbila medicinsku pomoć. Požar je ugašen u 16:50 sati od strane ZJVP Zabok 4/1 i DVD 

Krapinske Toplice 8/3. 

 

6./7. Siječnja 

Grad Zagreb 

Dana 06. siječnja VOC Zagreb zaprimio je u 15:40 sati dojavu o požaru kuće u Črnomercu, na adresi 

Badljevinski put 8. Radilo se o požaru sobe, jedna osoba se nagutala dima i zbrinuta od strane 

djelatnika HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP 

Zagreb. Požar je ugašen u 16:44 sati.       

Zadarska županija 

Dana 06. siječnja u 15:56 sati JVP Pag zaprimio je dojavu o požaru raslinja na Pagu prije skretanja za 

Povljanu. Požarom je zahvaćeno oko 100 ha trave, šaša i trstike. U gašenju požara sudjelovao je 28 

vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Zadar i Pag, DVD Kolan i DVD Sveti Martin Povljana.  

Požar je ugašen u 23:34 sati.  

Šibensko-kninska županija 

Dana 06. siječnja u 17:30 sati vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru 

raslinja na brdu Parizovac kod naselja Slivno. Požarom je zahvaćeno oko 9 ha trave i niskog raslinja. U 

gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Perković.  Požar 

je lokaliziran u 18:40 sati, a ugašen u 18:58 sati. 

 

3./4. Siječnja 

Grad Zagreb 

Dana 03. siječnja VOC Zagreb zaprimio je u 09:56 sati dojavu o požaru kuće u Črnomercu, na adresi 

Ilica 255. Radilo se o požaru drva uz kuću, koji se proširio na krovište. Ozlijeđenih osoba nije bilo. U 

gašenju požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. Požar je 

ugašen u 12:31 sati.       

Dana 03. siječnja u 09:56 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru podzemne garaže  u Novom 

Zagrebu, na adresi Magovca Božidara 15. Požarom su zahvaćena tri osobna vozila. Ozlijeđenih osoba 

nije bilo. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je ugašen u 13:39 sati. 

Koprivničko-križevačka županija 

Dana 03. siječnja u 14:34 sati JVP Đurđevac zaprimila je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi 

Novo Virje, Trepče 16. Požarom je zahvaćen cijeli stambeni objekat i krovište. Ozlijeđenih osoba nije 

bilo. U gašenju požara sudjelovala su ukupno 23 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP 

Đurđevac, te DVD-a: Drenovica, Medvedička i Crnec. 

Požar je lokaliziran u 15:30 sati, a  ugašen u 16:15 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 
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Požar otvorenog prostora za koji je  ŽVOC Split zaprimio dojavu 01. siječnja, na predjelu Vučipolje-

Liovići, a u kojem je 02. siječnja sudjelovao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair, ugašen je 03. 

siječnja u 09:30 sati. 

 

VOS Izvanredno izvješće 3. Siječnja 

Požar krovišta   

   3.1.2020 

 (3:48:16; 10:15:15) 

  Požar u/na stambenom objektu TOMLJANOVIĆA DAMIRA GAVRANA 10, NOVI ZAGREB   SREDIŠĆE, 

ZAPRUĐE, ZAGREB                                                                                                                                                                                   

  Radi se o požaru u kući, oko 9x4 m. Nema ugroženih osoba. Požar je lokaliziran u 04:41 sati a 

intervencija je završena u 10:15 sati. Požar su ugasili vatrogasci JVP Zagreb sa 12 vatrogasaca i 4 

vatrogasna vozila. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Požar drva kraj kuće      

  3.1.2020               

 (9:57:17)                              

 Požarna intervencija : ILICA 253, ČRNOMEREC, ZAGREB                                                                                              

 Požar drva uz kuću koja je zahvatila i kuću.Točnije požar krovišta. 

 Požar je lokaliziran u 10:22 sati od strane JVP Zagreb a potpuno ugašen u 12:31 sati. U požaru nije 

bilo ozlijeđenih. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Požar u/na objektu        

   3.1.2020               

  (12:00:02)    

 VOC ZAGREB, MAGOVCA BOŽIDARA, 15, NOVI ZAGREB,TRAVNO, ZAGREB                                                           

  Požar osobnog automobila u garaži. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno da gore tri 

automobile u razini zemlje. Požar je ugašen u 12:36 sati od strane JVP Zagreb,16 vatrogasca I 5 

vatrogasnih vozila.Nije bilo ozljeđenih. 

 

2./3. Siječnja 

Primorsko-goranska županija 
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Dana 02. siječnja u 17:26 sati VOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru barake na adresi Plase 46, 

Rijeka. U požaru su izgorjele dvije barake, a ozlijeđenih nije bilo. U gašenju požara sudjelovalo je 16 

vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Rijeka i DVD Drenova.  

Požar je lokaliziran u 18:18 sati, a ugašen u 20:17 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 02. siječnja u 13:15 sati ŽVOC Split zatražio je djelovanje zračnih snaga za požarište na predjelu 

Vučipolje-Liovići za koji je 01. siječnja u 12:20 sati, JVP Sinj zaprimio dojavu u minski sumnjivom 

području. S obzirom da požar više nije bio u minski sumnjivom području na gašenje požara upućen je 

protupožarni zrakoplov Canadair. U požaru je izgorjelo oko 30 ha trave i niskog raslinja. U gašenju 

požara uz protupožarni zrakoplov Canadair djelovalo je pet vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP 

Sinj i DVD Sinj.  

Požar je lokaliziran u 22:00 sati, a tijekom noći vatrogasci su sanirali požarište.      

 

1./2. Siječnja 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 01. siječnja u 18:00 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru 

u Dicmu. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Dicmo. U 

požaru je izgorjelo 5 ha trave i niskog raslinja. 

Požar je ugašen u 23:15 sati.    

 


