
IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O ZNAČAJNIJIM 
VATROGASNIM INTERVENCIJAMA - OŽUJAK 2019 

 

31. ožujka / 1. travnja 

Ličko-senjska županija 
Dana 31. ožujka u 15:17 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Žabici kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 
5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz 
JVP-a Gospić.  
Požar je ugašen u 17:20 sati. 

Požar otvorenog prostora kod Senja – Stolac, predio Hrmotin-Ljubežine, za koji je JVP Senj 
zaprimio dojavu 29. ožujka u 16:30 sati i dalje je lokaliziran. Požarom je zahvaćena trava, 
nisko raslinje i šuma na neutvrđenoj površini. Tijekom dana 31. ožujka došlo je do 
izdimljavanja na jednom mjestu pa su na intervenciju gašenja upućena 3 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP-a Senj. 

Splitsko-dalmatinska županija  
Požar otvorenog prostora na teško pristupačnom terenu u Kamešnici – Korita (Gornja 
Stražbenica), za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 30. ožujka u 12:09 sati, tijekom dana 31. 
ožujka gasila su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Sinj. U gašenju požara 
sudjelovala su i dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air Tractor). Požarom je zahvaćena 
gusta šuma na trenutno procijenjenoj površini od 50 ha. Tijekom noći i jutra na dežurstvu i 
sanaciji požarišta angažirani su vatrogasci iz JVP-a Sinj. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 31. ožujka u 13:00 sati ŽVOC Šibenik uočio je preko kamere požar na otvorenom 
prostoru u Ivoševcima kod Kistanja (Donje Tišme). Požarom je zahvaćena trava, nisko 
raslinje i nešto borovine na površini od 525 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 
jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor te ukupno 15 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz 
DIP-a Šibenik, JVP-a Knin i DVD-a: Kistanje, Dubravice, Ervenik i Skradin.  
Požar je lokaliziran u 21:52 sati. 

Primorsko-goranska županija 
Dana 31. ožujka u 12:13 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Obršu kod Moščenićke Drage. Požarom je bila zahvaćena makija, bjelogorična, 
crnogorična i borova šuma na površini od 17 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 
jedan protupožarni zrakoplov Canadair te ukupno 38 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz 
JVP-a Rijeka i Opatija, DVD-a: Sisol, Opatija, Kras, Lovran i Vežica. Tijekom noći i jutra na 
sanaciji i osiguranju požarišta angažirana su 22 vatrogasca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a 
Rijeka i Opatija. 
Požar je ugašen istoga dana u 18:53 sati. 

Zadarska županija 
Dana 31. ožujka u 16:50 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Slivnici Donjoj kod Posedarja. Požarom je bila zahvaćena makija i hrastova šuma 
na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca sa 4 



vatrogasna vozila iz DIP-a Zadar, JVP-a Zadar i DVD-a Ražanac. 
Požar je ugašen u 22:10 sati. 
 
Grad Zagreb 
Dana 31. ožujka u 20:28 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na objektu 
(stambenoj zgradi) u ulici Hinka Würtha br.18 u Zagrebu. Požarom je bio zahvaćen stan 
površine 50 m2 prilikom čega se jedna muška osoba nadisala dima te je zbrinuta od strane 
HMP i prevezena u KBC Sestre milosrdnice. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 27 
vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP-a Zagreb.  
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 23:51 sati. 

31. ožujka 

Ličko-senjska županija 

Dana 29. ožujka u 16:30 sati JVP Senj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Senja – Stolac, predio Hrmotin-Ljubežine. Požarom je zahvaćena trava, nisko 
raslinje i šuma. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te 
lokalne snage vatrogasaca JVP Senj, DVD Senj, Krasno i Sv. Juraj sa 37 vatrogasaca i 10 
vatrogasnih vozila, a upućene su na gašenje i županijske snage JVP Gospić, DVD-a Kuterevo, 
Sinac, Perušić, Otočac i Pazarišta sa ukupno 25 vatrogasaca i 16 vatrogasnih vozila. Glavni 
vatrogasni zapovjednik je dao zapovijed za dodatnu pomoć vatrogasaca iz Primorsko-
goranske županije. U 20:10 sati, na požar je stigla ispomoć vatrogasaca iz DVD Novi 
Vinodolski sa četiri vatrogasca i jednim vozilom. 

Dana 30.ožujka, u gašenju požara sudjelovali su jedan CL i jedan AT, a od zemaljskih snaga: 

Ličko-senjska:  
JVP Senj 13/5, DVD Otočac 5/1, JVP Gospić 5/1, DVD Pazarište 6/1, DVD Perušić 3/1, 
DVD Sinac 7/1, DVD Kuterevo 3/1 

Primorsko-goranska: 
DVD Novi Vinodolski 4/1, JVP Rijeka 8/2, JVP Krk 3/1, DVD Njivice 6/2, DVD Dobrinj 
3/1, DVD Malinska 3/1, DVD Zlobin 3/1, DVD Hreljin 3/1, navedene snage su se povukle 
30.03 u 19:45 sati. 
Požar je lokaliziran u 14:05.  
 
Dana 29. ožujka u 21:05 sati JVP Senj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Senja – Vratnik, predio Francikovac. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje. U 
gašenju požara sudjeluje dio preraspoređenih snaga, (sa prvog požara Stolac), vatrogasci JVP 
Senj i DVD Otočac sa devet vatrogasaca i tri vatrogasna vozila, a u 22:10 sati upućena je na 
požarište dodatna pomoć vatrogasaca iz Primorsko-goranske županije JVP Crikvenica sa 
devet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je lokaliziran u 00:10 sati, na požarištu dežurstvo JVP Crikvenica i DVD Crikvenica s 9 
vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen 30.3.2019 u 8:40. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 30. ožujka u 13:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na prostoru Polače. Požarom je bila zahvaćena trava, 



nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno šest 
vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin.  
Požar je lokaliziran u 17:15, a ugašen u 17:38 sati. 
 
Dana 30. ožujka u 12:56 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na prostoru Kistanja, Vijekići. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 30 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 
ukupno četrnaest vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz DVD Dubravice, DVD Skradin, 
DVD Sveti Juraj Kistanje, DVD Ervenik i DIP Šibenik.  
Požar je lokaliziran u 18:58, a ugašen u 21:20 sati. 

Dana 30. ožujka u 19:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na prostoru Skradin-Graovo-Vukovići. Požarom je 
bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 4,5 ha. U gašenju požara 
sudjelovalo je ukupno četrnaest vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz DVD Dubravice, 
DVD Skradin i JVP Šibenik.  
Na mjestu požara je pronađena jedna mrtva muška osoba. Uzrok smrti još nije utvrđen. 
Požar je lokaliziran u 21:45, a ugašen u 23:05 sati. 

Krapinsko-zagorska županija 
Dana 30. ožujka u 12:59 sati ŽC 112 Krapina zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na prostoru Zlatara, Gornje Selnice 78. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno pet vatrogasaca s jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Belec..  
Požar je ugašen u 14:00 sati. 
Dana 30. ožujka u 18:18 sati ŽC 112 Krapina zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na prostoru Marije Bistrice, Gornji Gabudi. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 100 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 27 vatrogasaca s 7 
vatrogasnih vozila iz Zagorske JVP, DVD-a laz i DVD-a Marija Bistrica..  
Požar je ugašen u 21:47 sati. 

 
Splitsko-dalmatinska županija 
Požar otvorenog prostora na području Sutine kod Muća, za koji je JVP Split zaprimila dojavu 
24. ožujka u 14:32 sati, lokaliziran je dana 27. ožujka u 16:00 sati. Tijekom dana 29. ožujka 
na požarištu dežurstvo obavljali vatrogasci DVD Muć.  
Požar je ugašen 30.3.2019. godine u 18:00 sati, a opožarena površina iznosi 150 ha. 
Požar otvorenog prostora na brdu Sidoč kod Goričaja, za koji je JVP Split zaprimila dojavu 
28. ožujka u 15:10 sati, pod nadzorom je gasitelja. Tijekom dana 29. ožujka na sanaciji 
požarišta bili su angažirani vatrogasci iz DVD-a Zadvarje, Lovreč, Zagvozd i Kučiće. 
Požarom je bila zahvaćena borova šuma i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. 
Požar je ugašen 30.3.2019. godine u 19:00 sati 

Požar otvorenog prostora Kamešnica-Korita (Gornja Stražbenica), za koji je JVP Split 
zaprimila dojavu 30. ožujka u 12:50 sati. Požarom je zahvaćena gusta šuma površine od 50 ha 
na teško pristupačnom terenu. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 3 vatrogasca s jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP Sinj, te jedan AT 
Požar je i dalje aktivan. Na terenu ostaje JVP Sinj s 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim 
vozilom. 



Karlovačka županija 
Dana 30. ožujka u 15:48 sati JVP Ogulin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Seočana, Općina Drežnica. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje površine 
10 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Ogulin, DVD Ogulin i DVD Zagorje s trinaest 
vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.  
Požar je ugašen u 18:39 sati. 
Dana 30. ožujka u 16:37 sati JVP Ogulin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Potoka Tounjskog. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija površine 
12 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Ogulin, DVD Tounj, i DVd Oštarije s dvanaest 
vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.  
Požar je ugašen u 18:30 sati. 

Osječko-baranjska županija 
Dana 30. ožujka u 14:07 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na prostoru Šodolovaca. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 40 ha. U 
gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Ernestinovo.  
Požar je ugašen u 20:52 sati. 

Bjelovarsko-bilogorska županija 
Dana 30. ožujka u 19:46 sati ŽC 112 Bjelovar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na prostoru Puklica prema Papuku. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i 
šikara na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 
vozila iz JVP Daruvar i DVD-a Đulovac. 
Požar je ugašen u 23:00 sati. 

 
Sisačko-moslavačka županija 

Dana 30. ožujka u 16:15 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na gospodarskom 
objektu površine 150m². U gašenju požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih 
vozila iz JVP Kutina, DVD Čaire i DVD Selišće. 
Prilikom gašenja požara ozlijeđen je jedan vatrogasac. 
Požar je ugašen 31.3. u 01:33 sati. 

30. ožujka 

Karlovačka županija 

Dana 29. ožujka u 22:46 sati JVP Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Udbinja. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje. U gašenju požara 
sudjeluju vatrogasci JVP Karlovac sa tri vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom.  
Požar je ugašen u 00:15 sati. 

Ličko-senjska županija 
Dana 29. ožujka u 16:30 sati JVP Senj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Senja – Stolac, predio Hrmotin-Ljubežine. Požarom je zahvaćena trava, nisko 
raslinje i šuma veće fronte. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair, te lokalne snage vatrogasaca JVP Senj, DVD Senj, Krasno i Sv. Juraj sa 37 
vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila, a upućene su na gašenje i županijske snage JVP Gospić, 
DVD-a Kuterevo, Sinac, Perušić, Otočac i Pazarišta sa ukupno 25 vatrogasaca i 16 



vatrogasnih vozila. Glavni vatrogasni zapovjednik je dao zapovijed za dodatnu pomoć 
vatrogasaca iz Primorsko-goranske županije. U 20:10 sati, na požar je stigla ispomoć 
vatrogasaca iz DVD Novi Vinodolski sa četiri vatrogasca i jednim vozilom. 
Požar je i dalje aktivan, a tijekom jutra, dana 30. ožujka, ponovo će se u gašenje požara 
uključiti i jedan zrakoplov Canadair. 
 
Dana 29. ožujka u 21:05 sati JVP Senj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Senja – Vratnik, predio Francikovac. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje. U 
gašenju požara sudjeluje dio preraspoređenih snaga, (sa prvog požara Stolac), vatrogasci JVP 
Senj i DVD Otočac sa devet vatrogasaca i tri vatrogasna vozila, a u 22:10 sati upućena je na 
požarište dodatna pomoć vatrogasaca iz Primorsko-goranske županije JVP Crikvenica sa 
devet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je lokaliziran u 00:10 sati, na požarištu dežurstvo JVP Crikvenica 9 vatrogasaca i dva 
vatrogasna vozila. 

Dana 29. ožujka u 18:54 sati DVD Brinje zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Brinje-Vodoteč. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 17,5 ha. 
U gašenju požara sudjelovali su DVD Brinje sa pet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen u 22:00 sata. 

Zadarska županija 
Dana 29. ožujka u 13:33 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Zaton Obrovački. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 50 ha. U gašenju požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, 
te ukupno devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Benkovac, DVD-a Jasenice, 
Obrovac i Žegar.  
Požar je lokaliziran u 17:05 sati, a ugašen u 22:10 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 29. ožujka u 11:49 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na prostoru naselja Kričke-Midenjak. Požarom je bila 
zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 12 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 
devet vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, JVP Drniš i DVD Drniš. Na 
požarište je upućen i jedan protupožarni zrakoplov Canadair, ali radi sudara sa pticom u letu 
morao se vratiti natrag u bazu.  
Požar je ugašen u 15:00 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Požar otvorenog prostora na području Sutine kod Muća, za koji je JVP Split zaprimila dojavu 
24. ožujka u 14:32 sati, lokaliziran je dana 27. ožujka u 16:00 sati. Tijekom dana 29. ožujka 
na požarištu dežurstvo obavljali vatrogasci DVD Muć.  
 
Požar otvorenog prostora na brdu Sidoč kod Goričaja, za koji je JVP Split zaprimila dojavu 
28. ožujka u 15:10 sati, pod nadzorom je gasitelja. Tijekom dana 29. ožujka na sanaciji 
požarišta bili su angažirani vatrogasci iz DVD-a Zadvarje, Lovreč, Zagvozd i Kučiće. 
Požarom je bila zahvaćena borova šuma i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. 
 
Dana 29. ožujka u 10:06 sati JVP Split zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području između naselja Sumpetar i Dugi Rat (Jesenice). Požarom je bila zahvaćena borova 
šuma i nisko raslinje na površini od 12 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni 



zrakoplov Canadair, te ukupno 49 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz DVD-a Dugi Rat, 
Omiš, Podstrana, Gata, Žrnovnica i Kučiće. 
Požar je lokaliziran u 11:40 sati, a ugašen u 14:20 sati. 

Dana 29. ožujka u 11:11 sati ŽC112 Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području naselja Proložac Gornji. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i 
hrastova šuma na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovao je JVP Imotski sa šest 
vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen u 13:45 sati. 

29. ožujka 

Osječko-baranjska županija 
Dana 28. ožujka u 11:57 sati DVD Donji Miholjac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u ornitološkom rezervatu Podpanj. Požarom je bila zahvaćena trava, trska i nisko 
raslinje na površini od 12,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 3 
vatrogasna vozila iz DVD-a Donji Miholjac. 
Požar je ugašen 29. ožujka u 00:31 sati. 

Krapinsko-zagorska županija 
Dana 28. ožujka u 11:57 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Mala Erpenja kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa 3 
vatrogasna vozila iz DVD-a Mala Erpenja i Krapinske Toplice. 
Požar je lokaliziran u 12:54, a ugašen u 13:19 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 28. ožujka u 18:16 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na prostoru naselja Uzdolje kod Biskupije. Požarom 
je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. U gašenju požara 
sudjelovala su 2 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin. 
Požar je ugašen u 20:00 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 
Požar otvorenog prostora na području Sutine kod Muća, za koji je JVP Split zaprimila dojavu 
24. ožujka u 14:32 sati, tijekom dana 28. ožujka na dežurstvu su bila 4 vatrogasca s jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Muć. Tijekom noći i jutra na dežurstvu i daljnjem saniranju 
požarišta angažirana su 4 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Muć. 
Požar je lokaliziran 27. ožujka u 16:00 sati. 

Dana 28. ožujka u 15:10 sati JVP Split zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
brdu Sidoč kod Goričaja. Požarom je bila zahvaćena borova šuma i nisko raslinje na površini 
od 7,5 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair kao i 12 
vatrogasaca s 7 vatrogasnih vozila iz DVD-a Zadvarje, Lovreč, Zagvozd i Kučiće. 
Tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta. 

28. ožujka 

Splitsko – dalmatinska županija 



Požar otvorenog prostora na području Sutine kod Muća, za koji je ŽVOC Split zaprimio 
dojavu 24. ožujka u 14:32 sati, tijekom dana 27. ožujka gasila su 23 vatrogasaca sa 5 
vatrogasnih vozila iz  DIP-a Split i DVD-a: Muć, Zagora, Trogir, Okruk i Kaštela. Na jednom 
dijelu je došlo do ponovnog aktiviranja požara te je zatražena pomoć jednog protupožarnog 
zrakoplova Canadair koji je izvršio jedno bacanje vode. Daljnje djelovanje protupožarnog 
zrakoplova nije bilo moguće zbog vremenski nepovoljnih uvjeta. Tijekom noći i jutra na 
dežurstvu i daljnjem saniranju požarišta angažirana su 4 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD-a Muć. Požar je lokaliziran 27. ožujka u 16:00 sati. 

Šibensko – kninska županija 

Dana 27. ožujka u 11:33 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na predjelu Smrdelje – Tomasovići. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 
ukupno 8 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a: Skradin, Ervenik, Dubravice i Sveti 
Juraj Kistanje. Požar je lokaliziran u 16:40, a ugašen u 17:48 sati. 

Dana 27. ožujka u 16:34 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru u ljekarni koja se nalazi u sklopu stambene zgrade na adresi Knin, 
Krešimirova ulica br.5. Požarom je bio zahvaćen skladišni prostor i stvari unutar istoga. 
Stanari zgrade i djelatnici ljekarne evakuirani su te nitko nije ozlijeđen. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin.  
Požar je ugašen u 17:20 sati. 

Dana 27. ožujka u 17:04 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u predjelu Puljani – Promina kod Knina. Požarom je 
bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja 
požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Promina. Požar 
je ugašen u 20:06 sati. 

Osječko – baranjska županija 

Dana 27. ožujka u 16:49 sati JVP Našice zaprimile su dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u Gradacu Našičkom kod Našica. Požar se proširio sa smetlišta te zahvatio travu i nisko 
raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna 
vozila iz JVP-a Našice i DVD-a Našice. Požar je ugašen u 20:16 sati. 

Požeško – slavonska županija 

Dana 27. ožujka u 16:32 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na neuređenom odlagalištu otpada na predjelu između Filipovca i Pakraca. Požarom 
je bio zahvaćen otpad na površini od 500m2. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 
ukupno 20 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Požeško – slavonske, DVD-a: Pakrac, 
Prekopakra i Filipovac. Intervencija je završila u 20:38 sati. 

27. ožujka 

Šibensko-kninska županija 
Dana 26. ožujka u 10:55 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području NP Krka, Ervenik i zaseok Perići. Požarom je bila zahvaćena trava, 



nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Knin 4/1, 
JVP Drniš 2/1, DVD Ervenik 2/1 i DVD Promina 2/1.  
Požar je lokaliziran 14:23, a ugašen u 16:01. 

Požar za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu 23. ožujka u 12:29 sati na lokaciji Drniš 
pogon „Kalun“ (drveni otpad i palete) u kojem izgorjelo oko 800 m3 drvene mase, u gašenju 
požara sudjelovali su JVP Drniš i DVD Drniš s ukupno 11/8.  
Požar je lokaliziran 25. ožujka u 16:12 sati, a ugašen 26. ožujka u 07:15 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 23. ožujka u 19:48 sati JVP Sinj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
padinama Kamešnice na području Korita-Otok-Žlabina. Požarom na teško pristupačnom 
terenu (1200 m) je bila zahvaćena gusta borova šuma i nisko raslinje na površini 50 ha. U 
gašenju i nadziranju požara sudjelovali su JVP Sinj, DVD Sinj i DVD Trilj. 
Požar je ugašen 26. ožujka u 05:00 sati  
 
Dana 26. ožujka u 02:39 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području otoka Brača između Murvica i Bola. Požarom je bila zahvaćena makija i borova 
šuma na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 42/12 iz 
lokalnih DVD-a s otoka Brača. 
Požar je ugašen u 14:00 sati 

Dana 24. ožujka u 14:32 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Sutine kod Muća. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma na površini oko 150 
ha. Tijekom dana 26. ožujka vršila se sanacija požarišta te su raspuštene sve snage osim 
DVD-a Muć 4/2.  
Požar je i dalje aktivan te se vrši sanacija požarišta. 
 
Dana 25. ožujka u 13:22 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području naselja Vrlika-Podosoje-Golobrdo. Požarom je na teško pristupačnom terenu bilo 
zahvaćeno nisko raslinje i makija na površini od 3 ha. Dana 26. ožujka požar je lokaliziran 
tijekom ranih jutarnjih sati, a ugašen u 07:30 sati. 

26. ožujka 

Požeško-slavonska županija 

Dana 25. ožujka u 17:17 sati  ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Požege – Gradski Vrhovci. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva 
vatrogasna vozila iz JVP Požega. Požar je ugašen u 19:40 sati. 

Karlovačka županija 

Dana 25. ožujka u 11:54 sati JVP Karlovac  zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Slunja - Gornja Glina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD Slunj. Požar je lokaliziran u 20:07 sati, a intervencija je završila u 20:18 sati. 

Ličko-senjska županija 



Dana 25. ožujka u 17:07 sati DVD Brinje  zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru između naselja Križpolje i zaseoka Krpani. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje, strnište i bjelogorična šuma na površini od 45 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri 
vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Brinje. Požar je ugašen u 17:00 sati. 

Zadarska županija 

Dana 25. ožujka u 22:10 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
Gornji Poličnik. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, grab i niska hrastova šuma na površini 
od 5ha. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz DVIP 
Zadar i JVP Zadar.  Požar je lokaliziran u 23:20 sati, a ugašen u 03:30 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 25. ožujka u 15:42 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Kistanja - Krnjeuve. Požarom je 
zahvaćeno nisko raslinje, smrika i niska hrastovina na površini od 9 ha. U gašenju požara 
ukupno je sudjelovalo šest vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a Skradin, Dubravice i 
Sveti Juraj Kistanje. Dva zrakoplova Canadair u preletu djelovala su na požarištu sa po 
jednim bacanjem. Požar je ugašen u 22:37 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 23. ožujka u 19:48 sati JVP Sinj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
padinama Kamešnice na području Korita-Otok-Žlabina. Požarom na teško pristupačnom 
terenu (1200m) zahvaćena je gusta borova šuma i nisko raslinje na površini 50 ha. Tijekom 
dana 25. ožujka na intervenciji nadziranja požara sudjeluju vatrogasci iz JVP Sinj i DVD 
Trilj. Požar je dana 26.ožujka u jutarnjim satima lokalizirala kiša i snijeg. 

Dana 24. ožujka u 14:32 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Sutine kod Muća. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma na površini oko 150 
ha. Tijekom dana 25. ožujka na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri protupožarna 
zrakoplova Canadair, dva protupožarna  zrakoplova Air Tractor i ukupno 33 vatrogasaca sa 
14 vatrogasnih vozila iz JVP Split, DVD-a Dugopolje, Žrnovnica, Muć, Solin, Gomilica, 
Mladost, Kaštela, Split, Podstrana i Vranjic. Poslije 19:00 sati na požarištu je napravljena 
smjena vatrogasaca, koji su tijekom noći i jutra gasili i sanirali aktivne dijelove požara. 

Požar na otvorenom prostoru na području Vrba kod Muća koji je dojavljen 24.ožujka u 12:16 
sati, ugašen je 25. ožujka u 21:00 sati. Požarom je zahvaćena borova šuma i nisko raslinje na 
površini od 8 ha. 

Dana 25. ožujka u 13:22 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području naselja Vrlika-Podosoje-Golobrdo. Požarom je na teško pristupačnom terenu 
zahvaćeno nisko raslinje i makija na površini od 3ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i dva vatrogasaca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Vrlika. Požar je lokaliziran tijekom jutarnjih sati. 

Dana 26. ožujka oko 02:39 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području otoka Brača između Murvica i Bola. Požarom je zahvaćena makija i 
borova šuma na površini 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 42 



vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila lokalnih DVD-a sa otoka Brača. Požar je lokaliziran u 
05:31 sati. 

25. ožujka 

Sisačko-moslavačka županija 

Dana 24. ožujka u 13:22 sati DVD Gvozd  zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u mjestu Pješćanica kod Gvozda. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD-a Gvozd. Požar je ugašen u 15:00 sati. 

Varaždinska županija 

Dana 24. ožujka u 18:18 sati DVD Svibovec Podravski  zaprimilo je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u ulici Svetog Antuna kod Sračinca. Požarom je bila zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od 48 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Svibovec Podravski. Požar je ugašen u 19:12 sati. 

Karlovačka županija 

Dana 24. ožujka u 11:54 sati JVP Karlovac  zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Seljanima kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Karlovac. Požar je ugašen u 12:50 sati. 

Ličko-senjska županija 

Dana 24. ožujka u 17:07 sati DVD Brinje  zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru između naselja Križpolje i zaseoka Krpani. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 24 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa 2 vatrogasna 
vozila iz DVD Brinje. Požar je ugašen u 19:00 sati. 

Dana 24. ožujka u 19:24 sati JVP Gospić  zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u naselju Mogorić kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-
a Gospić. Požar je ugašen u 21:05 sati. 

Zadarska županija 

Dana 25. ožujka u 04:07 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru kuće u Ražancu, Put 
Puntice 18a. Požarom je zahvaćena kuhinja i hodnik, a jedna osoba je ozlijeđena i zbrinuta od 
strane HMP-a . U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a 
Zadar i DVD-a Ražanac.  Požar je ugašen u 06:10 sati. 

Šibensko – kninska županija 

Dana 24. ožujka u 11:47 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Radoniču kod Drniša. Požarom je zahvaćena trava, 
nisko raslinje i smrika na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 12 



vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DIP-a Šibenik, JVP-a Drniš i DVD-a Drniš. Požar je 
ugašen u 18:05 sati. 

Dana 24. ožujka u 13:09 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru uz Benkovačku cestu kod Zatona. Požarom je 
zahvaćena borova šuma na površini od 1,2 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan 
protupožarni zrakoplov Canadair i 13 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP-a Šibenik i 
Vodice, DVD-a Vodice i Zaton. Požar je ugašen u 15:28 sati. 

Dana 24. ožujka u 13:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Razvođe kod Promine. Požarom je 
zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan 
protupožarni zrakoplov Canadair i 8 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP-a Drniš i 
DVD-a Sveti Juraj Kistanje i Ervenik. Požar je ugašen u 18:20 sati. 

Dana 24. ožujka u 14:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Biovičino Selo kod Kistanja. Požarom je 
zahvaćena trava, nisko raslinje i smrika na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 
ukupno 9 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Sveti Juraj Kistanje, Dubravice, 
Skradin i Ervenik. Požar je ugašen u 20:40 sati. 

Splitsko – dalmatinska županija 

Dana 24. ožujka u 09:20 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na padinama Kamešnice na području Korita-Otok. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma 
na površini oko 100 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluju vatrogasci iz JVP Sinj i DVD 
Trilj. Požar je i dalje aktivan. 

Dana 24. ožujka u 12:16 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u naselju Ramljane kod Muća. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma na površini oko 8 ha. 
Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
DVD-a Zagora. Požar je ugašen u 21:00 sati. 

Dana 24. ožujka u 13:15 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
između naselja Kotlenice-Ercegovci. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
oko 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila 
iz DVD-a Dugopolje i Dicmo. Požar je ugašen u 23:30 sati. 

Dana 24. ožujka u 14:32 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Sutine kod Muća. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma na površini oko 30 
ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, jedan 
protupožarni zrakoplov Air Tractor i ukupno 35 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-
a Muć, Solin, Vranjic, Zagora, Split, Gomilica Mladost i Kaštela. Požar je i dalje aktivan, a u 
jutarnjim satima stigao je zahtjev za angažiranje protupožarnih zrakoplova. 

Dana 24. ožujka u 12:16 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
između naselja Sitno-Radnići. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini oko 6 
ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
DVD-a Kaštela, Trogir i DVD Perković (šibensko-kninska županija). Požar je ugašen u 19:39 
sati. 



Dana 25. ožujka u 04:25 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru kuće u Omišu, ulica 
Put stare Duće 14. U požaru su ozlijeđene dvije osobe (opekline) i zbrinute od strane HMP-a. 
Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a 
Omiš i Dugi Rat. Požar je ugašen u 05:10 sati. 

24. ožujka 

17:40 

Šibensko – kninska županija 
Dana 24. ožujka u 11:47 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u predjelu Radonić - Drniš. Požarom je zahvaćena 
trava, nisko raslinje i smrika na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je JVP-a 
Drniš, DVD Drniš i DVIP Šibenik sa 12 vatrogasaca i četiri vozila. Požar je lokaliziran u 
15:15 sati. 
  
Dana 24. ožujka u 13:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru Razvođe -Promina. Požarom zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od  2 ha. U gašenju požara sudjeluju JVP Drniš, DVD Kistanje i Ervenik 
sa pet vatrogasaca i tri vozila, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Požar je pod 
nadzorom od 15:03 sati, a zrakoplov Canadair napustio požarište. 

Splitsko – dalmatinska županija 
Dana 24. ožujka u 12:41 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u području Sutine kod Muća. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma na površini 20 ha. Na 
intervenciji u gašenja požara sudjeluje ukupno 35 vatrogasaca sa 11 vozila iz DVD-a Muć, 
Solin, Vranjic, Zagora, Split, Gomilica Mladost i Kaštela, te po jedan protupožarni zrakoplov 
Air Tractor i Canadair. 

Na području županije su aktivna tri veća požara Vrba-Muć, Korita - Kamešnica i Neorić 
(Stričevići), te osam manjih požara. 

8:30 

Krapinsko-zagorska županija 
Dana 23. ožujka u 15:28 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Oratju kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz Zagorske JVP. 
Požar je lokaliziran u 15:51, a ugašen u 16:54 sati. 

Dana 23. ožujka u 19:38 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom u 
Maloj Erpenji kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa 2 vatrogasna 
vozila iz DVD-a: Mala Erpenja i Krapinske Toplice.  
Požar je ugašen u 21:07 sati. 

Istarska županija 
Dana 23. ožujka u 11:35 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
kod sela Gambetići blizu Poreča. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija, 



bjelogorična i crnogorična šuma na površini od 31.5 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan 
protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno 50 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz JVP-a: 
Poreč, Buzet, Pazin, Rovinj i Pula, te DVD-a: Sv.Lovreč, Višnjan, Vižinada, Tar-Vabriga, 
Kaštelir-Labinci i Vrsar. 
Požar je lokaliziran u 15:40, a ugašen u 17: 30 sati 

Dana 23. ožujka u 15:07 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
između Musaleža i Valarina kod Poreča. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 3575 m2. Pošto se požar širio velikom brzinom, a većina zemaljskih snaga je bila 
upućena na požarište kod Gambetića gdje je gašenje vršio i jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair, zatraženo je da isti izvrši jedno bacanje vode na ovo požarište kako bi olakšao 
gašenje vatrogascima. Na intervenciji gašenja požara, osim protupožarnog zrakoplova 
Canadair, sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Poreč.  
Požar je ugašen u 16:10 sati. 

Zadarska županija 
Dana 23. ožujka u 14:05 sati pilot protupožarnog zrakoplova Canadair koji je bio upućen na 
požarište kod Poreča u Istarskoj županiji, uočio je požar otvorenog prostora kod Posedarja. 
Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 16 ha. U gašenju požara 
sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i ukupno 8 vatrogasaca sa 3 
vatrogasna vozila iz JVP-a Zadar. Požar je ugašen u 17:15 sati. 

Dana 23. ožujka u 11:05 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Podvršju kod Ražanca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 28 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno 12 
vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP-a Zadar i DVD-a Ražanac. 
Požar je ugašen u 19:30 sati. 

Dana 23. ožujka u 16:25 sati pilot protupožarnog zrakoplova Air Tractor uočio je požar 
otvorenog prostora u Raštanima Gornjim kod Sv. Filipa i Jakova. Požarom je bila zahvaćena 
trava, nisko raslinje, borova i hrastova šuma na površini od 3 ha. U gašenju požara sudjelovao 
je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i ukupno 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
JVP-a Biograd na Moru i DVD-a Sv. Filip i Jakov. 
Požar je ugašen u 18:59 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 23. ožujka u 12:51 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Otavicama (predio Cigići) kod Drniša. Požarom je 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutno procijenjenoj površini od 15 ha. U 
gašenju požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Drniš i 
DVD-a: Drniš i Ružić.  
Požar je lokaliziran 23. ožujka u 17:07 sati. 

Dana 23. ožujka u 12:29 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru u drvo-prerađivačkom pogonu „Kalun“ kod Drniša. Požarom je zahvaćeno 
900m3 (20x15x3m) paleta i drvenog otpada. Tijekom dana u gašenju požara sudjelovalo je 
ukupno 8 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP-a Drniš i DVD-a Drniš. Tijekom noći i 
jutra na dežurstvu i saniranju požarišta angažirana su 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz 
JVP-a Drniš i DVD-a Drniš. 



Grad Zagreb 
Dana 23. ožujka u 13:27 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Kašini Gornjoj kod Sesveta. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 150 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih 
vozila iz DVD-a: Kašina, Kašina Gornja, Blaguša i Kučilovina. 
Požar je ugašen u 17:55 sati. 

Bjelovarsko-bilogorska županija 
Dana 23. ožujka u 17:21 sati ŽC 112 Bjelovar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Velikoj Klisi kod Đulovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz 
JVP-a Daruvar i DVD-a Đulovac.  
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 21:25 sati. 

Požeško-slavonska županija 
Dana 23. ožujka u 18:40 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru između Lukača i Hrnjevca kod Kutjeva. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa 2 
vatrogasna vozila iz JVP-a Požeško – slavonske i DVD-a: Lukač i Kutjevo. 
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 19:35 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 23. ožujka u 14:32 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u području Alebić Kule kod Sinja. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje u minski 
sumnjivom području pa nije moguće utvrditi površinu. Na intervenciji gašenja požara 
sudjeluje 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Sinj koji gase sa puteva gdje imaju 
siguran pristup.  
Požar je lokaliziran 23. ožujka u 18:20 sati. 

23. ožujka 

Šibensko-kninska županija 
Dana 22. ožujka u 15:41 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Biočića. Požarom je zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 4 
vatrogasna vozila iz JVP Drniš te DVD-a Drniš. 
Požar je ugašen u 18:16 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 22. ožujka u 14:42 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Donje Dubrave, kod Ogulina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP Ogulin. Požar je ugašen u 16:53 sati. 

Osječko-baranjska županija 
Dana 22. ožujka u 18:44 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u mjestu Dalj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. 
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca sa 2 vatrogasnim vozilom iz DVD 
Dalj. 
Požar je ugašen u 19:22 sati. 



22. ožujka 

Grad Zagreb 
Dana 21. ožujka u 11:58 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Dubrave, III Retkovec 38. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz 
JVP Zagreb i DVD Sesvete. Intervencija je završila u 13:53 sati. 

Dana 21. ožujka u 20:09 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru stana na adresi Braće 
Domany 8/XVII na području Srednjaci. Požarom je bio zahvaćen balkon stana, a požar se nije 
proširio na druge prostore i brzo je ugašen. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, već je jedna 
bolesna osoba zatražila pomoć HMP radi srčanih problema, a pregledan je i vlasnik stana. U 
gašenju požara sudjelovalo je 25 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 
Požar je ugašen u 20:33 sati. 

Dana 21. ožujka u 20:48 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na adresi Botinac, Zlatarova Zlata 10. Požarom su bila zahvaćena dva plastična kontejnera i 
oštećena je autobusna stanica, a opečena je i osoba koja je izazvala požar. Osoba je zbrinuta 
od strane HMP i prevezena u bolnicu. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa 
jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Hrašće. Intervencija je završila u 21:40 sati. 
 
Osječko-baranjska županija 
Dana 21. ožujka u 13:54 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Koprivna (Šodolovci). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, 
trstika i strnište na površini od 18 ha, a jednim dijelom i u minski sumnjivom području. U 
gašenju požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz DVD-a 
Čepin, Silaš i Hrastin. Požar je ugašen u 17:21 sati. 
 
Zadarska županija 
Dana 21. ožujka u 19:08 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Donje Biljane. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 30 ha, na teško pristupačnom terenu. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 
vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP-e Zadar i Benkovac, te DVIP Zadar. Požar je 
ugašen u 22:30 sati. 

21. ožujka  

Šibensko-kninska županija 
Dana 20. ožujka u 19:58 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Dubravica unutar granica NP Krka. 
Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i trska na površini od 25 ha. U gašenju požara 
sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, te DVD-a Skradin i 
Dubravice. 
Požar je ugašen 21. ožujka u 06:54 sati. 

20. ožujka 

Zadarska županija 
Dana 19. ožujka u 18:27 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na 262 km Autoceste Zagreb - Split na sjevernoj strani izlaza Zadar 2. Požarom je 



bila zahvaćena trava na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 6 
vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DIP Zadar i JVP Benkovac. Požar je lokaliziran u 
20:40, a ugašen u 21:20 sati. 

19. ožujka 

Šibensko-kninska županija 
Dana 17. ožujka u 13:21 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađena predio Krug (kod vojarne). 
Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i stara već prijašnjih godina nagorena debla 
borove šume. U gašenju požara sudjelovali su JVP Knin, DVD-a Knin, DVD Ervenik i DVD 
Sveti Juraj Kistanje 10/4. 
Požar je ugašen 18. ožujka u 13:08, a nakon pregleda požarišta procijenjena opožarena 
površina je 11 ha. 

 
Međimurska županija 
Dana 18. ožujka u 10:03 sati ŽVOC Čakovec zaprimio je dojavu o požaru krovišta nedaleko 
Preloga, u Donjem Vidovcu, na adresi Rade Končara br.21, na kući prizemnici koja se 
obnavlja. Do dolaska vatrogasaca došlo je i do eksplozije (pretpostavka je da je eksplodirala 
plinska boca prilikom radova, ali za sada nije potvrđeno). Prilikom eksplozije poginula je 
jedna muška osoba koja je radila na obnovi kuće. U gašenju požara sudjelovali su JVP 
Čakovec, DVD Sveta Marija, DVD Donji Vidovec i DVD Donja Dubrava 23/6. 
Požar je lokaliziran u 10.50, a ugašen u 11:44. 

Vukovarsko-srijemska županija 

Dana 18. ožujka u 11:50 sati JVP Vinkovci zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Vođinaca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje na površini od 
5 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Vinkovci 2/1. 
Požar je ugašen u 16:20. 

 
Osječko-baranjska županija 
Dana 18. ožujka u 11:11 sati JPVP Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Osijeka, Vinogradska 88. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje na površini od 
20 ha. U gašenju požara sudjelovala je JPVP Osijek i DVD Osijek Donji grad 13/5. 
Požar je ugašen u 16:42 sati. 

18. ožujka 

Međimurska županija 

U 10:03 sati JVP Čakovec primio je dojavu o požaru krovišta u Donjem Vidovcu na adresi 
Rade Končara br.9. Do dolaska vatrogasaca došlo je do eksplozije uslijed čega je srušena 
sjeverna strana zid kuće (za sada uzrok eksplozije nije utvrđen ) i tom prilikom je poginula 
jedna muška osoba. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji su sudjelovali JVP Čakovec i 
DVD Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava. U 10:30 sati požarište je napustio JVP 
Čakovec, a DVD-i Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava su ostali na dežurstvu i 
raščišćavanju požarišta. 



Varaždinska županija 
Dana 17. ožujka u 19:28 sati DVD Ivanec zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Kaniža (Ivanec) kod rijeke Bednje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna 
vozila iz DVD Ivanec.  
Požar je ugašen u 20:52 sati. 

 
Krapinsko-zagorska županija 
Dana 17. ožujka u 16:22 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Domahovo - Veliko Trgovišće. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva 
vatrogasna vozila iz DVD Veliko Trgovišće. 
Požar je ugašen u 18:45 sati. 

 
Grad Zagreb 
Dana 17. ožujka u 21:11 sati JVP Zagreb zaprimilo je dojavu o požaru stana na adresi Trnje, 
Župančića Otona 4A. Požarom je bio zahvaćen papir u hodniku stana, te je radi udisanja dima 
ozlijeđena jedna osoba, koja je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovalo je 
devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.  
Intervencija je završila u 21:58 sati. 

 
Osječko-baranjska županija 
Dana 17. ožujka u 11:18 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Donji Miholjac – Potpanj (Stari ribnjak). Požarom je bila zahvaćeno 
nisko raslinje na površini od 50 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa četiri 
vatrogasna vozila iz DVD Donji Miholjac. 
Požar je ugašen u 16:20 sati. 

 
Dana 17. ožujka u 12:44 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Našica predio Makloševac. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje i 
šuma na površini od 22 ha. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa tri 
vatrogasna vozila iz JVP Našice i DVD Našice. 
Požar je ugašen u 14:55 sati. 

 
Dana 17. ožujka u 11:34 sati DVD Bilje zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na adresi Kopačevo, Perešfeld 2. Požarom na minski sumnjivom području bilo je zahvaćeno 
nisko raslinje i šuma na površini od oko 250 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 46 
vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-a Bilje, Kopačevo, Osijek Donji Grad, Osijek 
Gornji Grad i Retfala Osijek, te tri djelatnika Hrvatskih šuma. 
Intervencija je završila u 18:51 sati. 

 
Dana 17. ožujka u 16:11 sati DVD Bilje zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
kod groblja i ribnjaka na području Vardarca. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje na 
površini od oko 100 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 45 vatrogasaca sa 12 



vatrogasnih vozila iz DVD-a Vardarac, Bilje, Kopačevo, Osijek Donji Grad, Osijek Gornji 
Grad i Retfala Osijek. 
Intervencija je završila u 20:26 sati. 

 
Dana 17. ožujka u 17:31 sati JVP Našice zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Našica predio Rozmajerovac. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje i šuma na 
površini od 24 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz 
JVP Našice i DVD Našice. 
Požar je ugašen u 19:45 sati. 

 
Dana 17. ožujka u 17:40 sati DVD Levanjska Varoš zaprimila je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru na području Đakova predio Musić. Požarom je bila zahvaćeno nisko 
raslinje i šuma na površini od oko 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 
jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Levanjska Varoš i pet civilnih osoba. 
Požar je ugašen u 22:25 sati. 

 
Šibensko-kninska županija 
Dana 17. ožujka u 13:21 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađana predio Krug (kod vojarne). 
Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i stara već prijašnjih godina nagorena debla 
borove šume na površini od 50 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 
četiri vatrogasna vozila iz JVP Knin, te DVD-a Knin, Ervenik i Sveti Juraj Kistanje. 
Požar je pod nadzorom, ne širi se i aktivan je unutar izgorjelog područja, a tijekom noći se 
nadgledao od strane DVD Ervenik. Potpuna sanacija će se nastaviti tijekom jutra. 

 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 17. ožujka u 17:40 sati JVP Split zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Ercegovci-Dicmo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 
ha.  
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno četiri vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a 
Sv. Jakov-Dicmo i Dugopolje.  
Požar je ugašen u 20:15 sati. 

17. ožujka 

Primorsko goranska županija 
Dana 17. ožujka u 00:15 sati DVD “San Marino“ Novi Vinodolski zaprimilo je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na području Vrataruše kod Senja (područje ličko-senjske 
županije). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju 
požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Senj i DVD “San Marino“ 
Novi Vinodolski. Požar je ugašen u 05:15 sati. 

Ličko-senjska županija 
Dana 16. ožujka u 14:54 sati JVP Senj zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Melnica kod Senja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 



20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Senj. 
Požar je ugašen u 18:15 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 16. ožujka u 15:31 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području NP Krka u naselju Rupe kod Skradina. 
Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 6 ha. U gašenju 
požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz DIP Šibenik, JVP 
Šibenik, te DVD-a Skradin, Dubravice, Šibenik i Kistanje. Požar je ugašen u 17:27 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 16. ožujka u 14:15 sati DVD Dugopolje zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Prosika kod Dugopolja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz 
DVD-a Dugopolje i Trilj. Požar je ugašen u 19:30 sati. 

16. ožujka 

Grad Zagreb 
Dana 15. ožujka u 11:30 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Soblincu kod Sesveta. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a 
Sesvete i Šašinovec. 
Požar je ugašen u 12:36 sati. 

Zagrebačka županija 
Dana 15. ožujka u 10:07 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u Srebrnjaku kod Svete Nedelje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje, vinograd i polje lavande na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 
12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a: Sveta Nedelja, Kerestinec i Rakitje. 
Požar je ugašen, a intervencija je završena u 11:21 sati. 

Međimurska županija 
Dana 15. ožujka u 13:34 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru na farmi pilića u 
Šenkovcu kod Čakovca. Požarom je bio zahvaćen objekt (pripremljen za uzgoj pilića) i slama 
unutar istog na površini od 850 m2. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 6 
vatrogasnih vozila iz JVP-a Čakovec.  
Požar je ugašen u 15:53 sati. 

Sisačko-moslavačka županija 
Dana 15. ožujka u 19:35 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Jošavici kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
JVP Petrinje. 
Požar je ugašen u 21:30 sati. 

Osječko-baranjska županija 
Dana 15. ožujka u 20:25 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u mjestu Vuka kod Osijeka. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 



vozila iz DVD-a: Vuka, Beketinci i Čepin. 
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 22:20 sati. 

Dana 15. ožujka u 20:18 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru objekta u 
Habjanovcima kod Osijeka. Požarom je bio zahvaćen štagalj površine 135 m2. U gašenju 
požara sudjelovao je ukupno 31 vatrogasac sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a: Habjanovci i 
Bizovac. 
Požar je ugašen u 22:11 sati. 

Karlovačka županija 
Dana 15. ožujka u popodnevnim satima u mjestu Popović Brdo kod Karlovca, prilikom 
spaljivanja korova, smrtno je stradala jedna muška osoba (1954. godište). Vatrogasci nisu 
sudjelovali u intervenciji gašenja požara jer istoga nije ni bilo nakon pronalaska stradale 
osobe. 
 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
Dana 15. ožujka u 13:15 sati JVP Bjelovar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Šandrovcu kod Bjelovara. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, 
bagremova šuma i trstika na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 22 
vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a: Šandrovac, Velika Pisanica, Ravenš i Pupelica.  
Požar je ugašen u 16:00 sati. 

15. ožujka 

Međimurska županija 
Dana 14. ožujka u 04:20 sati JVP Čakovec, zaprimio je dojavu o požaru na farmi pilića – 
PIPO u Čakovcu, Preloška 171. U objektu, površine 2400m2, nisu se nalazili pilići, ali je sve 
bilo pripremljeno za uzgoj te je požar zahvatio slamu. U gašenju požara sudjelovalo je 16 
vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Čakovec i DVD-a Čakovec. 
Požar je lokaliziran u 6:10, a ugašen u 17:22 sati. 

14. ožujka 

Osječko-baranjska županija 
Dana 13. ožujka u 15:30 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Antunovca, Kralja Zvonimira 112. Požarom je bila zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva 
vatrogasna vozila iz DVD Antunovac. 
Požar je ugašen u 17:22 sati. 

Zadarska županija 
Dana 13. ožujka u 8:59 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Poljica - Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i niska hrastova šuma 
na površini od 225 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa pet 
vatrogasnih vozila iz JVP Zadar i DVIP Zadar. 
Požar je ugašen u 18:40 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 13. ožujka u 15:31 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području NP Krka, Općina Promina, Puljane - 



Brljan. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smrika na površini od 75 ha. U 
gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz DVIP 
Šibenik, JVP Drniš, te DVD-a Promina, Sveti Juraj Kistanje i Ervenik.  
Požar je lokaliziran u 18:30 sati, a ugašen u 19:10 sati. 

13. ožujka 

Zagrebačka županija 
Dana 12. ožujka u 18:10 sati JVP Zaprešić zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Jablanovec kod Zaprešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 48 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz 
JVP Zaprešić, DVD-a Zaprešić i Ivanec. Požar je ugašen u 19:25 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 
Dana 12. ožujka u 18:23 sati JVP Ploče zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
između naselja Puljani i Karamatići kod Ploča. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje, maslinik i vinograd na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 
vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Ploče. Požar je ugašen u 21:10 sati. 

12. ožujka 

Brodsko-posavska županija 
Požar pilane u Trnjanima u Ulici Svetog Marka 102 za koji je ŽC 112 Slavonski Brod 
zaprimio dojavu 11. ožujka u 03:55 sati, a kojim su bili zahvaćeni objekti, strojevi i piljena 
građa na pilani, ugašen je istoga dana u 15:30 sati. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 26 
vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP-a Slavonski Brod, DVD-a: Garčin, Vrpolje i 
Oprisavci. 

Primorsko-goranska županija 
Dana 11. ožujka u 17:14 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Kamporu na otoku Rabu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te manji 
broj maslina, vinove loze i voćki na površini od 6000 m2. U gašenju požara sudjelovalo je 26 
vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a Rab. 
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 19:05 sati. 

11. ožujka 

Požeško-slavonska županija 
Dana 10. ožujka u 09:42 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru u obiteljskoj kući na 
području Nove Ljeskovice u općini Čaglin. Požar je zahvatio pomoćnu prostoriju (ljetna 
kuhinja) pri čemu je ozlijeđena jedna starija muška osoba (opekotine po licu i udisanje dima) 
koja je zbrinuta od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa 
5 vatrogasnih vozila iz JVP Požeško-slavonske županije te DVD-a Čaglin i Ljeskovica. 
Intervencija je završena u 10:30 sati. 

Dana 10. ožujka u 17:45 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru raslinja na lokaciji 
Doljani - Stražeman. Požarom je zahvaćena površina od oko 5 ha trave i niskog raslinja, a u 
gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Biškupci. 
Požar je ugašen u 19:00 sati. 



Šibensko-kninska županija 
Dana 10. ožujka u 19:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru raslinja na području Grada Skradina naselje Dubravica na granici sa NP 
Krka. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara 
sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca DVD-a Dubravice sa jednim vatrogasnim vozilom.  
Požar je lokaliziran u 20:30, a ugašen u 21:20 sati. 

Brodsko-posavska županija 
Dana 10. ožujka u 20:30 sati JVP Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru raslinja na 
području Brodskog Varoša. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 10 ha. 
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 3 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom.  
Požar je lokaliziran u 21:16, a ugašen u 21:22 sati. 

Dana 11. ožujka u 03:55 sati ŽC112 Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru u pilani kod 
Trnjana, Sveti Marko 105 (ista pilana je gorjela 08.03. – dojava u 22:53, a bila ugašena 9.3. u 
17:49 te se vršio nadzor do 10.3. u večernjim satima). Požarom je zahvaćen dio pilane koji 
nije bio zahvaćen prvim požarom te je opožareno više vrsta strojeva, a djelomice je oštećeno 
potkrovlje stambenog dijela objekta. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca iz 
DVD-a Garčin sa vatrogasnim vozilom te 5 vatrogasaca iz JVP Slavonski Brod sa 2 
vatrogasna vozila. 
Gašenje požara je još uvijek u tijeku. 

10. ožujka 

Brodsko-posavska županija 
Dana 08. ožujka u 22:15 sati DVD Garčin zaprimio je dojavu o požaru pilane kod Trnjana, 
Sveti Marko 105. Požarom je bila zahvaćena drvena građa, trupci i ostali drveni materijal. U 
gašenju požara sudjelovala su ukupno 44 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP 
Slavonski brod i DVD-a Garčin, Oprisavci, Sibinj, Donji Andrijevci i Podcrkavlje. 
Požar je lokaliziran dana 09.ožujka u 07:34 sati, a ugašen u 17:49 sati.  
Tijekom dana bilo je organizirano dežurstvo vatrogasaca od strane DVD Garčin, radi velike 
količine skladištene drvene građe koja je izgorjela u pilani. 
 
Zagrebačka županija 
Dana 09. ožujka u 15:55 sati JVP Samobor zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Gradine, predio Poljski put. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP Samobor. Požar je ugašen u 16:50 sati. 

Grad Zagreb 
Dana 09. ožujka u 13:12 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Susedgrada, Savska Opatovina 94. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP Zagreb. Požar je ugašen u 14:18 sati. 

Varaždinska županija 
Dana 09. ožujka u 18:16 sati DVD Ivanec zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Jerovca kod Ivanca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 40 ha. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasca sa dva vatrogasna vozila 



iz DVD Ivanec.  
Požar je ugašen u 19:04 sati. 

9. ožujka 

Brodsko-posavska županija 
Dana 08. ožujka u 22:15 sati DVD Garčin zaprimio je dojavu o požaru pilane kod Trnjana, 
Sveti Marko 105. Požarom je bila zahvaćena drvena građa, trupci i ostali drveni materijal. U 
gašenju požara sudjeluje ukupno 44 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Slavonski 
Brod i DVD-a Garčin, Oprisavci, Sibinj, Donji Andrijevci i Podcrkavlje. 
Gašenje je u tijeku. 

Sisačko-moslavačka županija 
Dana 08. ožujka u 12:40 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na predjelu Graberje kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP 
Petrinja. 
Požar je ugašen u 13:40 sati. 

Dana 08. ožujka u 18:15 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na predjelu Glinske Poljane kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Petrinja. 
Požar je ugašen u 19:00 sati. 

Krapinsko-zagorska županija 
Dana 08. ožujka u 12:40 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Poznanovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a 
Poznanovec. 
Požar je ugašen u 18:59 sati. 

Karlovačka županija 
Dana 08. ožujka u 11:11 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Cerovac Vukmanički kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od 32 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP Karlovac. Požar je ugašen u 13:45 sati. 

Dana 08. ožujka u 12:05 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Lička Jesenica u Saborskom. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Saborsko. Požar je ugašen u 13:30 sati. 

Dana 08. ožujka u 16:24 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u ulici Petrinjska 34 u Karlovcu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 100 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Karlovac. Požar je ugašen u 18:45 sati. 

Ličko-senjska županija 
Dana 08. ožujka u 23:42 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 



prostoru u naselju Veliki Žitnik kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Gospić. 
Požar je ugašen 09. ožujka u 02:15 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Požar na otvorenom prostoru u Biskupiji – predio Pliskovo kod Knina, za koji je Županijski 
vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu dana 07. ožujka u 18:25 sati, 
ugašen je 08. ožujka u 09:33 sati. Opožareno je 15 ha trave i niskog raslinja. 

Dana 09. ožujka u 00:19 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru osobnog vozila u Marini Kremik kod Primoštena. U požaru osobnog vozila 
koje je u potpunosti izgorjelo pronađena je jedna mrtva osoba, a druga osoba koja je bila 
izvan auta zbrinuta je od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 3 
vatrogasna vozila iz JVP-a Šibenik i DVD-a Primošten. 
Požar je lokaliziran u 00:53, a ugašen u 01:14 sati. 

8. ožujka 

Zagrebačka županija 
Dana 07. ožujka u 09:20 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u Petini kod Velike Gorice. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP-a Velika Gorica. 
Požar je ugašen u 10:42 sati. 

Dana 07. ožujka u 20:43 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u Jablanovecu kod Zaprešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP-a Zaprešić.  
Požar je ugašen u 21:20 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 07. ožujka u 14:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Čitluku – predio Seline kod Kistanja. Požarom je 
bila zahvaćena trava, nisko raslinje i nasad trešanja na površini od 10 ha. U gašenju požara 
sudjelovala su 3 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Drniš i DVD-a Promina. 
Požar je lokaliziran u 16:51, a ugašen u 17:37 sati. 

Dana 07. ožujka u 18:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Biskupiji – predio Pliskovo kod Knina. Trenutno je 
zahvaćeno oko 12 ha trave i niskog raslinja. Na intervenciji gašenja požara tijekom večeri i 
noći sudjelovala su 3 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Knin i DVD-a Biskupija. U 
jutro će biti upućeni vatrogasci DVD-a Biskupija na daljnje gašenje požara.  
Požar je pod nadzorom gasitelja. 

Sisačko-moslavačka županija 
Dana 07. ožujka u 13:35 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Staroj Subockoj kod Novske. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, 
voćnjak i dio šume na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 21 



vatrogasac sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-ova: Novska, Nova Subocka, Stara Subocka i 
Rajić. 
Požar je ugašen u 15:30 sati. 

Osječko-baranjska županija 
Dana 07. ožujka u 15:48 sati JVP Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 
predjelu Pampas u Osijeku. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 
ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a 
Osijek i DVD-a Retfala Osijek.  
Požar je ugašen u 17:50 sati. 

Varaždinska županija 
Dana 07. ožujka u 15:36 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u predjelu Donji Njegoši kod Klenovnika. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 2 vatrogasna 
vozila iz DVD-a Klenovnik. 
Požar je ugašen u 16:20 sati. 

Požeško-slavonska županija 
Dana 07. ožujka u 19:01 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Lučincima kod Požege. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
DVD-a Toranj. 
Požar je ugašen u 20:24 sati. 

Zadarska županija 
Dana 07. ožujka u 18:35 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru napuštenog skladišnog 
objekta u ulici Nikice Gundića u Posedarju. Požarom je bilo zahvaćeno skladište površine 
100m2 i nešto trave i niskog raslinja oko istog. U istom skladištu, prilikom penjanja stubama, 
jedna osoba (civil) je pala i zadobila ozljede te je odvezena kolima HMP u bolnicu. U gašenju 
požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Zadar i DVD-a 
Ražanac. 
Požar je ugašen u 21:44 sati. 

7. ožujka 

Karlovačka županija 
Dana 06. ožujka u 14:19 sati JVP Ogulin zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u naselju Begovac Plaščanski, kod Saborskog. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 10 ha. Požar je gasilo 8 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP 
Ogulin i DVD Saborsko. 
Požar je ugašen u 17:30 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlanduša na južnoj strani otoka 
Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, proglašen je ugašenim 06. 
ožujka u 09:00 sati. 
 
6. ožujka 



Ličko-senjska županija 
Dana 05. ožujka u 16:47 sati DVD Otočac zaprimio je dojavu o požaru ljetne kuhinje na 
adresi Kompolje, Kompolje 76 - Otočac. Požarom je bio zahvaćen namještaj i stvari u ljetnoj 
kuhinji u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Požar je gasilo osam vatrogasca sa tri 
vatrogasna vozila iz DVD Otočac 
Požar je ugašen u 18:00 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka 
Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, a koji je lokaliziran 28. 
veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i 
osigurava. Na osiguranju požarišta tijekom jutra i noći angažirani su vatrogasci iz DVD-a 
Korčula i DVD-a Lumbarda. 

5. ožujka 

Osječko-baranjska županija 
Dana 04. ožujka u 14:51 sati DVD Belišće zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Ulici Matije Gupca u Belišću. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 
vozila iz DVD-a Belišće. 
Požar je ugašen u 16:26 sati. 

Dana 04. ožujka u 22:52 sati DVD Podgorač zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Budimcima kod Našica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 2 vatrogasna 
vozila iz DVD-a Podgorač. 
Požar je ugašen 05. ožujka u 00:15 sati. 

Dana 04. ožujka u 23:16 sati DVD Donja Motičina zaprimilo je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u Vinogradskoj ulici u Donjoj Motičini. Požarom je bila zahvaćena trava 
i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 
jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Donja Motičina. 
Požar je ugašen 05. ožujka u 00:04 sati. 

Požeško-slavonska županija 
Dana 04. ožujka u 15:26 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Brestovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 
ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 4 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
JVP Požeško slavonska i DVD-Brestovac. Požar je ugašen u 19:30 sati. 

Dana 04. ožujka u 16:50 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Nurkovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 
40 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom 
iz JVP Požeško slavonska i DVD-Brestovac. Požar je ugašen u 19:30 sati. 

Dana 04. ožujka u 16:56 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Milanovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 
5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom 
iz DVD Toranj. Požar je ugašen u 19:30 sati. 



Koprivničko-križevačka županija 
Dana 04. ožujka u 10:35 sati DVD Veliki Otok zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Veliki Pažut kod Legrada. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 12 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih 
vozila iz DVD-a Legrad, Donja Dubrava, Selnica Podravska i Veliki Otok. Požar je ugašen u 
13:15 sati. 

Bjelovarsko-bilogorska županija 
Dana 04. ožujka u 13:19 sati JVP Daruvar zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Puklica kod Đulovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 
vozila iz JVP Daruvar i DVD Đulovac. 
Požar je ugašen u 14:10 sati. 

Sisačko-moslavačka županija 
Dana 04. ožujka u 19:39 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u naselju Jabukovac kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP 
Petrinja. 
Požar je ugašen u 21:40 sati. 

Varaždinska županija 
Dana 04. ožujka u 13:19 sati DVD Ivanec zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Jerovcu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U 
gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD Ivanec. 
Požar je ugašen u 17:11 sati. 

Dana 04. ožujka u 19:20 sati DVD Beretinec zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Školskoj ulici u Beretincu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD Beretinec. Požar je ugašen u 20:10 sati. 

Krapinsko-zagorska županija 
Dana 04. ožujka u 13:19 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Andraševcu kod Oroslavja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 40 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih 
vozila iz Zagorske JVP, DVD-a Oroslavje i Donja Stubica. 
Požar je ugašen u 16:10 sati. 

Zagrebačka županija 
Dana 04. ožujka u 16:05 sati JVP Zaprešić zaprimila je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 
prostoru u Jablanovcu. Ukupno je opožareno 10 ha trave, niskog raslinja i šikare. Požar je 
gasila JVP Zaprešić sa 4 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. 
Požar je ugašen u 17:30 sati. 

Grad Zagreb 
Dana 04. ožujka u 16:51 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Gorščici kod Dubrave. Požarom je bila zahvaćena šuma i nisko raslinje na površini 
od 9 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a 



Vidovec, Čučerje, Dankovec i Kašina. 
Požar je ugašen u 17:14 sati. 

Karlovačka županija 
Dana 04. ožujka u 10:23 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Cvitović kod Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 6 ha. Požar su gasila 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD Slunj. 
Požar je ugašen u 13:40 sati. 

Dana 04. ožujka u 18:33 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Brezik kod Ogulina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 5 ha. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Ogulin. 
Požar je ugašen u 20:05 sati. 

Dana 04. ožujka u 19:48 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Luka Pokupska kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 15 ha. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
DVD Rečica Matica. 
Požar je ugašen u 22:10 sati. 

Ličko-senjska županija 
Dana 04. ožujka u 20:49 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Smiljansko Polje kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 50 ha. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnima vozilom iz 
JVP Gospić. 
Požar je ugašen 05. ožujka u 01:22 sati. 

Dana 04. ožujka u 21:59 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Vrebac kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 6 ha. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnima vozilom iz JVP Gospić. 
Požar je ugašen u 21:56 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 04. ožujka u 13:20 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Ljubotić kod Promine. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje, 300 čokota vinove loze i 150 mladih maslina na površini od 9 
ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Drniš 
i DVD-a Drniš i Promina. Požar je ugašen u 16:36 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka 
Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, a koji je lokaliziran 28. 
veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i 
osigurava. Na osiguranju požarišta tijekom noći i jutra angažirani su vatrogasci iz DVD-a 
Korčula i DVD-a Lumbarda sa 3 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila. 

4. ožujka 



Krapinsko-zagorska županija 
Dana 03. ožujka u 13:16 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Čretu kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna 
vozila iz DVD-a Krapinske Toplice i DVD-a Čret. Požar je lokaliziran u 13:43, a ugašen u 
15:10 sati. 
Dana 03. ožujka u 14:42 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Gorjakovu kod Pregrade. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na 
površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 24 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih 
vozila iz DVD-a Pregrada i DVD-a Stipernica. Požar je lokaliziran u 15:23, a ugašen u 16:51 
sati. 

 
Sisačko-moslavačka županija 
Dana 03. ožujka u 18:37 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Moštanici kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Požar 
je ugašen u 19:35 sati. 

Grad Zagreb 
Dana 03. ožujka u 16:51 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Adamovcu kod Sesveta .Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
DVD-a Moravče. Požar je ugašen u 18:45 sati. 

Istarska županija 
Dana 03. ožujka u 20:53 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u Cerjanima kod Kaštelir – Labinca. Požarom je bilo zahvaćeno 600 m2 neobrađene 
poljoprivredne površine koja služi kao deponij prikolica za kampiranje i plovila. Požarom je 
bilo zahvaćeno 7 prikolica za kampiranje, 2 osobna vozila i jedno plovilo (gliser). Na 
intervenciji gašenja požara angažirano je bilo 4 vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a 
Poreč. Požar je ugašen u 21:39 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 03. ožujka u 15:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u Ogorju kod Sinja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U 
gašenju požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP-a Sinj i 
DVD-ova: Muć, Dugopolje i Zagora.Požar je ugašen u 19:00 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar raslinja između Žrnova i Pupnatana području uz uvalu Orlandusana južnoj strani otoka 
Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, a koji je lokaliziran 28. 
veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i 
osigurava. Na osiguranju požarišta tijekom noći i jutra angažirani su vatrogasci iz DVD-a 
Korčula i DVD-a Lumbarda sa 3 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila. 

3. ožujka 

Krapinsko-zagorska županija 
Dana 01. ožujka u 14:07 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 



prostoru na području Pregrade, Kostelsko kod k. br. 89. Požarom je bila zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa tri 
vatrogasna vozila iz DVD-a Pregrada. Požar je ugašen u 16:00 sati. 

Grad Zagreb 
Dana 02. ožujka u 11:25 sati ŽVOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru raslinja na 
otvorenom prostoru na području Sesveta – Brdo Bedenik. Požarom je zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa dva 
vatrogasna vozila iz DVD-a Kučilovina. Požar je ugašen u 14:05 sati. 

Zagrebačka županija 

Dana 02. ožujka u 19:05 sati JVP Zaprešić zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 
prostoru u blizini vodocrpilišta Šibice te drugi uz jezero Bager, oba na području Vrbina. 
Ukupno je opožareno 66 ha trave, niskog raslinja i šikare. Požar je gasio JVP Zaprešić sa 4 
vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 20:21 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 02. ožujka u 11:18 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru raslinja na 
otvorenom prostoru na području Bukovac Perjasički kod Slunja. Požarom je zahvaćeno oko 
37 ha trave i niskog raslinja na površini od 37 ha. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa 2 
vatrogasna vozila iz DVD-a Slunj. Požar je ugašen u 16:47 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 
ŽC112 Split zaprimio je u 12:39 sati dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na 
području Bračević – Zlopolje kod Muća. Požarom je zahvaćena površina od oko 15 ha trave, 
niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 
vozila iz DVD-a Muć. Požar je ugašen u 16:00 sati. 

 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka 
Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, koji je lokaliziran 28. 
veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i 
osigurava. Nadzor i osiguranje na požarištu provodi DVD Korčula sa 3 vatrogasca i jednim 
vatrogasnim vozilom. 

2. ožujka 

Koprivničko-križevačka županija 
Dana 01. ožujka u 11:51 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru više gospodarskih 
objekta u Gotalovu, Jadran 4. Požarom su bila zahvaćena dva štaglja, dvije staje, svinjac 
(izgorjele 3 svinje), elevator, prikolica 5t i veća količina bala sijena. Vatrogasci su spriječili 
širenje požara na stambene objekte, te su spašene 4 krave i nepoznat broj svinja. U gašenju 
požara sudjelovali su JVP Koprivnica, te DVD-a: Rasinja, Torčec, Gola, Ždala, Novačka, 
Otočka, Gotalovo i Sigetec sa ukupno 53 vatrogasca i 11 vatrogasnih vozila, te jedna 
traktorska cisterna. 
Požar je lokaliziran u 12:45 sati, a ugašen u 13:47 sati. 



 
Krapinsko-zagorska županija 
Dana 01. ožujka u 12:38 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Podbregu kod Mača. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 30 ha. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz 
Zagorske JVP i DVD Mače. 
Požar je ugašen u 15:58 sati. 

 
Dana 01. ožujka u 18:07 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Konjščine - Donji Sušobreg. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa dva 
vatrogasna vozila iz DVD Konjščine. 
Požar je ugašen u 18:55 sati. 
Na području županije zabilježeno je 11 požara otvorenog prostora pri čemu je izgorjela 
površina od 49 ha, te je angažirano 67 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila. 

 
Grad Zagreb i Zagrebačka županija 
Na području županije zabilježeno je 20 požara otvorenog prostora, trenutno bez saznanja o 
većoj izgorjeloj površini, te je angažirano 140 vatrogasaca sa 41 vatrogasnim vozilom. 

 
Karlovačka županija 
Dana 01. ožujka u 18:58 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora 
na području općine Barilović, Veliki Kozinac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 15 ha. Požar je gasilo 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a 
Belejske Poljice i Barilovića. 
Požar je ugašen u 23: 30 sati. 
Na području županije zabilježeno je 18 požara otvorenog prostora pri čemu je izgorjela 
površina od 31 ha, te je angažirano 106 vatrogasaca sa 33 vatrogasna vozila. 

Ličko-senjska županija 
Dana 01. ožujka u 12:46 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Žutoj Lokvi kod Otočca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na 
površini od 24 ha. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD 
Brinje. 
Požar je ugašen u 15:45 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Dana 01. ožujka u 13:20 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Biovičino selo kod Kistanja. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i smrika na površini od 32 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 
ukupno 10 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Knin i DVD-a Sveti Juraj Kistanje, 
Ervenik, Skradin i Dubravice. 
Požar je ugašen u 17:40 sati. 
Na području županije zabilježeno je 9 požara otvorenog prostora pri čemu je izgorjela 
površina od 37,5 ha, te je angažirano 35 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila. 



Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka 
Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, lokaliziran je 28. veljače u 
15:00 sati. Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno 6 ha niskog raslinja i borove šume. 
Tijekom dana i noći 01. ožujka u saniranju požara i dežurstvu na požarištu sudjelovala su tri 
vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Korčula. 

1. ožujka 

Osječko-baranjska županija 
Dana 28. veljače u 11:43 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Gazije kod Feričanca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
DVD-a Feričanci i Valenovac. Požar je ugašen u 13:00 sati. 

Koprivničko-križevačka županija 
Dana 28. veljače u 13:35 sati JVP Križevci zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Bukovju Križevačkom. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP 
Križevci. Požar je ugašen u 14:36 sati. 

Sisačko – moslavačka županija 
Dana 28. veljače u 11:45 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u mjestu Zelena dolina kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 150 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Petrinja. Požar je ugašen u 13:45 sati. 

Dana 28. veljače u 13:30 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru između ulica Sisačka i Stanički put kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasca sa 2 
vatrogasna vozila iz JVP Petrinja. Intervencija je završila u 14:20 sati. 

Dana 28. veljače u 13:35 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru između Borojevića i Komogovine. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz 
DVD Donji Kukuruzari. Intervencija je završila u 15:15 sati. 

Dana 28. veljače u 14:20 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Nova Drenčina kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su 8 vatrogasca sa 2 vatrogasna 
vozila iz JVP Petrinja. Intervencija je završila u 17:00 sati. 

Varaždinska županija 

Dana 28. veljače u 19:15 sati JVP Varaždin zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u naselju Novaki kod Ivanca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 100 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
DVD Ivanec. Požar je ugašen u 20:20 sati. 



Krapinsko-zagorska županija 
Dana 28. veljače u 17:47 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Jurjevcu kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila 
iz Zagorska JVP i DVD Krapinske Toplice. Požar je ugašen u 20:37 sati. 

Dana 28. veljače u 19:10 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Čretu kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD Čret. Požar je ugašen u 19:55 sati. 

Dana 28. veljače u 19:29 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Brdu Jesenskom kod Jesenja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
DVD Gornje Jesenje. Požar je ugašen u 21:25 sati. 

Dana 28. veljače u 19:49 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru uz DC 14 Mokrice-Bračak. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 35 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
DVD Oroslavje. Požar je ugašen u 20:37 sati. 

Zagrebačka županija 
Dana 28. veljače u 11:19 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u Kolodvorskoj ulici u Zaprešiću. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 80 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa 2 vatrogasna 
vozila iz JVP Zaprešić i DVD Zaprešić. Požar je ugašen u 13:20 sati. 

Dana 28. veljače u 13:37 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u naselju Gladovec Pokupski kod Pokupskog. Požarom je bila zahvaćena 
trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 2 
vatrogasna vozila iz DVD-a: Kravarsko i Pokupsko. Požar je ugašen u 16:20 sati. 

Dana 28. veljače u 14:16 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u naselju Konšćica predio Orehovec. Požarom je bila zahvaćena trava, 
nisko raslinje i makija na površini od 48 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca 
sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Samobor, DVD-a: Molvice, Samobor i Galgovo. Požar je 
ugašen u 17:42 sati. 

Dana 28. veljače u 17:58 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u naselju Gaj kod Vrbovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 1 ha. U požaru je jedna osoba smrtno stradala. U gašenju požara 
sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a: Gaj i Vrbovec. Požar je 
ugašen u 20:15 sati. 

Grad Zagreb 
Dana 28. veljače u 12:49 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u ulici Pavleka Miškine na području Sloboštine (Novi Zagreb). Požarom je bila 
zahvaćena trava na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca 
sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb i DVD Hrašče. Požar je ugašen u 14:52 sati. 



Dana 28. veljače u 16:25 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Maksimira-Medveščina 25. Požarom je bila zahvaćena trava na površini 
od 9 ha a izgorjela su i dva drvena objekta. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 49 
vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a Šestine, Gračani, Granešinski 
Novaki, Bukovac, Vidovec, Čučerje i Šestine. Intervencija je završila 01. ožujka u 00:02 sati. 

Dana 28. veljače u 12:49 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru kod Benkoščice na području Sesveta. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje 
i vinogradi na površini od 100 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 29 vatrogasaca sa 
7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a Blaguša, Moravče i Kašina Gornja. Intervencija 
je završena 1. ožujka 06:15 sati. 

Dana 28. veljače u 23:31 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru kod Đure Kuntića na području Dubrave. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje i vinogradi na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 24 
vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a Kučilovina, Kašina i Vugrovec. Intervencija je 
završena 1. ožujka 02:57sati. 

- Protekla dva dana vatrogasci Grada Zagreba odradili su 50-ak intervencija od čega je najviše 
bilo požara otvorenog prostora, čak 33. Na tim požarima sudjelovala su 22 vozila Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i 69 vozila Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Gorjelo 
je na području cijelog Grada Zagreba, a najveći požari su bili na području Prekršja, Lipnice, 
Prepuštovca, Sloboštine, Blizneca i Glavnice - rekao nam je zapovjednik JVP Grada Zagreba 
Siniša Jembrih. 

FOTO: DVD Šestine, JVP Grada Zagreba 

 


