
IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O                                                          
ZNAČAJNIJIM VATROGASNIM INTERVENCIJAMA - OŽUJAK 2020. 

 

31. ožujka / 01. travnja 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 31. ožujka /01.travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad 
Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 124 tehničke intervencije uklanjanja 
dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih oštećenja koji su 
prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Jedan dio intervencija nije mogao biti odrađen zbog 
nesigurnosti samih građevina ili se radilo o radovima za koje je potrebna građevinska mehanizacija. 
Radi velikih i brojnih oštećenja objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 410), koje 
će trebati odraditi kako bi se što prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup 
zgradama. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 31.03.2020.godine u 15:19 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru odloženog smeća uz 
kuću , Knin-Matoševa br.26. Požar je zahvatio krovišta tri objekta u nizu. Jedna kuća u potpunosti je 
izgorjelo dok su na druga dva objekta nagorjela krovišta. Požar je lokaliziran u 18:30 sati a u 
potpunosti ugašen u 06:44 sati od strane JVP Knin, DVD Knin i DVD Biskupija sa deset vatrogasaca i 
pet vatrogasnih vozila. 

Zadarska županija 

Dana 31.03.2020 .godine, ŽVOC Zadar u 15:15 sati zaprimio je dojavu o požaru trave i niskog raslinja 
kod mjesta Žerava. U požaru je izgorjelo 12 ha trave i niskog ralinja a požar su ugasili vatrogascvi 
JVP Zadar i DVD Pljusak sa 4 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 18:00 sati. 

 

30. / 31. ožujka 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 30./31 ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 
22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 141 tehničku intervenciju uklanjanja 
dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih oštećenja koji su 
prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Jedan dio intervencija nije mogao biti odrađen zbog 
nesigurnosti samih građevina ili se radilo o radovima za koje je potrebna građevinska mehanizacija. 
Radi velikih i brojnih oštećenja objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 424), koje 
će trebati odraditi kako bi se što prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup 
zgradama. 

Sukladno Zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba iz 
9 županija su upućena vatrogasna vozila za spašavanje i radove na visini i to iz JVP-a Grada Velike 
Gorice, Grada Krapine, Grada Slavonskog Broda, Grada Slatine, Grada Splita, Grada Varaždina, 
DVD-a Novalja, PJVP Grada Osijeka i JVP Grada Rijeke; ukupno 9 vozila za spašavanje i rad na 
visini. Početak rada u Zagrebu ove dislokacije je 31. ožujka. 

 

 



29. / 30. ožujka 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 29./30. ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 
22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 214 tehničkih intervencija uklanjanja 
dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih oštećenjakoji su 
prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Radi velikih i brojnih oštećenja objekata u dojavama je 
još velik broj intervencija (trenutno 440), koje će trebati odraditi kako bi se što prije otklonila opasnost 
i nastala mogućnost za sigurniji pristup zgradama. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 29. ožujka u 13:33 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na predjelu Sedramića kod Drniša. Požarom je bila zahvaćena trava, 
nisko raslinje i smreka na površini od 4,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno šest 
vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Drniša i DVD Drniša. Požar je ugašen u 15:37 sati. 

 

28. / 29. ožujka 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 28./29. ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 
22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 120 tehničkih intervencija (stanje do 06:30 
sati) uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih 
oštećenja koji su prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Radi velikih i brojnih oštećenja 
objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 515), koje će trebati odraditi kako bi se što 
prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup zgradama. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 28. ožujka u 15:44 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na predjelu Kistanja kod zaseoka Tišme. Požarom je bila zahvaćena 
trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri 
vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Sveti Juraj Kistanje i Ervenik. Požar je ugašen u 21:55 
sati. 

 

27. / 28. ožujka 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 27./28 ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 
22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 247 tehničkih intervencija (stanje u 06:30 
sati) uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih 
oštećenja koji su prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Radi velikih i brojnih oštećenja 
objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 477), koje će trebati odraditi kako bi se što 
prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup zgradama. Očekuje se da će i tijekom 
današnjeg dana dolaziti nove dojave za angažiranjem vatrogasaca na novim lokacijama. 

Dana 27.03.2020. godine u 22:55 sati JVP Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na području 
Trešnjevke-Slavetička br.12. Dolaskom na mjesto utvrđuju da gore dva objekta od kojih se u jednom 
nalaze plinske boce dok su iz drugog izvadili mušku osobu koja je zadobila opekline te je medicinski 



zbrinuta. Požar je lokaliziran u 23:20 a potpuno ugašen u 00:48 sati od strane JVP Zagreb sa 18 
vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. 

Sisačko-moslavačka županija 

Dana 27.03.2020.godine u 13:03 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o oštečenju plinovoda i 
ispuštanju plina u mjestu Vidrenjak -Mije Stuparića 53. Vatrogasci DVD Vidrenjak 5/1, dolaskom na 
mjesto odmah su zatvorili glavni ventil plinovoda na ulazu u mjesto te zatvorili jedan vozni trak kroz 
mjesto. Vršili su osiguranje objekata do dolaska djelatnika Moslavina Plin Kutina koji su preuzeli 
daljnju brigu i sanaciju istoga.Vatrogasna intervencija završila je u 13:52 sati. 

 

26. / 27. ožujka 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 26./27 ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 
22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 279 tehničkih intervencija (od kojih su 5 u 
tijeku – stanje u 06:30 sati) uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova 
zgrada, izvida samih oštećenja koji su prijetnja za stanovnike posebno središta grada. Radi velikih i 
brojnih oštećenja objekata u dojavama je još velik broj intervencija (trenutno 487), koje će trebati 
odraditi kako bi se što prije otklonila opasnost i nastala mogućnost za sigurniji pristup zgradama. 
Očekuje se da će i tijekom današnjeg dana dolaziti nove dojave za angažiranjem vatrogasaca na novim 
lokacijama. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar otvorenog prostora kod Muća na predjelu Zelovo za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 22. 
ožujka i kojim je opožareno oko 100 ha trave, niskog raslinja i borove šume, proglašen je ugašenim 
26. ožujka u 11:00 sati. 

Zadarska županija 

Dana 26.ožujka u 18:00 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Rtina kod 
Ražanca. Požarom je zahvaćeno oko 6 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 3 
vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Ražanac. Požar je lokaliziran u 18:50, a ugašen u 
19:00 sati. 

 

25. / 26. ožujka 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 25. ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. 
ožujka, vatrogasci su u suradnji sa ostalim gradskim službama odradili ukupno oko 220 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada koji su 
prijetnja za stanovnike središta grada. Radi velikih i brojnih oštećenja objekata u dojavama je još velik 
broj intervencija, koje će trebati odraditi da bi se otklonila opasnost. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar otvorenog prostora kod Muća na predjelu Zelovo za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 22. 
ožujka, ima aktivan status, te ima izdimljavanja. Požarom je zahvaćeno oko 100 ha trave, niskog 
raslinja i borove šume. Na intervenciji gašenja i osiguranja požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-
a Muć. 



24. / 25. ožujka 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 24. ožujka, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. 
ožujka, ukupno je odrađeno 98 tehničkih intervencija vatrogasaca. U dojavama se još nalazi vrlo velik 
broj intervencija koje treba odraditi jer je u samom središtu grada oštećen veliki broj objekata. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar otvorenog prostora na otoku Braču, Postira (Orlovice) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 
23. ožujka u 14:15 sati, a koji su gasili vatrogasci sa područja Brača i kojim je bila zahvaćena trava, 
nisko raslinje i borova šuma, proglašen je ugašenim 24. ožujka u 09:30 sati. 

Požar otvorenog prostora koji se jednim dijelom nalazio u minski sumnjivom području kod mjesta 
Potravlje, a za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 23. ožujka u 17:35 sati i kojim je bila zahvaćena 
trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 20 ha, proglašen je ugašenim 24. ožujka u 08:00 sati. 

Požar otvorenog prostora kod Muća na predjelu Zelovo za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 22. 
ožujka, a kojim je zahvaćeno 100 ha trave i niskog raslinja i dalje ima status aktivan jer puše jaka bura 
te ima izdimljavanja. Na intervenciji gašenja i osiguranja požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a 
Muć. 

Krapinsko-zagorska županija 

Dana 24. ožujka u 19:54 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Krapinske 
Toplice, Jurjevec br. 44. Radilo se o požaru gospodarskog objekta površine 80 m 2 koji je u potpunosti 
stradao, a prijetila je opasnost da se požar proširi na susjedni gospodarski objekat i garažu. Uslijed 
požara dvije osobe su zadobile opekline te su zatražile intervenciju HMP još prije dolaska vatrogasaca. 
Tijekom gašenja požara jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen prilikom pada te je nakom povratka u 
postrojbu zatražio odlazak liječniku. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 
vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz Zagorske JVP i DVD-a Krapinske Toplice. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 22:00 sata. 

Dana 25. ožujka u 03:59 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Budinščina, 
Zajezda 46. Radilo se o požaru starije prizemne kuće sagrađene od drveta i cigle površine 48 m 2 . 
Uslijed požara nije bilo stradalih osoba. Na intervenciji gašenja požara ukupno je Na intervenciji 
gašenja požara ukupno je sudjelovalo 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz Zagorske JVP i 
DVD-a Budinščina. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 06:20 sati. 

 

23. / 24. ožujka 

Grad Zagreb 

Dana 23. ožujka JVP Grada Zagreba te sva raspoloživa DVD-a u Gradu Zagrebu uključeni su bili u 
saniranje posljedica ovog potresa. U samom središtu grada veliki broj objekata je ostao oštećen a ulice 
su bile zakrčene materijalom sa zgrada. Također je oštećen i veći broj vozila. Za raščišćavanje ulica 
uključene su oružane snage Republike Hrvatske sa svojom građevinskom mehanizacijom. Tijekom 
dana i noći na području Grada Zagreba, vatrogasci JVP-a Grada Zagreba te DVD-a sa područja Grada 
Zagreba odradili su 150 intervencija, a još u dojavama ima 290 intervencija. 

 



Zagrebačka županija 

Dana 23. ožujka na području zagrebačke županije od 07:00 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) 
zabilježene su 5 intervencije vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju srušenih 
dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama sudjelovalo je 13 
vatrogasaca sa 5 vozila. 

Krapinsko-zagorska županija 

Dana 23. ožujka na području krapinsko-zagorske županije od 07:00 sati do 19:00 sati (putem 
aplikacije UVI) zabilježene su 4 intervencije vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom 
uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama 
sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila. 

Zadarska županija 

Dana 23. ožujka u 18:47 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 

prostoru kod mjesta Lozice na otoku Vir. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i 
borova šuma. U gašenju požara sudjelovala je JVP Zadar, DIP Zadar, DVD Vir i DVD Privlaka. 

Požar je ugašen u 06:30 sati. Opožarena površina procijenjena je na oko 150 ha. 

 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 23. ožujka u 16:18 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod 
mjesta Grabovac kod Šestanovca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini 
od 12 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a 
Lovreć , DVD Zagvozd i DVD Zadvarje. 

Požar je ugašen u 19:00 sati. 

Dana 23. ožujka u 14:15 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na otoku 
Braču kod mjesta Postira predio Orlovice. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma 
na površini od 1,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 34 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila 
sa područja otoka Brač. Na požarište je upučen i jedan zrakoplv Canadair ali zbog vremenskih uvijeta 
nije mogao raditi. Požar će se nadgledati tokom noći. 

Dana 23. ožujka u 15:18 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod 
mjesta Proložac Gornji. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 10 
ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Imotski sa ukupno 8 vatrogasaca i 3vatrogasna vozila. 

Požar je ugašen ali će se nadgledati tokom noći. 

Požar koji je dojavljen 22.03.2020.godine na području mjesta Muć na predjelu Zelovo još uvijek je 
aktivan zbog vrlo nepristupačnog terena. Procijenjena površina požarišta je oko 100 ha trave i niskog 
raslinja. Na zahtjev županijskog zapovijednika trebala su biti angažirana dva zrakoplova za gašenje 
požara ali zbog vremenskih uvijeta nije bilo mogučnosti rada na terenu. Požar se nadgledao tijekom 
noći od strane DVD Muć sa 8 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila. 

Dana 23. ožujka u 17:35 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod 
mjesta Potravlje. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Zbog minski sumnjivog 
terena požar nadziru sa sigurnih površina vatrogasci JVP Sinj. Požar će se nadgledati tokom noći a 
procijenjena površina koja gori je oko 20 ha. 

Dana 23. ožujka u 16:00 sati požar Sveta Nedilja i Ivan Dolac na otoku Hvaru je ugašen. 



Požarom je zahvaćeno bilo nisko raslinje, makija i borova šuma a opožarena površina procijenjuje se 
na oko 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD-a Hvar, 
Starigrad i Jelsa. 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Dana 23. ožujka u 17:00 sati požar kod mjesta Babino Polje na otoku Mljetu je ugašen. 

Požarom je bilo zahvačeno oko 4 ha uglavnom borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 
20 vatrogasaca iz JVP-a Mljet sa 5 vatrogasnih vozila te 5 vatrogasaca DVD-a Mljet sa 2 vatrogasna 
vozila. 

 

22. / 23. ožujka 

Grad Zagreb 

Dana 22. ožujka u 06:24 sati Grad Zagreb je pogodio jak potres magnitude 5,5 Richtera, drugi udar 
zabilježen je u 07:01 od 5,0 Richtera te treći nešto slabiji u 07:40 sati od 3,7 Richtera. Nakon toga 
Zagreb je pogodilo na desetke nešto slabijih potresa. JVP Grada Zagreba te svi raspoloživi DVD-i u 
Gradu Zagrebu uključuli su se u spašavanje građana i saniranje posljedica ovog potresa. U samom 
središtu grada veliki broj objekata je oštećen a ulice su bile zakrčene materijalom sa zgrada. Također 
je oštećen i veći broj vozila. Za raščišćavanje ulica uključene su oružane snage Republike Hrvatske sa 
svojom građevinskom mehanizacijom. Osim vatrogasaca iz Grada Zagreba, zatraženo je i ispomoć u 
vatrogasnim vozilima (autoljestve i autoplatforma) sa vozačem za rad na visini iz JVP Varaždin, 
Sisak, Karlovac i Bjelovar te Virovitice kao i iz DVD-a Slunj. Tijekom dana i noći na području Grada 
Zagreba, vatrogasci JVP-a Grada Zagreba te DVD-i sa područja Grada Zagreba odradili su 209 
intervencija, 27 je bilo u tijeku a još u dojavama ima 219 intervencija. 

Zagrebačka županija 

Dana 22. ožujka na području zagrebačke županije od 08:20 sati do 19:00 sati (putem aplikacije UVI) 
zabilježeno je 13 intervencija vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom uklanjanju 
srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama 
sudjelovalo je 51 vatrogasac sa 14 vozila. 

Krapinsko-zagorska županija 

Dana 22. ožujka na području krapinsko-zagorske županije od 08:43 sati do 14:40 sati (putem 
aplikacije UVI) zabilježeno je 12 intervencija vatrogasaca na saniranju posljedica potresa (većinom 
uklanjanju srušenih dimnjaka, crijepova i cigli, saniranje krovišta) u toj županiji. U tim intervencijama 
sudjelovalo je 88 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila. 

Zadarska županija 

Dana 22. ožujka u 14:55 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Slivnice Gornje. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu. 
Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP 
Zadar, DVD Ražanac i DVIP-a Zadar, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Površina zahvaćena 
požarom je 9 ha.  

Požar je ugašen u 18:00 sati. 

Dana 22. ožujka u 16:25 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Poličnika. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje. Na intervenciji gašenja požara 



ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar, te jedan protupožarni 
zrakoplov Canadair. Površina zahvaćena požarom je 2,5 ha. 

Požar je ugašen u 18:00 sati. 

Dana 22. ožujka u 17:35 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Podgradine. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7,5 ha. Na 
intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP 
Zadar. 

Požar je ugašen u 20:30 sati. 

Karlovačka županija 

Dana 22. ožujka u 18:36 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru uz 
Prilaz Vječeslava Holjevca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 80 ha. 
U gašenju požara sudjelovalo 11 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Hrnetić – Novaki i 
JVP-a Zagreb. 

Požar je ugašen u 20:03 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 22. ožujka u 14:02 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod 
mjesta Dobrinće kod Lovreća Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 9 
ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Imotski te 
DVD-a Lovreć. 

Požar je ugašen u 18:00 sati. 

Dana 22. ožujka u 15:45 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod 
mjesta Dugopolje u zoni Bani. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 5 ha. 
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca iz DVD-a Dugopolje i Klis sa 5 vatrogasnih 
vozila 

Požar je ugašen u 19:00 sati. 

Dana 22. ožujka u 21:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu (preko ŽC 112 Split) o požaru na 
otvorenom prostoru između mjesta Sveta Nedilja i Ivan Dolac na otoku Hvaru. Požarom je zahvaćena 
nisko raslinje, makija i borova šuma. U gašenju požara sudjeluje 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih 
vozila iz DVD-a Hvar, Starigrad i Jelsa. 

Požar je lokaliziran u 01:00 sati, opožarena površina još nije procjenjena. 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Dana 22. ožujka u 22:58 sati JVP Mljet zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta 
Babino Polje na otoku Mljetu. 

Požarom je zahvaćeno oko 4 ha uglavnom borove šume. U gašenju požara sudjelovalo jeukupno 20 
vatrogasaca iz JVP-a Mljet sa 5 vatrogasnih vozila te 5 vatrogasaca DVD-a Mljet sa 2 vatrogasna 
vozila. 

Požar je lokaliziran u 03:30 sati, a na terenu na saniranju i osiguranju požarišta ostaje 12 vatrogasaca 
sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Mljet. 

 

 



22. ožujka izvanredno izvješće 

Zadarska županija 

Dana 22. ožujka u 14:55 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području  Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu Na intervenciji 
gašenja požara ukupno sudjeluje 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zadar, DVD 
Ražanac i DVIP Zadar, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. 

Požar je pod nadzorom gasitelja, a protupožarni zrakoplov Canadair završio je sa radom u 16:35 sati i 
preusmjeren je na novi požar otvorenog prostora na području Poličnika. 

22.ožujka -izvanredno izvješće 

Izbio je požar u lakirnici PSC Vrbovec, šteta je velika, a vozila su spašena. U gašenju je sudjelovalo 
73 vatrogasca i 10 vozila. Nema ozlijeđenih, a dva vatrogasca su se nagutala dima. Vrši se sanacija 
požarišta. 

 

20. / 21. ožujka 

Karlovačka županija 

Dana 20. ožujka u 16:17 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Karlovac, Braće Gojak 172 F. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na 
površini od oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
JVP-a Karlovac. Požar je ugašen u 18.00 sati. 

Zadarska županija 

Dana 20. ožujka u 13:50 sati VP Gračac zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Deringaj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja 
požara sudjelovala je VP Gračac s 2 vatrogasaca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 15.40 h. 

Dana 20. ožujka u 13:22 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 70 ha. Na intervenciji gašenja 
požara sudjelovala su JVP Zadar, DVD Pljusak Nin i DVD Vrsi s ukupno 10 vatrogasaca i 4 
vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 17.20 h. 

Varaždinska županija 

Dana 20. ožujka u 19:06 sati ŽVOC Varaždin zaprimio je dojavu o požaru objekta na lokaciji 
Varaždin, Trg Pavla Štosa 52 ( Romsko naselje). Požarom je bila zahvaćena drvena garaža (baraka) i 
krovište prizemnice. Objekti nisu bili fizički spojeni, te je gorio tepih na ormaru u trećem objektu. 

U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Varaždin. Požar je 
ugašen u 19.32 sati. 

 

19. / 20. ožujka 

Šibensko-kninska županija 

Dana 19. ožujka u 11:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ljubotić-Paraći. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i 
gusta visoka smreka na površini od oko 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 



10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Drniš, Sveti Juraj Kistanje i Promina, a od zračnih 
snaga za gašenje požara angažiran je jedan protupožarni zrakoplov Canadair. 

Požar je ugašen u 19:06 sati. 

Dana 19. ožujka u 15:36 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Mratovo na području Promine. Požarom je zahvaćena trava i 
nisko raslinje na površini od 4,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno pet vatrogasaca sa dva 
vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Drniš, a od zračnih snaga angažiran je jedan protupožarni 
zrakoplov Canadair. 

Požar je ugašen u 19:46 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 19. ožujka u 14:30 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Gornji Vinjani. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na površini od oko 6 
ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Imotski. 

Požar je ugašen u 15:30 sati. 

Dana 19. ožujka u 17:02 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Lokvičići-Berinovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na površini od 
9 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a 
Imotski. Požar je ugašen u 18:30 sati. 

Karlovačka županija 

Dana 19. ožujka u 12:26 sati DVD Slunj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Lumbardenik, Lumbardenik 106. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od oko 25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je sedam vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD 
Slunj. 

Požar je ugašen u 17:10 sati. 

Dana 19. ožujka u 19:39 sati DVD Slunj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Dubrave na području Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 
oko 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozila iz DVD Slunj. 

Požar je ugašen u 20:56 sati. 

Varaždinska županija 

Dana 19. ožujka u 16:13 sati ŽVOC Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Varaždin, Hallerova aleja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 
25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno devet vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP 

Varaždin i DVD Gojanec. Požar je ugašen u 17:47 sati. 

Požeško-slavonska županija 

Dana 19. ožujka u 16:15 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Busnovi u općini Brestovac. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje u šumi na 
površini od 7 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz 
DVD-a Ivandol i Zakorenje. 

Požar je ugašen u 19:01 sati. 

 



18. / 19. ožujka 

Šibensko-kninska županija 

Dana 18. ožujka u 11:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ljubostinje kod Unešića. Požarom je zahvaćena trava, nisko 
raslinje i hrastova šuma na površini od oko 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 
21 vatrogasac sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik, DVD- a Šibenik, Zablaće i 
Perković, te VŽZ šibensko-kninske županije. Od zračnih snaga za gašenje požara angažiran je jedan 
protupožarni zrakoplov Canadair te jedan Air-tractor HRZ-a OSRH. 

Požar je ugašen u 16:40 sati. 

Dana 18. ožujka u 11:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru u polju kod Plavnog u blizini Knina. Požarom je bila zahvaćena trava i 
nisko raslinjena na površini od oko 20 ha pri čemu je 6 stupova za distribuciju električne energije 
oštećena ili izgorjela. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
JVP Knin. 

Požar je ugašen u 14:09 sati. 

Dana 18. ožujka u 13:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Okit kod Vodica. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje 
i hrastova šuma na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa osam 
vatrogasnih vozila iz JVP Vodice, te DVD-a Vodice, Tisno, Zaton, Pirovac i Brodarica Krapanj, a od 
zračnih snaga jedan Canadair i jedan Air-tractor. 

Požar je ugašen u 17:47 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 18. ožujka u 18:02 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Proložac - Dropuljići Staro selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te šuma na 
površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a 
Imotski. 

Požar je ugašen u 20:40 sati. 

Ličko-senjska 

Dana 18. ožujka u 19:15 sati DVD Srb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta 
Srb. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala 
su 2 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Srb. 

Požar je ugašen u 21:20 sati. 

Grad Zagreb 

Dana 18. ožujka u 11:15 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
adresi Bokanjščica 31 u Dubravi. Požarom je zahvaćena nisko raslinje i šuma na više lokacije na 
prostoru veličine od 32 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz 
JVP-a Zagreb te DVD-a Čučerje. 

Požar je ugašen u 12:45 sati. 

 

 



Sisačko-moslavačka županija 

Dana 18. ožujka u 14:06 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Deanovića kod Petrinje. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 100 
ha bez posebne štete. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP 
Petrinja. 

Požar je ugašen u 16:27 sati. 

Karlovačka županija 

Dana 18. ožujka u 19:22 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Ogulin, Breznik br. 4. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 25 
ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Ogulin. 

Požar je ugašen u 20:36 sati. 

 

17./18. ožujka 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar otvorenog prostora na području otoka Brača (od Bola prema Murvici) za koji je ŽVOC Split 
zaprimio dojavu 15. ožujka u 03:55 sati, a kojim je zahvaćeno 50 ha trave, niskog raslinja i borove 
šume te kojeg je gasilo 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila i dva protupožarna zrakoplova 
Canadair, proglašen je ugašenim 17. ožujka u 08:00 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 17. ožujka u 10:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Biovičino Selo (Kistanje). Požarom je bila zahvaćena trava, 
nisko raslinje i makija na površini od 100 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 7 
vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a: Sveti Juraj Kistanje, Ervenik i Skradin. 

Požar je ugašen u 19:30 sati. 

Dana 15. ožujka u 15:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Kričke (Drniš). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje jednim dijelom u minski sumnjivom području pa se vršilo nadziranje i osiguranje. Dana 17. 
ožujka požar je izašao van tog područja, a ukupna opožarena površina iznosi 20 ha. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 9 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP 
Drniš. 

Požar je ugašen u 17:46 sati. 

Grad Zagreb 

Dana 17. ožujka u 12:55 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
adresi Blato b.b., Novi Zagreb (kod Sveučilišne bolnice). Požarom su bile zahvaćene bale sijena na 
površini od 200 m 2 te trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara 
ukupno je bilo angažirano 16 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a: Blato, Hrašće i 
Botinec. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:27 sati. 

Dana 17. ožujka u 18:27 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
adresi Gornji Levaki br.1 (Blaguša-Sesvete). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih 



vozila iz DVD-a: Kučilovina, Blaguša i Kašina.Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je 
u 20:23 sati. 

Dana 18. ožujka u 01:47 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Kruge br. 27, 
Zagreb (Trnje). Požarom je zahvaćeno krovište kuće površine 150 m 2 , a brzom reakcijom 
vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je 21 
vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 05:47 sati. 

Ličko-senjska županija 

Dana 17. ožujka u 12:18 sati JVP Senj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji 
Krivi Put, predio Šojat Dol. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na teško pristupačnom 
terenu na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa četri 
vatrogasna vozila iz JVP Senj i DVD Senj. 

Požar je ugašen u 17:47 sati. 

Dana 17. ožujka u 16:51 sati DVD Brinje zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Jezerane, kod zaseoka Krakari. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 
6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim  vozilom iz 
DVD-a Brinje. 

Požar je ugašen u 19:00 sati. 

Sisačko-moslavačka županija 

Dana 17. ožujka u 19:09 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
adresi Nova Subocka, Zagrebačka ulica (Novska). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila 
iz JVP Novska i DVD Novska. 

Požar je ugašen u 19:49 sati. 

Istarska županija 

Dana 17. ožujka u 15:40 sati JVP Labin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji 
Lazarići, predio Šumber. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP 
Labin. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:30 sati. 

Karlovačka županija 

Dana 17. ožujka u 11:59 sati DVD Skakavac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Ivanković Selo kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na 
površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD-a Skakavac. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 14:28 sati. 

Požeško-slavonska županija 

Dana 17. ožujka u 18:28 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
lokaciji Oblakovac (Brestovac). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. 



Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
DVD-a Ivandol. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:30 sati. 

16. / 17. ožujka 

Ličko-senjska županija 

Dana 16. ožujka u 13:54 sati, DVD Otočac zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Otočac-Ponori. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovao je DVD Otočac sa 4 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. 

Požar je ugašen u 17:30 sati. 

Karlovačka županija 

Dana 16. ožujka u 14:01 sati, ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
lokaciji Lasinje-Prkos Lasinjski. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. 
Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a 
Lasinja. Požar je ugašen u 14:45 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 16. ožujka u 14:14 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Oton Brdo-Ervenik. Požarom je bila zahvaćena šikara i makija na površini od 10 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Knin i 
DVD-a Ervenik i Knin. 

Požar je ugašen u 17:56 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar na otvorenom prostoru koji je dana 15. ožujka u 03:55 sati zaprimio ŽVOC Split na području 
otoka Brača od Bola prema Murvici. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na 
površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova 
Canadaira, kao i ukupno 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila. Požar je lokaliziran u 14:00 sati, a 
županijske vatrogasne snage su napustile požarište tijekom dana. 

Tijekom noći sa 16. na 17. ožujka požar se i dalje nadzire, a površina požarišta ostaje nepromjenjena. 

Dana 16. ožujka u 07:15 sati zaprimio ŽVOC Split na području Peruče, područje Derven, kod brane. 
Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 3 ha. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovao je 1 CL, kao i 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Sinj. 

Požar je ugašen u 08:50 sati. 

Dana 16. ožujka u 13:22 sati zaprimio ŽVOC Split na području Trilja-Nova Sela-Čorići.. Požarom je 
bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smreka na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovao je 1 CL i 1 AT kao i 10 vatrogasca s 3 vatrogasna vozila iz JVP Sinj, DVD-a Trilj i Sinj. 

Požar je ugašen u 16:00 sati. 

 

15. / 16. ožujka 

Istarska županija 

Dana 15. ožujka u 02:42 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području 
Eržišće - Kršan kod Svete Nedelje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i mlada hrastova 



šuma na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je JVP Labin sa sedam 
vatrogasca i tri vatrogasna vozila. 

Požar je ugašen u 09:00 sati. 

Ličko-senjska županija 

Dana 15. ožujka u 14:38 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području 
Križopolja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovalo je DVD Brinje sa pet vatrogasca i dva vatrogasnim vozilom. Požar je 
ugašen u 16:35 sati. 

Zadarska županija 

Dana 15. ožujka u 12:21 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na hrastova 
šuma na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair i 10 vatrogasca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Zadar. 

Požar je ugašen u 16:45 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 15. ožujka u 14:02 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Tribunj - Tisno. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i 30 maslina na površini od 
4,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno 
18 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i Vodice, te DVD-a Pirovac, Vodice i 
Tisno. 

Požar je ugašen u 17:42 sati. 

Dana 15. ožujka u 15:38 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Oklaj - Marići. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 18 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno sedam 
vatrogasca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD Promina. 

Požar je ugašen u 18:56 sati. 

Dana 15. ožujka u 18:41 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru garažnog objekta na adresi 
Šibenik, Obala palih boraca 44. Požarom je bila potpuno zahvaćena garaža u kojem su bila smještena 
dva automobila i raznovrsni alat, ali je spriječeno daljnje širenje požara na potkrovlje garaže i susjedne 
objekte. Na susjednom objektu je radi visoke temperature ispucalo staklo i došlo je do deformacije 
limenih opšava. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasca sa šest vatrogasna 
vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik i DVD Zablaće. 

Požar je ugašen u 20:26 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar na otvorenom prostoru koji je dana 15. ožujka u 03:55 sati zaprimio ŽVOC Split na području 
otoka Brača od Bola prema Murvici. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na 
površini od 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova 
Canadaira, kao i ukupno 120 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila. Lokalne su vatrogasne snage otoka 
Brača (DVD-a Bol, Supetar, Milna, Pučišća i Selca) sudjelovale sa ukupno 5 vatrogasaca i 18 
vatrogasnih vozila, a županijske vatrogasne snage koje su stigle u pomoć sa kopna Vranjic, Dugopolje, 
Trogir, Marina, Okruk, Seget Vranjica, Solin, Klis, Muć, Žrnovnica, Omiš, Dugi Rat. Tijekom noći 
dežurstvo i sanacija od strane lokalnih vatrogasnih snaga. 



Sisačko-moslavačka županija 

Dana 15. ožujka u 11:25 sati JVP Sisak zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području 
Siska, Capraške poljane 10. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Sisak sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim 
vozilom.Požar je ugašen u 12:20 sati. 

Dana 15. ožujka u 18:48 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Bijelnik kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. 
Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Petrinja sa šest vatrogasca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen u 21:00 sati. 

 

14. / 15. ožujka 

Ličko-senjska županija 

Dana 14. ožujka u 13:45 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na prostoru 
naselja Barlete kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 28 ha. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:40 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 15. ožujka u jutarnjim satima ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
od Bola prema Murvici na otoku Braču. Na terenu su lokalne vatrogasne snage, a u jutarnjim satima 
zatražena je pomoć protupožarnih zrakoplova Canadaira. 

 

13. / 14. ožujka 

Karlovačka županija 

Dana 13. ožujka u 11:29 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
lokaciji Mjesto Primišlje kod Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:36 sati. 

Osječko-baranjska županija 

Dana 13. ožujka u 14:33 sati DVD Donji Miholjac zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi 
Donji Miholjac, Petra Preradovića br. 45. Požarom je bio zahvaćen skladišni prostor i 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:19 sati. 

Grad Zagreb 

Dana 13. ožujka u 22:55 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta na adresi 
Petra Zrinskog br. 14/1 (Črnomerec). Radilo se o požaru gornje etaže stambenog objekta. Iz 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 00:09 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 13. ožujka u 22:16 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o 
požaru u željezničkom prometu na lokaciji Tepljuh (Drniš). 



12./13. ožujka 

Zadarska županija 

Dana 12. ožujka u 13:28 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Zadar, Put Vrela. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 18 ha. 
Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su JVP Zadar, DIP-a Zadar, DVD-a Pljusak Nin s ukupno 
16 vatrogasaca i 8 vatrogasnih vozila, 1 protupožarni zrakoplov CL-415 te 1 AT-802. 

Požar je ugašen u 18:20 sati. 

Grad Zagreb 

Dana 12. ožujka u 14:37 sati, VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Sesveta, Glavnica Gornja 1. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na 
površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 
vozilom iz DVD-a Moravče i Blaguša.  

Požar je ugašen u 17:02 sati.  

Istarska županija 

Dana 12. ožujka u 12:03 sati, JVP Pula zaprimila je dojavu o požaru kuhinje restorana na adresi  
Banjole, Dračice. Požar je nastao u kuhinji restorana te se nije dalje širio. U gašenju požara 
sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Pula. U požaru jedna je osoba 
zadobila opekotine, ali je odbila lječničku pomoć. 

Požar je ugašen u 12:30 sati. 

 Ličko-senjska županija 

Dana 12. ožujka u 12:03 sati, JVP Plitvička Jezera zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
lokaciji Ličko Petrovo Selo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 50 
ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Plitvička 
Jezera i DVD-a Plitvička Jezera.  

Požar je ugašen u 19:35 sati. 

Ličko-senjska županija 

Dana 11. ožujka u 12:37 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Jezerane – zaseok Razvala. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i nešto bukove šume na 
površini od 28 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD-a Brinje.  Požar je ugašen u 14:20 sati. 

Dana 11. ožujka u 15:13 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Rapain Klanac kod južne strane tunela Brinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 6,25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Brinje.  Požar je ugašen u 16:15 sati. 

Dana 11. ožujka u 19:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Barlete u blizini auto ceste A1 u smjeru Splita kod 186 km. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić.  Požar je ugašen u 20:30 sati. 

Dana 12. ožujka   u 13:28 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
lokaciji Bokanjac – prema Briševu. Požarom je zahvaćena hrastova šuma. Na intervenciji gašenja 



požara sudjeluje jedan protupožarni zrakoplov CL, jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i ukupno 
15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz DVIP Zadar, JVP Zadar i DVD Pljusak. 

 

10./11. ožujka 

Šibensko-kninska županija 

Dana 10. ožujka u 13:37 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Sapina Doca – Palasova Kotelja u blizini granice sa Splitsko-dalmatinskom županijom. 
Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teže pristupačnom terenu na površini 25 ha. 
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 23 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, 
DVIP Šibenik, te DVD-a Grebaštica, Rogoznica, Primošten i iz splitsko-dalmatinske županije DVD 
Marina.  

Požar je ugašen u 17:54 sati 

Zadarska županija 

Dana 09. ožujka u 13:37 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Poljica (Vrsi). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji 
gašenja požara požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Vrsi. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:00 sati. 

 

6./7. ožujka 

Šibensko-kninska županija 

Dana 06. ožujka u 13:28 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru u stana u zgradi na adresi 
Šibenik – Branitelja Domovinskog rata br 1. Požar je nastao u stanu na trećem katu, te se proširio na 
dio stubišta, a zahvatio je i dijelom prozor na četvrtom katu. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, ali 
je izvršena evakuacija stanara iz zgrade zbog zadimljenosti. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 
17 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-e Šibenik, Vodice i DIP Šibenik. Požar je ugašen, a 
intervencija vatrogasaca završila je u 16:52 sati. 

 

5./6. ožujka 

Primorsko-goranska županija 

Dana 5. ožujka u 15:21 sati JVP Rijeka zaprimila je dojavu o požaru stana u stambenoj zgradi na 
adresi Rijeka, Trpimirova ulica. Požarom je bila zahvaćena napa i kuhinjski element te je došlo do 
zadimljavanja stana. Jedna osoba je zbrinuta od strane HMP, a na intervenciji gašenja požara i 
odimljavanja stana ukupno je bilo angažirano 11 vatrogasaca sa četri vatrogasna vozila iz JVP Rijeka. 

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:17 sati. 

Dana 4. ožujka u 23:16 sati JVP Opatija zaprimila je dojavu o požaru na uređenom odlagalištu otpada 
na adresi Permani 1e (Matulji). Požarom je bio zahvaćen miješani komunalni otpad na površini od 400 
m2 te visine 10 m. Na intervenciji gašenja požara te daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta ukupno je 
bilo angažirano 18 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Opatija, JVP Rijeka i DVD Kras – 
Šapjane.  

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je 05. ožujka u 13:22 sati. 



 

1./2. ožujka 

Zadarska županija 

Dana 1. ožujka u 11:03 sati DVD Vrsi zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji 
Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Vrsi i Ražanac.  

Požar je ugašen u 13:30 sati. 

Međimurska županija 

Dana 1. ožujka u 16:08 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi 
Hodošan, Braće Radić. Požar se iz sobe proširio na međukatnu konstrukciju te je ukupno zahvaćeno 
120 m2. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 
vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Čakovec, DVD Hodošan i DVD Donji Kraljevec. 

Požar je ugašen u 18:30 sati. 

 


