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IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O ZNAČAJNIJIM 
VATROGASNIM INTERVENCIJAMA - TRAVANJ 2019 

 

29.4. 

Karlovačka županija 

JVP Grada Karlovca zaprimila je dana 27. travnja u 16:50 sati dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Donjeg Pokupja. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 6 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Grada Karlovca, DVD-a Mahično i DVD-a 
Gorščaki-Vukoder s ukupno 7 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila. 
Požar je lokaliziran u 18:17 sati, a ugašen u 18:40 sati. 

25. / 26. travanj  
 
Splitsko-dalmatinska županija 

ŽVOC Split zaprimio je 25. travnja u 19:22 sati dojavu o požaru u krugu nekadašnjeg 
odmarališta u mjestu Igrane. U požaru je izgorjelo 300 m2 zapuštenog odmarališta i 200 m2 
šume oko njega. U gašenju je sudjelovalo 48 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-a 
Tučepi, Podgora, Drvenik i Makarska. 
Požar je ugašen u 20:49 sati. 

Sisačko-moslavačka županija 

ŽC 112 Sisak zaprimio je 25. travnja u 16:33 sati dojavu o požaru kuće u Hrvatskoj Kostajnici 
u ulici Bana Josipa Jelačića 51. U požaru je izgorjela obiteljska kuća. U gašenju je sudjelovalo 
25 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz DVD-a Hrvatska Kostajnica, Selište, Majur i Donji 
Kukuruzari. 
Intervencija vatrogasaca je završila u 22:20 sati. 

24. / 25. travanj  
 
Grad Zagreb 
VOC Zagreb zaprimio je 24. travnja u 18:49 sati dojavu o požaru kuće prizemnica u Novom 
Zagrebu na adresi Sveta Klara – ulica Franje Malnara 12. U gašenju požara sudjelovalo je 16 
vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb i DVD Sveta Klara. Zbog udisanja dima 
lakše je ozlijeđena jedna osoba i zbrinuta je kolima HMP u Kliniku za plućne bolesti 
Jordanovac. Intervencija je završena u 20:26 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 
ŽVOC Split zaprimio je 24. travnja u 13:04 sati dojavu o požaru podrumskog stana u zgradi 
na adresi Split - Matoševa ulica 15. U gašenju požara sudjelovao je ukupno 19 vatrogasaca sa 
6 vatrogasnih vozila iz JVP Split i DVD Split. Uslijed požara podrumskog stana stubište 
zgrade se ispunilo dimom pa je vršena evakuacija stanara zgrade i tom prilikom je jednoj 
osobi od strane HMP ukazana pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za prijevozom u 
bolnicu. Požar je ugašen u 16:00 sati a intervencija je završena u 17:05 sati. 
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23. / 24. travanj  

Grad Zagreb 
VOC Zagreb zaprimio je dana 23. travnja u 09:47 sati dojavu o požaru objekta u Zagrebu, na 
adresi Božidara Adžije br. 16. „Pivnica Budweiser“. U gašenju požara sudjelovala je JVP 
Zagreb s 30 vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila. Intervencija je završena u 22:27 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 23. Travnja u 6:07 zaprimio je dojavu o požaru na 
uređenom odlagalištu otpada u Dubrovniku područje Grabovica. U gašenju požara sudjelovala 
je JVP Dubrovački vatrogasci 13 vatrogasaca i 6 vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 16:55 
sati. 
 
22. / 23. travanj 

Koprivničko-križevačka županija 
Požar tvornice papirnatih vrećica i omotnih papira “EKO PAPIR“ u općini Gola, za koji je 
JVP Koprivnica zaprimila dojavu dana 22. travnja u 03:36 sati, ugašen je 22. travnja u 22:15 
sati. U gašenju požara sudjelovala je JVP Koprivnica, te DVD-a: Gola, Gotalovo, Peteranec, 
Sigetec, Đelekovec, Otočka, Ždala, Novačka, Peteranec, Selnica Podravska i Rasinja, sa 
ukupno 104 vatrogasaca i 16 vatrogasnih vozila. 

Šibensko-kninska županija 
Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik, zaprimio je dana 22. travnja u 12:13 sati 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Šibenika, poluotok Mandalina. Požarom je 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 0,21 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Šibenik i DIP Šibenik. 
Požar je lokaliziran u 12:49 sati, a ugašen u 13:19 sati. 

Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik, zaprimio je dana 22. travnja u 16:02 sati 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Vodica, predio Leć. Požarom je zahvaćena trava, 
nisko raslinje i makija na površini od 0,75 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 
ukupno 15 vatrogasaca sa 6 vatrogasna vozila iz JVP Šibenik i Vodice, te DIP Šibenik. Požar 
je lokaliziran u 16:44 sati, a ugašen u 17:58 sati. 

Karlovačka županija 

DVD Rakovica zaprimilo je dana 22. travnja u 19:32 sati dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru kod Rakovice, naselje Korita. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 15,75 ha. U gašenju požara sudjelovalo je DVD Rakovica sa ukupno 11 vatrogasaca i 2 
vatrogasna vozila. Požar je lokaliziran u 20:35 sati, a ugašen u 20:57 sati. 

Grad Zagreb 

VOC Zagreb zaprimio je dana 22. travnja u 17:26 sati dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
kod Vidovca, ulica Gorščica 1. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i panjevi na četiri 
požarišta ukupne površine od 8,5 ha. U gašenju požara sudjelovala su DVD-a: Vidovec, 
Šestine i Čučerje sa ukupno 16 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 21:57 
sati. 
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Varaždinska županija 

JVP Varaždin zaprimila je dana 22. travnja u 14:52 sati dojavu o požaru kuće na adresi 
Varaždin, Osječka 13. Požarom je zahvaćena kuhinja i kuhinjski elementi, prilikom čega je 
jedna osoba ozlijeđena zbog udisaja dima, te je ista zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara 
sudjelovala je JVP Varaždin sa ukupno 9 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila. 
Intervencija je završila u 15:21 sati. 

22. travanj 

Koprivničko-križevačka županija 
Dana 22. travnja u 03:36 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru tvornice papirnatih 
vrećica i omotnih papira “EKO PAPIR“ u općini Gola. Požarom je zahvaćen proizvodni 
pogon i uredski prostor. U gašenju požara sudjeluju JVP-a Koprivnica i DVD-a Gola, 
Gotalovo, Peteranec, Sigetec, Đelekovec, Legrad i Rasinja. Od 05:45 sati požar je pod 
kontrolom gasitelja. 

Grad Zagreb 
Dana 21. travnja u 06:55 sati Vatrogasni operativni centar Grada Zagreba zaprimio je dojavu 
o požaru stana na području Trešnjevke u ulici Brinjska 2. U požaru je izgorjela soba, a 
vatrogasci su iz stana iznijeli nepokretnu osobu te je ista zbrinuta od strane HMP-a zbog 
udisanja dima. Vatrogasci su isto tako pomogli osobi iz susjednog stana da izađe van jer se i 
ona nadisala dima. 
U gašenju požara sudjelovala je JVP-a Zagreb sa 13 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. Požar 
je ugašen u 10:22 sata. 

21. travanj 

Primorsko-goranska županija 

Dana 20. travnja u 13:45 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
na području Rijeke – Sušačka Draga uz željezničku prugu M202 Brig – Pelinova Gora. 
Požarom je bila zahvaćena trava i šikare na površini od 50 ha. Zbog gašenja požara u vremenu 
od 14:23 do 17:45 sati bio je prekinut željeznički promet između Škrljeva i Pećina. U gašenju 
požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL 415 i ukupno 49 vatrogasaca 
sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka i DVD-a Drenova, Škrljevo, Sušak, Kostrena, Bakar i 
Hreljin. Požar je lokaliziran u 17:45, a intervencija je završena u 20:03 sati. 

20. travanj 

Karlovačka županija 
Dana 19. travnja u 12:10 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
na adresi Slunj, Cvitović. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 300 
m2. Jedna osoba koja se nalazila na požarištu zadobila je opekline te je zbrinuta od strane 
HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD Slunj sa četiri vatrogasca i jednim 
vozilom. Požar je ugašen u 12:32 sati. 

19. travanj 
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Istarska županija 
Dana 18. travnja u 09:35 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru podrumskog stana na 
adresi Pula, Gundulićeva 2 . Požarom je zahvaćena soba, prilikom čega je jedna osoba 
ozlijeđena zbog udisanja dima, te je ista zbrinuta u Općoj bolnici Pula. Na intervenciji gašenja 
požara sudjelovala je JVP Pula sa ukupno osam vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. 
Intervencija je završila u 11:05 sati. 

18. travanj 

Šibensko-kninska županija 
Dana 17. travnja u 14:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Srime – Srimska Lokva. Požarom je zahvaćena 
trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 2 ha. Zbog požara su isključen magistralni 
vodovi 30 kV. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca s osam 
vatrogasnih vozila iz JVP-a: Šibenik i Vodice, te DVD-a: Šibenik, Vodice, Zaton i Brodarica-
Krapanj, te jedan protupožarni zrakoplova Canadair. Požar je lokaliziran u 17:05 sati a 
potpuno ugašen u 20:00 sati. 

Primorsko-goranska županija 
Dana 17. travnja u 19:09 sati Županijski vatrogasni operativni centar Rijeka zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na brdu Visuće kod Zlobina. U požaru je izgorjelo 
oko 5 ha trave, niskog raslinja na dosta nepristupačnom terenu. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je 12 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila iz JVP Rijeka,DVD Zlobin i DVD 
Hreljin. Požar je ugašen u 23:37 sati. 

13. travanj 

Zagrebačka županija 
 
Dana 12. travnja u 21:58 sati Vatrogasni operativni centar JVP Velika Gorica zaprimio je 
dojavu o požaru zgrade bivšeg komunalnog poduzeća Velkom u Velikoj Gorici na adresi 
Ivana Gorana Kovačića 13. U požaru je izgorio drugi kat i krovište napuštene zgrade. U 
gašenju požara sudjelovao je ukupno 41 vatrogasac sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Velika 
Gorica i DVD-a Buševec, Kurilovec, Gradići i Lukavec. Požar je ugašen 13. travnja u 02:36 
sati. U požaru osim materijalne štete nije bilo ljudskih žrtava. 

11. travanj 

Osječko-baranjska županija 
Dana 10. travnja u 11:00 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru u obiteljskoj kući na 
području Darde, Mece, Kralja Tomislava 32. Požarom je bila zahvaćena kuhinja (kuhinjski 
elementi i uređaji), a radi udisanja dima jedna osoba je lakše ozlijeđena i zbrinuta od strane 
hitne medicinske pomoći.  
Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna 
vozila iz JPVP Beli Manastir i DVD Darda, a do dolaska vatrogasaca vlasnik kuće je sam 
ugasio požar. Požar je ugašen u 11:47 sati. 

10. travanj 



5 
 

 
Primorsko-goranska županija 
Međunarodna vatrogasna vježba „Modex Cres 2019.“ 
Združene međunarodne (303 vatrogasca sa 89 vozila iz Austrije, Italije, Grčke, Bugarske, 
Španjolske i Francuske) i vatrogasne snage iz Republike Hrvatske, sukladno elaboratu vježbe, 
nastavile su i tijekom 09. travnja aktivnosti na vježbi Modex (gašenje velikog šumskog 
požara).  
Od VOS-a je ponovno zatraženo angažiranje zračnih snaga, ali ovaj put u vidu 2 protupožarna 
zrakoplova Air-tractor AT802. VOS je uputio zahtjev prema Zapovjednom operativnom 
središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske te su 2 zrakoplova Air-tractor 
AT802 djelovali na Cresu u vremenu 09:30 (polijetanje iz ZB Zemunika) do 11:15 (slijetanje 
u ZB Zemunik). 
Terenski dio vježbe završen je 09. travnja, a tijekom 10. travnja sve angažirane snage na 
vježbi „Modex Cres 2019“ napustit će Cres i uputiti se u svoje matične postrojbe te će na taj 
način i službeno završiti ova velika međunarodna vatrogasna vježba. 

9. travanj 

Karlovačka županija 
Požar na objektu – proizvodnom pogonu pamučne industrije u Dugoj Resi, Jozefa Jeruzalema 
10, za kojeg je ŽVOC Karlovac zaprimio dojavu 07. travnja u 16:53 sati, a u kome je 
požarom bio zahvaćen proizvodni pogon i krovište kao i materijali unutar istoga, lokaliziran 
je 07. travnja u 22:17, a intervencija je nakon sanacije požarišta završila 08. travnja u 10:56 
sati. 

Primorsko-goranska županija 
Međunarodna vatrogasna vježba „Modex Cres 2019.“ 
Sukladno elaboratu vježbe kod Cresa na otoku Cresu (dojava o požaru u predjelu naselja 
Predošćica) izbio je požar raslinja u petak 5. travnja u večernjim satima. Na intervenciju 
gašenja požara upućene su lokalne vatrogasne snage, te su angažirane i dodatne vatrogasne 
snage primorsko-goranske županije. U subotu 6. travnja utvrđeno je da raspoložive vatrogasne 
snage nisu u mogućnosti same ugasiti požar, te je uslijed širenja požara zatražena pomoć 
drugih vatrogasnih snaga u Republici Hrvatskoj i međunarodnih vatrogasnih snaga iz više 
država. Međunarodne vatrogasne snage su tijekom 6. i 7. travnja (kao i vatrogasne snage iz 
RH) pristizale prema lokaciji događaja, te su 8. travnja združeno djelovale na lokaciji kod 
Grada Cresa do kuda se je požar već proširio. Prijevoz vatrogasnih snaga do otoka Cresa 
izvršen je vojnim brodom DBM „Krka“ (desantni brod minopolagač), te trajektom Jadrolinije. 
Osim kopnenih snaga angažirane su i zračne snage i to 3 Canadaira CL 415 (od kojih su 2 
došla kao međunarodna pomoć iz Italije), te 1 helikopter Mi8 MTV koji je prevezao 21 
vatrogasca iz DVIP-a HVZ-a, te JVP-a Split, Pula, Rovinj, Umag, Poreč, Buzet, Pazin i 
Labin. Isti su izvršili desantiranje na požarište preko debelog užeta. Snage koje su sudjelovale 
u vježbi 08. travnja (osim već navedenih) su JVP Rijeka, Opatija, Krk, Lošinj i DVD Cres, 
Lošinj i Vrbovsko ( primorsko-goranska županija ) sa ukupno 99 vatrogasaca sa 21 vozilom, 
županija zagrebačka 6 vatrogasaca i 6 vozila, županija koprivničko-križevačka sa 6 
vatrogasaca i 6 vozila, kao i ostale snage iz DIP CZ Rijeka, HMS, HCK, HŠ, HNS, Policija i 
MUP RCZ sa ukupno 55 sudionika.  
Od međunarodnih vatrogasnih snaga sudjelovala su 303 vatrogasca sa 89 vozila iz Austrije, 
Italije, Grčke, Bugarske, Španjolske i Francuske. 
Tijekom 9. travnja vježba se nastavlja, te će biti ponovno zatražene i zračne snage. 
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8. travanj 

Karlovačka županija 

Dana 7. travnja u 16:53 ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na objektu – 
proizvodnom pogonu pamučne industrije u Dugoj Resi, Jozefa Jeruzalema 10. Požarom je 
zahvaćen proizvodni pogon i materijali unutar istoga. Nema ozlijeđenih osoba, nitko se nije 
nalazio u pogonu. Požar je pod nadzorom gasitelja, a na intervenciji gašenja požara sudjeluju 
vatrogasci iz JVP-a Karlovac i Ogulin, DVD-a: Duga Resa, Belavić, Hrnetić, Stara Sela, 
Barilović i Belajske Poljice 38/16. Radi požara isključena je električna energija u Dugoj Resi i 
široj okolici, te je ista vraćena nakon cca 30 min.Tijekom noći na požarištu su bili JVP 
Karlovac, JVP Ogulin, DVD Duga Resa, DVD Stara Sela i DVD Karlovac 15/5. Vrši se 
sanacija otvorenih žarišta. Požar je lokaliziran u 22:17. 

Osječko – baranjska županija 
Dana 07. travnja u 14:46 sati JPVP Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u mjestu Nemetin, Nemetin bb. Požarom je bila zahvaćena trava na ukupnoj površini od 20 
ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz 
JPVP Grada Osijeka i DVD-a Osijek Donji Grad. Požar je lokaliziran u 15:00, a ugašen u 
15:10 sati. 

7. travanj 

Šibensko-kninska županija 
Dana 6. travnja u 13:43 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o eksploziji spremnika na 
adresi Bilice, Čalete-Cari 57. Radilo se o eksploziji aluminijskog spremnika koji je 
eksplodirao prilikom zavarivanja u garažnom prostoru. Tom prilikom je ozlijeđena jedna 
osoba koja je zbrinuta od strane hitne medicinske pomoći. Nakon eksplozije nije bilo požara. 

 
U intervenciji sudjelovala su četiri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP 
Šibenik. Intervencija je završila u 14:14 sati. 

5. travanj 

Zadarska županija 

Dana 03. travnja u 12:45 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru kod mjesta Osredci – predio Razdolje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 96 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 
jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Srb. Požar je lokaliziran 03. travnja u 21:00, a ugašen 
04. travnja u 09:00 sati. 

Dana 03. travnja u 15:00 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru kod mjesta Osredci – predio Starčevići. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 24 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 
jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Srb. Požar je lokaliziran 03. travnja u 21:00, a ugašen 
04. travnja u 09:30 sati. 

Sisačko-moslavačka županija 
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Dana 04. travnja u 13:49 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 100 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP-a Petrinja.  Požar je ugašen u 16:25 sati. 

Požar u Moštanici aktivirao se još dva puta. Istoga dana u 18:21 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je 
dojavu o aktiviranju požara na istom području prilikom čega je bilo zahvaćeno 50 ha trave i 
niskog raslinja.  Požar je ugašen u 20:00 sati. 

Slijedeća dojava o požaru bila je u 20:25 sati prilikom čega je izgorjelo 75 ha trave i niskog 
raslinja. Na intervencijama gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP-a Petrinja. Požar je ugašen u 22:10 sati. 

Osječko-baranjska županija 

Dana 4.tr avnja u 16:42 sati JVP Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
kod mjesta Branjin Vrh. Požarom je bila zahvaćena trska u kanalu koji se proteže od 
Branjinog Vrha prema Popovcu na ukupnoj površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Branjin Vrh i DVD-a Popovac. 
Požar je ugašen u 19:27 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 4. travnja u 14:23 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru uz Benkovačku cestu (D 27). Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje, nešto hrastove šume i zapuštenih maslinika na površini od 2,5 
ha. Zbog požara jedno vrijeme je preventivno bio zatvoren promet na prometnici D 27 te 
isključen dalekovod. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 21 vatrogasac sa 9 
vatrogasnih vozila iz JVP-a: Šibenik i Vodice, te DVD-a: Šibenik, Vodice, Zaton i Brodarica-
Krapanj. Požar je ugašen u 16:34 sati. 

Grad Zagreb 

Dana 4. travnja u 16:59 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na adresi 
Zagreb, Čulinečka cesta 252 (nekadašnje industrijsko postrojenje „DIOKI“). Požarom je bila 
zahvaćena gumena izolacija površine oko 25m2 koja se nalazila na spremniku za gorivo i oko 
200 litara goriva unutar istoga. Vršilo se gašenje i hlađenje spremnika za gorivo, a na 
intervenciji je sudjelovalo ukupno 35 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP-a Zagreb i 
DVD-a Sesvete. Požar je ugašen u 20:04 sati.  

4. travanj 

Ličko-senjska županija 
Požar otvorenog prostora kod Senja-Stolac, predio Hrmotin-Ljubežine, za koji je JVP Senj 
zaprimio dojavu 29. ožujka u 16:30 sati, lokaliziran je 30. ožujka u 14:05. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovali su JVP Senj, JVP Gospić, VZŽ Ličko-senjske, JVP Rijeka, JVP 
Krk, DVD Senj, DVD Otočac, DVD Sveti Juraj, DVD Sinac, DVD Pazarišta, DVD Kutarevo, 
DVD Krasno, DVD San Marino - Novi Vinodolski, DVD Zlobin, DVD Njivice, DVD 
Dobrinj i DVD Malinska, ukupno 112 vatrogasaca sa 40 vozila. Požar je ugašen 3. travnja. u 
12:30. Opožarena površina iznosi 259,2 ha trave i niskog raslinja te nešto bjelogorične i 
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crnogorične šume. 
 
Zagrebačka županija 
ŽVOC Zagreb dana 3. travnja u 11:04 sati zaprimio je dojavu o požaru hale drvoprerađivačke 
industrije u mjestu Novaki Oborovski, Kičudina ulica 2. Požarom je bila zahvaćena čitava 
hala površine 300 m2 Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD Oborovski Novaki, 
DVD Preseka i DVD Rugvica 8/3. Požar je lokaliziran u 12:31, a ugašen u 14:09. 

Osječko-baranjska županija 
Dana 03.travnja u 14:26 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na prostoru Darde. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 
ha. U gašenju požara sudjelovalo je 3 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Darda. 
Požar je ugašen u 19:11 sati. 

3. travanj 

Primorsko-goranska županija 
Dana 02.travnja u 16:16 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru uz prugu na više mjesta uz pružni prijelaz Meja kod Hreljina (Bakar). Požarom je 
zahvaćena trava i nisko raslinje uz prugu na tri mjesta ukupne površine oko 51,1 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Rijeka, te DVD Hreljin i Škrljevo sa ukupno 12 
vatrogasca i četiri vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 22:06 sati. 

Ličko-senjska županija 
Požar otvorenog prostora kod Senja-Stolac, predio Hrmotin-Ljubežine, za koji je JVP Senj 
zaprimio dojavu 29. ožujka u 16:30 sati, lokaliziran, te se i dalje sanirao tijekom dana 02. 
travnja. Tijekom noći dežurstvo od strane JVP Senj sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim 
vozilom. 
 
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, ugašen je dana 
1.travnja u 14:00 sati. Požarom je bila zahvaćena gusta šuma na površini od 50 ha. 
 
Dana 2. travnja u 12:38 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
kod naselja Konjsko. Požarom je bilo zahvaćeno oko 20 ha trave i niskog raslinja na teško 
pristupačnom terenu. Požar je gasio jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te vatrogasci 
DVD-a Zagora, Klis, Solin, Vranjic, Dugopolje, Mladost, Split i Gomilica sa ukupno 20 
vatrogasaca i sedam vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 18:00 sati. 

Šibensko- kninska županija 
Požar otvorenog prostora na području Srime kod Vodica, za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio 
dojavu 01. travnja u 11:23 sati, ugašen je dana 01.travnja u 22:30 sati. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini oko 50 ha. 

Dana 2. travnja u 12:38 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru kod naselja Kijevo-Suhopolje. Požarom je bilo zahvaćeno oko 40 ha trave i niskog 
raslinja. Požar su gasili vatrogasci JVP i DVD Knin sa ukupno devet vatrogasaca i tri 
vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 16:05 sati. 
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Požeško-slavonska županija 
Dana 2. travnja u 13:57 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru raslinja na 
otvorenom prostoru kod mjesta Vukojevica. U požaru je izgorjelo lišće i nisko raslinje, te je 
nagorio prizemni dio stabla u šumi na površini oko 10 ha. Požar su gasili vatrogasci DVD 
Čaglin sa četiri vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 16:00 sati. 

2. travanj 

Ličko-senjska županija 
Dana 1. travnja u 14:30 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na predjelu Šonjevi stanovi kod Novalje. Požarom je bila zahvaćena trava , nisko 
raslinje i maslinici na površini oko 40 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 18 
vatrogasca sa 6 vatrogasna vozila iz DVD Novalja, DVD Lun i DVD Barbati. Požar je ugašen 
u 15:55 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 se sanira i dežurstvo kroz noć od strane JVP 
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 
1.travnja gasila su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Sinj. Požarom je 
zahvaćena gusta šuma na trenutno procijenjenoj površini od 50 ha. Tijekom noći na dežurstvu 
i sanaciji požarišta angažirani su vatrogasci iz JVP-a Sinj. 
Dana 1. travnja u 15:50 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
kod mjesta Dicmo. Požarom je bilo zahvaćeno oko 10 ha trave i niskog raslinja na teško 
pristupačnom terenu. Požar su ugasili vatrogasci DVD Dicmo sa 6 vatrogasca i 2 vatrogasna 
vozila u 19:25 sati. 

Šibensko-kninska županija 
Požar na otvorenom prostoru od 31. ožujka u Ivoševcima kod Kistanja (Donje Tišme) ugašen 
je 1. travnja u 16:45 sati. U požaru je izgorjelo oko 527 ha trave,niskog raslinja i borove 
šume. 

Dana 1. travnja u 11:23 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu požara otvorenog prostora na 
području Srime kod Vodica. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na 
površini oko 50 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair, jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, te ukupno 29 vatrogasaca sa 
13vatrogasnih vozila iz JVP Vodice i Šibenik, DVD-a:Vodice, Pirovac, Tisno, Zaton, Šibenik 
i DVIP Šibenik. Požar je lokaliziran u 16:50 sati. 

Zagrebačka županija 
ŽVOC Zagreb dana 1. travnja u 13:25 sati zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
u mjestu Gorica Jamnička. U požaru je izgorjelo oko 15 ha trave i niskog raslinja a požar je 
ugašen u 17:25 sati od strane DVD Pisarovina sa 5 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila. 

Krapinsko-zagorska županija 
Dana 1. travnja u 15:56 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru trave i niskog raslinja 
u mjestu Laz Bistrički. U požaru je izgorjelo oko 2,5 ha trave i niskog raslinja prilikom čega 
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je i jedna starija muška osoba smrtno stradala. Požar su pogasili vatrogasci Zagorske javne 
vatrogasne postrojbe sa 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom u 16:48 sati. 

Dana 1. travnja u 14:38 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru trave i niskog raslinja 
u mjestu Lipovec kod Zlatar Bistrice. U požaru je izgorjelo oko 16 ha trave i niskog raslinja. 
Požar je ugašen u 15:48 sati od strane DVD Zlatar Bistrica sa 8 vatrogasca i 2 vatrogasna 
vozila. 

Dana 1. travnja u 20:43 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru trave i niskog raslinja 
u mjestu Lovrečan kod Zlatar Bistrice. U požaru je izgorjelo oko 21 ha trave i niskog raslinja. 
Požar je ugašen u 21:30 sati od strane DVD Zlatar Bistrica sa 14 vatrogasca i 3 vatrogasna 
vozila. 

 

 


