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

 
 
29. / 30. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 29. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
Grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 26 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida 
samih oštećenja. U dojavama se trenutno nalazi još 16 intervencija koje će se odrađivati. 
 
28. / 29. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 28. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 33 
tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida 
samih oštećenja. U dojavama se trenutno nalazi još 27 intervencija koje će se odrađivati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 28. travnja u 20:30 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Danilo Gornje – zaseok Grubišići kod 
čvora Vrpolje. Opožareno je 15 ha trave, niskog raslinja. 
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 44 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz DVIP-a 
Šibenik, JVP Šibenik i Vodice, DVD-a Perković, Šibenik, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Zaton, 
Bilice, Grebaštica, te županijski vatrogasni zapovjednik. Zbog ugroženosti prometa, autocesta 
A1 bila je zatvorena za sav promet u vremenu od 21:44 do 22:59 sati. 
Požar je ugašen u 01:26 sati. 
 
27. / 28. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 27. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
Grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD-i) bili su angažirani na 26 
tehničke intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida 
samih oštećenja. Od 22. ožujka do 28. travnja odrađeno je 3785 tehničkih intervencija na 
objektima od 4082 svih vatrogasnih intervencija (od 22. ožujka). U dojavama se trenutno 
nalazi još 20 intervencija koje će se odrađivati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 27. travnja u 15:38 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Primošten Burnji – Prhovo kod 
Primoštena. Opožareno je oko 6 ha niskog raslinja i borove šume te nešto maslina. U gašenju 
požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVD-a 
Primošten, Grebaštica, Zablaće, Brodarica-Krapanj i Rogoznica te županijski vatrogasni 
zapovjednik. 
Požar je lokaliziran u 17:30, a ugašen u 19:29 sati. 
 
 



 2

26. / 27. Travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 26. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 12 tehničkih 
intervencije 
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od dana 
22. ožujka do dana 25. travnja odrađeno je 4046 hitnih intervencija. U dojavama se nalazi još 
14 intervencija koje treba odraditi. 
 
Karlovačka županija 
Dana 26. travnja u 17:04 sati ŽVOC Karlovac zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Gornja Visočka. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva 
vatrogasna vozila iz DVD Slunj. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 
20:14 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Požar otvorenog prostora na teško pristupačnom terenu za koji je ŽVOC Split zaprimio 
dojavu dana 23. travnja na području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača, a kojeg su pored 
zemaljskih snaga gasila dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air tractor) proglašen je 
ugašenim 26. travnja u 12:00 sati. 
 
Požar otvorenog prostoru za koji je DVD Šolta zaprimila dojavu 25. travnja u 14:00 sati na 
Otoku Šolti – Rudine, a kojeg su pored zemaljskih snaga gasila dva protupožarna zrakoplova 
(Canadair i Air tractor) proglašen je ugašenim 26. travnja u 05:00 sati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 26. travnja u 14:50 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Gradina-Knežići. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je ukupno 21 vatrogasac sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DIP Šibenik, 
DVD-a Zablaće, Brodarica-Krapanj, Skradin,Šibenik i Dubravice 
Požar je ugašen u 18:49 sati. 
 
25. / 26. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 25. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
Grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 37 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. Od dana 22. ožujka do dana 25. travnja odrađeno je 3919 hitnih intervencija. U 
dojavama se nalazi još 12 intervencija koje treba odraditi. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Požar otvorenog prostora na teško pristupačnom terenu za koji je ŽVOC Split zaprimio 
dojavu dana 23. travnja na području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača, a koji je lokaliziran 
24. travnja, ponovno se aktivirao 25. travnja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 
dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air tractor). Danas je požarom bilo zahvaćeno 12 ha 
što sa prethodnim danima čini ukupnu površinu od 62 ha borove šume. Tijekom dana, pored 
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zračnih snaga, na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 50 vatrogasaca sa 11 
vatrogasnih vozila iz JVP Imotski i DVD: Imotski, Zadvarje, Omiš, Kučiće, Zagvozd i 
Lovreč. Tijekom noći i jutra na daljnjoj sanaciji i osiguranju požara angažirano je 10 
vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Zadvarje i Zagvozd. 
Požar je lokaliziran u 13:00 sati. 
 
Dana 25. travnja u 14:00 sati DVD Šolta zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na Otoku Šolti – Rudine. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, borova šuma i nešto 
maslina na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna 
zrakoplova (Canadair i Air tractor) te ukupno 30 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz DVD-
a Šolta. 
Požar je lokaliziran u 17:30 sati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 25. travnja u 15:07 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Vodice – Čokin Stan. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, JVP Vodice, 
DVD Zaton i DVD Vodice, te dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air Tractor). 
Požar je ugašen u 18:25 sati. 
 
Dana 25. travnja u 17:29 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Pađene – Ervenik (Debelo Brdo). Radilo 
se o požaru trave i niskog raslinja na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD-a: Knin, 
Sveti Juraj-Kistanje i Ervenik. 
Požar je ugašen u 20:43 sati. 
 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
Dana 25. travnja u 15:47 sati JVP Daruvar zaprimio je dojavu o požaru više objekata na adresi 
Đulovac, Kralja Tomislava br. 25. Požarom je bila zahvaćena radionica koja je u potpunosti 
izgorjela te se vatra proširila na tri susjedna objekta ukupne površine 68 m 2 . Uslijed požara 
nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 5 
vatrogasnih vozila iz JVP Daruvar i DVD Đulovac. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 17:50 sati. 
 
Sisačko-moslavačka županija 
Dana 25. travnja u 17:51 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Deanovići (Petrinja). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja. 
Požar je ugašen u 22:20 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 25. travnja u 20:43 ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na lokaciji Brezik. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP 
Ogulin i DVD Ogulin. 
Požar je ugašen u 22:30 sati 
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24. / 25. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 24. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 42 tehničke 
intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. Od dana 22. ožujka do dana 24. travnja odrađeno je 3864 hitnih intervencija. U 
dojavama se nalazi još 15 
intervencija koje treba odraditi. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Požar otvorenog prostora za koji je ŽVOC Split zaprimio dana 23. travnja u 12:01 sati na 
području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača, a koji je bio lokaliziran, ponovno se aktivirao 
24. travnja. Požar je na nepristupačnom terenu, a na sanaciji požara i dežurstvu tijekom noći 
angažiran je DVD Zagvozd. 
 
23. / 24. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 23. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 49 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. U dojavama se nalazi još 24 intervencija koje treba odraditi. 
 
Zadarska županija 
Dana 23. travnja ŽVOC Zadar zaprimio je u 17:22 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Otoka Paga-Košljun. Požarom je zahvačena trava, nisko raslinje i makija na površini 
9 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Pag sa šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila, 
kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. 
Požar je ugašen u 22:30 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 23. travnja ŽVOC Split zaprimio je u 12:01 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača. Požarom je zahvaćena borova šuma na površini 
50 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Imotski i DVD-i Zagvozd, Zadvarje, Lovreć i 
Kučiće sa ukupno 35 vatrogasaca i 10 vozila. Na požarištu su djelovala i dva protupožarna 
zrakoplova Canadair CL-415 i AT 802 FB. 
Požar je lokaliziran u 19:30 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 23. travnja u 18:47 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi 
Gornja Glina, Gornja Glina 113. Radilo se o požaru obiteljske kuće uslijed kojeg je jedna 
osoba smrtno stradala. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 4 vatrogasaca sa 2 
vatrogasna vozila iz DVD-a Slunj. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 
11:24 sati. 
 
Varaždinska županija 
Dana 23. travnja JVP Varaždin zaprimio je u 17:40 sati dojavu o požaru kuće na adresi 
Gornji Kneginec, Toplička ulica 20. Požarom je bilo zahvaćeno stepenište i kat kuće. Jedna je 
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osoba zadobila opekotine i zbrinuta je od strane djelatnika HMP. U gašenju požara sudjelovali 
su JVP Varaždin sa 9 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila i DVD Kneginec Gornji sa 13 
vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen u 18:20 sati. 
 
22. / 23. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 22. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 29 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. U dojavama se nalazi još 20 intervencija koje treba odraditi. Od dana 22. ožujka do 
dana 22. travnja odrađeno je 3672 hitnih intervencija. 
 
Zadarska županija 
Dana 22. travnja ŽVOC Zadar zaprimio je u 13:34 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Donjeg Karina. Požarom je zahvačena trava, nisko raslinje i makija na površini 6 ha. 
U gašenju požara sudjelovala je JVP Benkovac sa četiri vatrogasca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen je u 15:24 sati. 
 
Dana 22. travnja ŽVOC Zadar zaprimio je u 14:40 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Donje Slivnice-brdo Gradina. Požarom je zahvačena makija na površini 28 ha. U 
gašenju požara sudjelovali su JVP Zadar i DVD Ražanac sa pet vatrogasaca i dva vatrogasna 
vozila, kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair HRZ. 
Požar je ugašen je u 16:00 sati. 
 
21. / 22. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 21. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
Grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 37 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. U dojavama se nalazi još 12 intervencija koje treba odraditi. Od dana 22. ožujka do 
dana 21. travnja odrađeno je 3590 hitnih intervencija. 
 
Dana 22. travnja u 04:05 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru štandova i jednog 
vozila na adresi Zagreb, Opatovina br. 25. Požarom je bilo zahvaćeno deset štandova i jedno 
osobno vozilo, a na stambenim objektima sa kućnim brojevima 23 i 25 su popucala stakla od 
visoke temperature. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 05:49 sati. 
 
20. / 21. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 20. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 27 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. U dojavama se nalazi još 17 intervencija koje treba odraditi. Od dana 22. ožujka do 
dana 20. travnja odrađeno je 3552 hitnih intervencija. 
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19. / 20. travnja 
 
Grad Zagreb 
Dana 19. travnja ŽVOC Zagreb zaprimio je u 12:48 sati dojavu o požaru kuću na adresi 
Zagreb, Majdakova 4 (Susedgrad). Požarom je bio zahvaćen drveni objekt veličine 6 x 4 m 2 
uz kuću. Jedna je osoba zadobila je opekotine i zbrinuta je od strane djelatnika HMP. U 
gašenju požara sudjelovali su JVP Zagreb sa 10 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen je u 14:55 sati. 
 
Dana 19. travnja ŽVOC Zagreb zaprimio je u 19:06 sati dojavu o požaru otvorenog prostora 
na adresi Sesvete, Slavonska avenija 59. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini 10 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Zagreb i DVD Ivanja Reka sa ukupno 
devet vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen je u 20:05 sati. 
 
Brodsko-posavska županija 
Dana 19. travnja JVP Slavonski brod zaprimila je dojavu u 19:56 sati o požaru 
poslovnogobjekta (sale za vjenjčanja) na adresi Slavonski brod, Sjeverna vezna cesta 63. U 
požaru jeizgorjela kotlovnica u objektu i zahvaćeno je krovište objekta veličine 60 x 20 m 2 . 
U gašenju požarasudjelovali su JVP Slavonski brod sa 17 vatrogasaca i sedam vatrogasnih 
vozila.Požar je ugašen je u 1:43 sati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 19. travnja ŽVOC Šibenik zaprimio je u 14:40 sati dojavu o požaru otvorenog 
prostorana području Danilo Kraljice. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na 
površini 16 ha.U gašenju požara sudjelovali su JVP Šibenik, DVIP Šibenik, DVD-a Perković, 
Šibenik, Zablaće,Bilice i Brodarica-Krapanj sa ukupno 28 vatrogasaca i 11 vatrogasnih 
vozila, kao i jedanprotupožarni zrakoplov Canadair HRZ.Požar je lokaliziran u 18:39 sati, a 
ugašen je u 19:36 sati. 
 
Dana 19. travnja ŽVOC Šibenik zaprimio je u 13:42 sati dojavu o požaru otvorenog prostora 
na području Oklaja predio Svetine. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na 
površini 25 ha. U gašenju požara sudjelovali su DVD-a Promina i Drniš sa ukupno 11 
vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila, te i jedan protupožarni zrakoplov Canadair HRZ. 
Požar je lokaliziran u 19:35 sati, a ugašen je u 21:35 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 19. travnja u 12:09 sati ŽVOC Karlovac zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Nova Kršlja (Rakovica). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa tri 
vatrogasna vozila iz DVD Rakovica. 
Požar je ugašen u 13:09 sati. 
 
Varaždinska županija 
Dana 19. travnja u 17:21 sati ŽVOC Varaždin zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Madaraševec (Martijanec). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje i šikara na nasipu površine 12 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam 
vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Martijanec. 
Požar je ugašen u 18:25 sati. 
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18. / 19. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 18. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 35 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se nalazi još 13 intervencija koje treba odraditi. 
Od dana 22. ožujka do dana 18. travnja odrađeno je 3463 hitnih intervencija. 
 
Karlovačka županija 
Dana 18. travnja u 14:23 sati ŽVOC Karlovac zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Lička Jesenica (Vidaković brdo). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa 
dva vatrogasna vozila iz DVD Saborsko. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila 
je u 16:20 sati. 
 
Koprivničko-križevačka županija 
Dana 18. travnja u 20:10 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi 
Koprivnica, Vinica 243. Radilo se o požaru potkrovlja kuće, a u požaru je smrtno stradala 
jedna osoba. Na intervenciji gašenja požara bilo je angažirano pet vatrogasaca sa tri 
vatrogasna vozila iz JVP Koprivnica. 
 Intervencija vatrogasaca završila je u 22:11 sati. 
 
17. / 18. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 17. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 26 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida samih oštećenja. Jedna od intervencija odnosila se na osiguranje povodom 
uklanjanja sjevernog tornja Zagrebačke katedrale koji je uspješno uklonjen u popodnevnim 
satima. U dojavama se nalazi još 17 intervencije koje treba odraditi. Od dana 22. ožujka do 
dana 17. travnja odrađeno je 3384 hitnih intervencija. 
 
Dana 17. travnja u 22:13 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru prometnog sredstva na 
adresi Sesvete, Sesvetska cesta br. 82. Osobno vozilo je udarilo u kuću prilikom čega je došlo 
do požara istoga i samog objekta. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen i 
spriječeno je daljnje širenje. Uslijed nesreće jedna osoba (vozač) je zadobila ozlijede te je 
zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara i sanaciji mjesta prometne nesreće 
sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. Intervencija 
vatrogasaca u 00:41 sati. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 17. travnja u 15:17 sati DVD Brinje zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta na 
adresi Križpolje br. 101 (zaseok Asani). Požarom je bila zahvaćena gotovo cijela kuća 
prilikom čega je zatečena jedna ozlijeđena osoba bez svijeti te je zbrinuta od strane HMP. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a 
Brinje. Požar je ugašen, a intervencija je završila u 18:11 sati. 
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Dana 17. travnja u 03:00 sati JVP Plitvička Jezera zaprimila su dojavu o požaru objekta na 
adresi Korenica, Trg Svetog Jurja. Požarom je bilo zahvaćeno krovište i međukatna 
konstrukcija ugostiteljskog objekta na površini od 60 m2. Prilikom požara nije bilo stradalih 
osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila 
iz JVP Plitvička Jezera. Požar je ugašen u 7:20 sati. 
 
Primorsko-goranska županija 
Dana 17. travnja u 17:54 sati JVP Opatija zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na lokaciji Sučići (Mošćenička Draga) – Trebišća. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od 4,5 ha. Prilikom spaljivanja raslinja jedna osoba je ozlijeđena (zadobila 
opekline), te je prevezena vatrogasnim vozilom u sustret HMP koja je istu i zbrinula. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Opatija 
i DVD „Sisol„ Mošćenička Draga. Požar je ugašen, a intervencija je završila u 21:47. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 17. travnja u 23:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Perković (Vrpolje). Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja 
požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Šibenik i DVD Perković. 
Požar je ugašen u 3:01. 
 
16. / 17. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 16./17. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka 
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 41 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te 
izvida oštećenja. U dojavama se nalazi još 25 intervencija koje će se još trebati odraditi. 
 
15. / 16. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 15./16. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka 
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 46 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida oštećenja. U dojavama se nalazi još 26 intervencija koje će se još trebati 
odraditi. 
 
Dana 15.04. u 06:57 sati Vatrogasni operativni centar JVP Grada Zagreba zaprimio je dojavu 
o požaru u stanu na prvom katu u Novom Zagrebu na adresi Baburičina 12 u Zapruđu. 
Požarom je zahvaćen stan površine 55 m 2 koji je oštećen požarom, a požarom su oštećeni i 
prozori na drugom i trećem katu ali je spriječeno širenje požara na više etaže. U požaru je 
jedna osoba ozljeđena te je zbrinuta od strane djelatnika HMP-a. U gašenju požara angažirano 
je 17 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Zagreb te DVD-a Hrašće. 
Požar je ugašen u 09:49 sati. 
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14. / 15. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 14./15. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka 
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 23 tehničke 
intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se nalazi još 25 intervencije koje će se još 
trebati odraditi. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 10. travnja požar koji se proširio iz BiH kod mjesta Uništa prema granici sa RH u 
graničnom području Kijevo – Glavaš, ugašen je dana 14. travnja u 10:20 sati. Požarom je 
zahvaćena trava i nisko raslinje na površini koja je procijenjena na oko 4000 ha. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Požar na otvorenom prostoru na lokaciji Otišić kod zaseoka Maovice za koji je JVP Sinj 
zaprimio dojavu 08. travnja u 06:45 sati, a koji se proširio i na dio šibensko-kninske županije, 
ugašen je uz pomoć kiše dana 14.04. tijekom jutarnjih sati. Na području šibensko-kninske 
županije zahvatio je područje niskog raslinja i makije na površini oko 1100 ha, dok na 
području splitsko-dalmatinske županije površina trenutno nije procijenjena. 
 
Požar na otvorenom prostoru koji je bio dojavljen dana 11. travnja u ŽVOC Split u 07:00 sati, 
a koji se sa područja BiH proširio na područje Republike Hrvatske na područje Ježević – 
Crvene Grede na planini Dinari, lokaliziran je tijekom 13. travnja, a tijekom 14.travnja na 
požarištu je pala i kiša te je požar ugašen u 12:00 sati. Požar je jednim dijelom zahvatio je i 
područje u 
šibensko–kninskoj županiji, te je površina požarišta velika, ali trenutno još nije procijenjena. 
 
Primorsko-goranska županija 
Dana 14. travnja u 17:13 sati DVD San Marino zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Smokvica Krmpotska na području Novog Vinodolskog. Požarom je bila 
zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 7 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD San Marino. Požar je ugašen u 
19:37 sati. 
 
13. / 14. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 13./14. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka 
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 55 tehničke 
intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se nalazi još 6 intervencije koje će se još 
trebati odraditi. 
 
Dana 13. travnja u 20:42 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi 
III.Kozari put, II. Odvojak, br. 94 (Peščenica). Požarom je bila zahvaćena kuća prizemnica 
površine 64 m 2 , a uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara 
ukupno je sudjelovalo 27 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb, DVD Ivanja 
Reka i DVD Resnik-Zagreb. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 05:36 sati. 
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Zagrebačka županija 
Dana 13. travnja u 14:45 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru na lokaciji Lukovo (Vrbovec). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje i šuma na površini od 10.5 ha. Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovalo 
27 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Lukovo, Brčevec, Gaj, Žunci i Vrbovec. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:10 sati. 
 
Zadarska županija 
Požar otvorenog prostora na teško pristupačnom terenu za koji je ŽVOC Zadar zaprimio 
dojavu 04. travnja u 18:25 sati na lokaciji Duboki Dol i Krupe, a kojeg su pored zemaljskih 
snaga gasila i dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air tractor) proglašen je ugašenim 13. 
travnja u 10:05 sati. Površina još nije procijenjena. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 10. travnja požar koji se proširio iz BiH kod mjesta Uništa prema granici sa RH u 
graničnom području Kijevo – Glavaš, i tijekom 13. travnja gasili su vatrogasci iz JVP Knin i 
DVD Kijevo te jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor (koji je gasio na području splitsko-
dalmatinske i šibensko-kninske županije). Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini koju još nije moguće procijeniti. Požar je lokaliziran u 17:35 sati. 
 
Dana 13. travnja u 15:22 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Polača (kod Knina). Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Knin. 
Požar je ugašen u 21:00 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Tijekom jutra 13. travnja došlo je do ponovnog aktiviranja požara za koji je JVP Sinj 
zaprimio dojavu 08. travnja u 06:45 sati. Radi se o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji 
Otišić kod zaseoka Maovice. Vatrogasci vrše sanaciju i daljnje osiguranje požarišta. 
 
Dana 11. travnja u 07:00 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na području Ježević – 
Crvene Grede na planini Dinari koji se sa područja BiH proširio na područje Republike 
Hrvatske. Tijekom dana u gašenju požara, kao potpora zemaljskim snagama, sudjelovala su 
dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air tractor) te vatrogasci iz DVIP Split, JVP Sinj i 
DVD Vrlika. Požar se jednim dijelom nalazio u šibensko – kninskoj županiji te je i tamo u 
gašenju požara sudjelovao jedan protupožarni zrakoplov Air tractor. Požar je nadzorom 
gasitelja. 
 
Dana 13. travnja u 12:05 sati DVD Trilj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 
Trilju - Bisko. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 
8 ha. Na intervenciji gašenja, kao potpora zemaljskim snagama, sudjelovao je jedan 
protupožarni zrakoplov Canadair koji je preusmjeren sa požarišta na Dinari (Ježević). Od 
zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz 
DVD Trilj. 
Požar je ugašen u 19:15 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 13. travnja u 17:28 sati ŽVOC Karlovac zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom 
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prostoru na lokaciji Lasinja – Jamnička ulica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od 12.5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa četiri 
vatrogasna vozila iz DVD Lasinja i DVD Desno Sredičko. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:00 sati. 
 
Krapinsko-zagorska županija 
Dana 13. travnja u 18:54 sati ŽC 112 Krapina zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Konjščina – zaseok Jantoleki, Sušobreg. Požarom je bila zahvaćena trava, 
nisko raslinje i šuma na površini od 16.1 ha. Na intervenciji gašenja požara ukupno je 
sudjelovalo 19 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Konjščina i DVD Gornja 
Konjščina. 
Požar je ugašen u 22:03 sati. 
 
Požeško-slavonska županija 
Dana 14. travnja u 00:40 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
na lokaciji Pasikovci – Brestovac. Radilo se o ponovljenom požaru za koji je primljena prva 
dojava 13. travnja u 18:55 sati, a ugašen u 22:10 sati. Tijekom gašenja ponovljenog požara 
jedan vatrogasac iz DVD-a Jaguplije se nagutao dima te je zbrinut od strane HMP i 
hospitaliziran u O.B. Požega. Na intervencijama gašenja požara sudjelovalo je ukupno 
(kumulativno) 72 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Požeško-slavonske županije, 
DVD-a: Zakorenje, Ivandol, Orljavac, Brestovac i 
Jaguplije. Procijenjena površna prvog požara iznosi oko 30 ha, a za drugi još nije 
procijenjena. 
Intervencija vatrogasaca završila je u 03:55 sati. 
 
12. / 13. travnja 
 
Zadarska županija 
Požar koji dojavljen 04. travnja u 18:25 sati u ŽVOC Zadar na području Duboki Dol (sa 
sjeverne strane) i Krupe sa južne strane, a koji je zbog vrlo teškog i nepristupačnog terena i 
dalje je aktivan ali samo u manjem dijelu koji se širi prema Erveniku. Područje prema 
Gračacu i prema Krupi je u potpunosti sanirano. Tijekom 12.travnja JVP Gračac gasio je dio 
požara koji se kretao prema kućama a tijekom noći vršit će se obilazak terena. Požar će se do 
daljnjega nadzirati, a iako je zahvatio veliku površinu (površina nije procijenjena) nema 
značajniji štetnih utjecaja ni ugroze. ŽVOC Zadar zaprimio je 12.travnja u 11:13 sati dojavu o 
požaru otvorenog prostora na području . Požarom je zahvaćeno trave, niskog raslinja i 
hrastove šume. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te 
DVD Stankovci sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 15:20 sati. 
 
ŽVOC Zadar zaprimio je 12.travnja u 17:40 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Stankovaca, predio Crljenik. Požarom je zahvaćeno 5 ha trave, niskog raslinja. U 
gašenju požara sudjelovalo je DVD Stankovci sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. 
Požar je ugašen u 19:30 sati. 
 
Dana 12. travnja ŽVOC Zadar zaprimio je u 15:35 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Benkovca, selo Rodaljice. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje, te hrastova 
šuma na površini od 50 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair, jedan protupožarni zrakoplov Air tractor, te JVP Benkovac, DVD Polača i Lišane 
Ostrovičke sa ukupno 12 vatrogasaca i šest vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 21:20 sati. 
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Šibensko-kninska županija (granično područje sa BiH) 
Dana 10. travnja požar koji se proširio u BiH kod mjesta Uništa prema granici sa RH u 
graničnom području Kijevo – Glavaš, tijekom 12. travnja aktivno se gasio radi sprječavanja 
daljnjeg širenja požara na Republiku Hrvatsku. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno devet 
vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Knin, te DVD-a Knin i Kijevo. Požar je i dalje 
aktivan na području BiH, te se i dalje nadzire njegovo širenje. 
Dana 12. travnja ŽVOC Šibenik zaprimio je u 15:13 sati dojavu o požaru otvorenog prostora 
na području Uzdolja, zaseok Mašići. Požarom je zahvaćeno 18 ha trave, niskog raslinja, te 
prizemne hrastove šume. U gašenju požara sudjelovala je JVP Knin, te DVD Biskupija sa 
ukupno sedam vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. Požar je lokaliziran u 18:55 sati, a 
ugašen u 19:37 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Na požaru koji dojavljen 08. travnja u 06:45 sati u JVP Sinj na području planine Svilaja na 
predjelu Otišića kod zaseoka Maovice, tijekom 12. travnja nastavljeno je nadgledanje požara 
od strane DVD-a Vrlika sa 10 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila, na strani Splitsko-
dalmatinske županije, a zbog minski sumnjivog područja, vatrogasci iz DVD-a Ružić nadziru 
požarište sa strane Šibensko-kninske županije. Požarom je zahvaćeno oko 350 ha trave i 
niskog raslinja. Požar je i dalje aktivan. 
 
Dana 11. travnja u 07:00 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na području Ježević – 
Crvene Grede na planini Dinari (požar koji se već nadgledao) koji se sa područja BiH proširio 
na područje Republike Hrvatske. Požar se nalazi na vrlo teškom i nepristupačnom terenu, a 
tijekom 12. travnja vršilo se uglavnom nadgledanje i obilazak požarišta od strane DVD-a 
Vrlika sa tri vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom. Gori trava i nisko raslinje, a 
opožarena površina nije procjenjena. Požar je i dalje aktivan. 
 
Dana 12. travnja u 15:35 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Vrgorca, predio Duge Njive. U požaru je izgorjelo 6 ha bjelogorične šume. U 
gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Vrgorac. 
Požar je ugašen u 19:00 sati. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 12. travnja u 13:33 sati, JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Gospića, naselje Barlete. Požarom je zahvaćeno 60 ha suhe trave uz autoput na 190-
tom kilometru. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Gospić. Požar je ugašen u 16:20 sati. 
 
Dana 06. travnja u 15:35 sati, JVP Plitvička jezera zaprimila je dojavu o požaru otvorenog 
prostora na području Udbine, naselje Podlapača. Požar se nalazi na nepristupačnom terenu, a 
zahvačena površina je oko 300 ha šikare i makije. Tijekom 12.travnja JVP Plitvička jezera i 
Gospić vršila je gašenje požara sa ukupno šest vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. Požar je 
i dalje aktivan. 
 
Karlovačka županija 
Dana 12. travnja u 18:40 sati, JVP Ogulin zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Ogulina, naselje Sveti Jakov. Požarom je zahvaćeno 12 ha trave, suhih grana i 
drvenog materijala. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Ogulin. Požar je lokaliziran u 19:23 sati, a ugašen u 19:38 sati. 
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Koprivničko-križevačka županija 
Dana 12. travnja DVD Sigetac zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora u mjestu 
Peteranec, naselje Sigetec, Starogradska. Požarom je zahvaćeno 35 ha strništa, niskog raslinja, 
granja i trske. U gašenju požara sudjelovala su DVD-a: Sigetec, Legrad, Rasina, Peteranec i 
Županijski vatrogasni zapovijednik sa ukupno 28 vatrogasaca i osam vatrogasnih vozila. 
 
Požar je ugašen u 18:45 sati. 
 
11. / 12. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 11./12. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka 
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 44 tehničke 
intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se nalazi još 4 intervencije koje će se još 
trebati odraditi. 
 
Zadarska županija 
Požar koji dojavljen 04. travnja u 18:25 sati u ŽVOC Zadar na području Duboki Dol (sa 
sjeverne strane) i Krupe sa južne strane a koji je zbog vrlo teškog i nepristupačnog terena 
većinom promatran od strane JVP Gračac te DVD-a Žegar, Jesenice i Obrovac i dalje je 
aktivan ali samo u manjem dijelu koji se širi prema Erveniku. Područje prema Gračacu i 
prema Krupi je u potpunosti sanirano. Požar će se do daljnjega nadzirati, a iako je zahvatio 
veliku površinu (površina nije procijenjena) nema značajniji štetnih utjecaja ni ugroze. 
 
Na požaru koji dojavljen 08. travnja u 08:15 sati u ŽVOC Zadar kod Bruvna na području brda 
Vodena Glava, proglašen je ugašenim 11.04. u 12:30 sati. Opožareno je oko 200 ha većinom 
trave i niskog raslinja bez značajnije štete. 
 
Šibensko-kninska županija (granično područje sa BiH) 
Dana 10. travnja požar koji se proširio u BiH kod mjesta Uništa prema granici sa RH u 
graničnom području Kijevo – Glavaš, i tijekom 11. travnja gasio se radi sprječavanja daljnjeg 
širenja požara na Republiku Hrvatsku i mogućeg ugrožavanja objekata. U gašenju požara 
sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Knin te DVD-a Knin i Kijevo te 
jedan protupožarni zrakoplov Canadair, a akcijom gašenja rukovodio je županijski vatrogasni 
zapovjednik šibensko-kninske županije. Požar je i na području BiH, te se i dalje nadzire 
njegovo širenje. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Na požaru koji dojavljen 08. travnja u 06:45 sati u JVP Sinj na području planine Svilaja na 
predjelu Otišića kod zaseoka Maovice i tijekom 10. travnja nastavljeno je gašenje. Tijekom 
dana požar je gasilo 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD Vrlika i JVP-a Sinj na 
strani splitsko-dalmatinske županije, a 3 vatrogasca DVD-a Ružić nadziru požarište sa strane 
šibensko-kninske županije. U gašenju požara sudjelovao je i jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair. Požarom je zahvaćeno oko 350 do 400 ha većinom trave i niskog raslinja. Požar je 
iako smanjenim intezitetom i dalje aktivan. 
 
Dana 11. travnja u 07:00 sati, ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na području Ježević – 
Crvene Grede na planini Dinari (požar koji se već nadgledao) koji se sa područja BiH proširio 
na područje Republike Hrvatske. Tijekom dana u gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca 
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sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Vrlika, zbog vrlo teško pristupačnog terena, angažiran je i 
jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Gori trava i nisko raslinje, a opožarena površina nije 
procjenjena. Požar je i dalje aktivan. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar koji je dojavljen 05. travnja na Otoku Korčuli poviše mjesta Smokvica, koji je zahvatio 
oko 200 ha većinom borove šume i koji je bio lokaliziran 09. travnja u 10:00 sati, proglašen je 
ugašenim 11. travanj u 10:00 sati. 
 
Požar koji je dojavljen 05. travnja na Otoku Korčuli poviše mjesta Smokvica, koji je zahvatio 
oko 200 ha većinom borove šume i koji je bio lokaliziran 09. travnja u 10:00 sati, proglašen je 
ugašenim 11. travanj u 10:00 sati. 
 
10. / 11. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 10./11. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka 
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 32 tehničke 
intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se nalazi još 21 intervencije koje će se još 
trebati odraditi. 
 
Dana 10. travnja u 11:19 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru u napuštenom objektu 
koji je u fazi rušenja. Požarom je bilo zahvaćeno smeće unutar objekta čije je stepenište 
urušeno. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasca sa osam vatrogasnih vozila iz 
JVP Zagreb i DVD Maksimir. Požar je ugašen u 16:59 sati. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 10. travnja u 15:30 sati JVP Plitvička Jezera zaprimila je dojavu o požaru raslinja na 
području Podlapača, Bužak 48. Požarom je bilo zahvaćeno 6 ha trave, niskog raslinja, makije 
i lišća. U gašenju požara sudjelovala su ukupno četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz 
JVP Plitvička Jezera i DVD Plitvička Jezera. Požar je ugašen u 20:45 sati. 
 
Zadarska županija 
Požar koji dojavljen 04. travnja u 18:25 sati u ŽVOC Zadar na području Duboki Dol a koji je 
zbog vrlo teškog i nepristupačnog terena većinom promatran od strane JVP Gračac i dalje je 
aktivan. Požar se do daljnjega nadzire i iako je zahvatio veliku površinu (još nije procijenjena) 
nema štetnih utjecaja ni ugroze za objekte. Sa sjeverne strane požar nadziru vatrogasci JVP-a 
Gračac. Požar je i dalje aktivan. 
 
Na požaru koji dojavljen 08. travnja u 08:15 sati u ŽVOC Zadar kod Bruvna na području 
Vodena Glava, nastavljeno je gašenje i tijekom 10. travnja. U gašenju požara (površina nije 
procijenjena) je uz 9 djelatnika Šumarije Gračac sudjelovalo još ukupno 10 vatrogasaca sa tri 
vatrogasna vozila iz DVIP Zadar i JVP Gračac. Požar je ugašen na jednom dijelu brda, ali 
zbog teško pristupačnog šumskog terena i dalje je aktivan. Tijekom noći nastavilo se 
nadgledanje ostatka požara koji još gori prizemno unutar šumskog terena prema vrhu brda. 
Gašenje će se nastaviti i tijekom jutarnjih sati sa pristupačnih područja. Požar je i dalje 
aktivan. 
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Šibensko-kninska županija (granično područje sa BiH) 
Dana 10. travnja požar koji se proširio u BiH kod mjesta Uništa prema granici sa RH u 
graničnom području kod Kijeva, sanirao se radi sprječavanja daljnjeg širenja požara i 
mogućeg ugrožavanja objekata. Požar su gasili jedan zrakoplov Canadair, JVP Knin i DVD 
Kistanje sa pet vatrogasca i tri vatrogasna vozila. Požar je i dalje aktivan na području BiH, te 
se i dalje nadzire njegovo širenje. 
 
Splitsko-dalmatnska županija 
Na požaru koji dojavljen 08. travnja u 06:45 sati u JVP Sinj na području planine Svilaja na 
predjelu Otišića kod zaseoka Maovice i tijekom 10. travnja nastavljeno je gašenje. Tijekom 
dana požar je gasilo 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Vrlika. Požarom je već 
bilo zahvaćeno oko 350 ha niskog raslinja i trave, a tijekom dana požar je zahvatio novih 20-
30 ha trave i niskog raslinja. Požar je i dalje aktivan, a jednim dijelom je prešao na područje 
Šibensko-kninske županije na kojem požar nadgleda DVD Ružić. 
 
Dana 10. travnja u 14:30 sati DVD Zadvarje zaprimilo je dojavu o požaru raslinja na području 
Zadvarja - Bekavci. Požarom je bilo zahvaćeno 17 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara 
sudjelovalo je 9 vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Zadvarje. Požar je ugašen u 
15:30 sati. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar koji je dojavljen 05. travnja na Otoku Korčuli poviše mjesta Smokvica, lokaliziran je 
09. travnja u 10:00 sati. Požarište i dalje nadziru otočni vatrogasaci iz DVD-a Smokvica, 
Blato, Korčula i Lumbarda. 
 
Karlovačka županija 
Dana 10. travnja u 15:35 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru raslinja na 
predjelu Sabljaki Modruški na području Josipdola. Požarom je bilo zahvaćeno 5 ha trave i 
niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD 
Josipdol. Požar je ugašen u 18:17 sati. 
 
Krapinsko-zagorska županija 
Dana 10. travnja u 14:34 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru raslinja na predjelu 
zaseoka Šaški, Brdo Jesenjsko - Jesenje. Požarom je bilo zahvaćeno 25 ha trave, niskog 
raslinja i šume. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa pet vatrogasnih 
vozila iz DVD-a Novi Golubovec i Jesenje. Požar je ugašen u 18:00 sati. 
 
Dana 10. travnja u 17:16 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru raslinja na predjelu 
Domahovo – Veliko Trgovišće. Požarom je bilo zahvaćeno 25 ha trave, niskog raslinja i 
šume. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz 
DVD-a Vatrogasac Strmec i Veliko Trgovište. Požar je ugašen u 20:33 sati. 
 
09. / 10. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 09./10. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka 
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 49 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova 
zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se nalazi još 20 intervencije koje će se još 
trebati odraditi. 
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Zadarska županija 
Požar koji dojavljen 04. travnja u 18:25 sati u ŽVOC Zadar na području Duboki Dol a koji je 
zbog vrlo teškog i nepristupačnog terena većinom promatran od strane JVP Gračac i dalje je 
aktivan. Požar se do daljnjega nadzire i iako je zahvatio veliku površinu (još nije procijenjena) 
nema štetnih utjecaja ni ugroze za objekte. Sa sjeverne strane požar nadziru vatrogasci JVP-a 
Gračac. 
Požar je i dalje aktivan. 
 
Na požaru koji dojavljen 08. travnja u 08:15 sati u ŽVOC Zadar kod Bruvna na području 
Vodena Glava i tijekom 09. travnja nastavljeno je gašenje. U gašenju požara (površina još nije 
procijenjena) je uz djelatnike Šumarije Gračac sudjelovalo još ukupno 9 vatrogasaca sa 4 
vatrogasna vozila iz DVIP Zadar, JVP Gračac i DVD Gračac. Požar je ugašen u podnožju 
brda, ali zbog teško pristupačnog terena tijekom noći nastavilo se nadgledanje ostatka požara 
koji još gori prema vrhu brda. Nastavak gašenja se predviđa u jutarnjim satima. 
Požar je i dalje aktivan. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 09. travnja Županijski vatrogasni zapovjednika izvršio je izviđanje požara na planini 
Dinara helikopterom Bell. Gori trava na 1000 m visine. Požar se dijelom proširio iz BiH u RH 
ali ništa ne ugrožava. U narednim danima će se nadzirati i intervenirati po potrebi. 
 
Dana 09. travnja u 17:19 sati ŽVOC Šibenik o požaru otvorenog prostora kod mjesta Polača. 
Požarom je bilo zahvaćeno 10 ha trave, niskog raslinja i hrastove šume. U gašenju požara 
sudjelovalo je ukupno 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD Knin. 
Požar je ugašen u 20:34 sati. 
 
Splitsko-dalmatnska županija 
Na požaru koji dojavljen 08. travnja u 06:45 sati u JVP Sinj na području planine Svilaja na 
predjelu Otišića kod zaseoka Maovice i tijekom 09. travnja nastavljeno je gašenje. Tijekom 
dana požar je gasilo 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Vrlika uz pomoć 
protupožarnog zrakoplova Air Tractor. Požarom je zahvaćeno oko 350 ha niskog raslinja i 
trave. 
Požar je i dalje aktivan. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar koji je dojavljen 05. travnja na Otoku Korčuli poviše mjesta Smokvica, lokaliziran je 
09. travnja u 10:00 sati. Požarište i dalje nadzire 20 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz 
DVD Smokvica, Blato, Korčula i Lumbarda. 
 
Primorsko-goranska županija 
Dana 09. travnja u 16:40 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
na području naselja Zlobin kod Bakra. Požarom je bila zahvaćena trava u šumi na površini od 
0,5 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnm vozilom iz DVD 
Zlobin. Prilikom gašenja u opožarenom djelu požarišta pronađena je mrtva muška osoba. 
Požar je ugašen u 18:35 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 09. travnja u 13:28 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru raslinja na 
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predjelu Tržića Tounjskog kod mjesta Kljuć. Požarom je bilo zahvaćeno 28 ha trave i niskog 
raslinja. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
DVD Tounj. 
Požar je ugašen u 16:23 sati. 
 
Krapinsko-zagorska županija 
Dana 09. travnja u 15:13 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru raslinja kod Novog 
Golubovca na predjelu zaseoka Bistrovići. Požarom je bilo zahvaćeno 40 ha trave i niskog 
raslinja. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD 
Novi Golubovec. 
Požar je ugašen u 19:35 sati. 
 
08. / 09. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 08./09. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 64 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih 
dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi 15 intervencija koje će se 
još trebati odraditi. 
 
Dana 08.travnja u 11:19 sati ŽVOC Zagreb zaprimio je dojavu požara u stanu u ulici Pavla 
Šubića br.8. U stanu je došlo do požara hrane na štednjaku prilikom čega se jedna osoba 
nagutala dima te pala u požaru. Ista je zbrinuta od strane HMP a požar su ugasili vatrogasci 
JVP Zagreb sa 6 vatrogasaca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 11:56 sati. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Požar od dana 05. travnja na Otoku Korčuli – poviše Smokvice i dalje se čuva a na čuvanju 
i saniranju požarišta angažirani su vatrogasci DVD-a sa područja otoka Korčule. 
 
Zadarska županija 
Požar koji dojavljen 04. travnja u 18:25 sati u ŽVOC Zadar na području Duboki Dol a koji je 
zbog vrlo teškog i nepristupačnog terena većinom promatran od strane JVP Gračac i dalje je 
aktivan. Požar se do daljnjega nadzire i iako je zahvatio veliku površinu (još nije procijenjena) 
nema štetnih utjecaja ni ugroze za objekte. Sa sjeverne strane požar nadziru vatrogasci JVP-a 
Gračac. 
Požar je i dalje aktivan. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 08. travnja u 09:18 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta 
Kakanj. Požarom je zahvaćeno oko 2 ha trave, niskog raslinja i niske hrastove šume. U 
gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozila iz DVD-a Sveti Juraj 
Kistanje te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. 
Požar je ugašen u 12:49 sati. 
 
Dana 08. travnja u 12:36 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta 
Danilo Biranj. Požarom je zahvaćeno oko 6 ha trave, niskog raslinja i niske hrastove šume. U 
gašenju požara sudjelovala su 24 vatrogasca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVD-a 
Šibenik, Brodarica-Krapanj, Perković, Zablaće i Grebaštica te jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair. 
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Požar je ugašen u 16:09 sati. 
 
Dana 08. travnja u 16:30 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta 
Srimska Lokva i Kosmača. Požarom je zahvaćeno oko 6,5 ha trave, niskog raslinja i niske 
hrastove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 18 vatrogasca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP 
Šibenik, JVP Vodice, DVD-a Šibenik, Vodice i Zaton te jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair i jedan zrakoplov Air.tractor. Požar je ugašen u 19:50 sati. 
 
Dana 08. travnja u 23:26 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta 
Koprno-Mrčele. Požarom je zahvaćeno oko 6 ha trave, niskog. U gašenju požara sudjelovalo 
je 2 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Drniš . Požar je ugašen u 02:05 sati. 
 
Ličko senjska županija 
Dana 08. travnja u 11:20 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta 
Sinac. Požarom je zahvaćeno oko 9 ha trave, niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 
4 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD-a Sinac. Požar je ugašen u 14:20 sati. 
 
Dana 08. travnja u 14:11 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta 
Lički Ribnik. Požarom je zahvaćeno oko 15 ha trave, niskog raslinja. U gašenju požara 
sudjelovala je JVP Gospić sa 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 16:07 
sati. 
 
Splitsko-dalmatnska županija 
Dana 8. travnja u 06:45 sati JVP Sinj zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
planine Svilaja kod mjesta Otišić. Požarom je zahvaćeno oko 100 ha niskog raslinja i trave na 
minski sumnjivom području. U gašenju požara sudjeljuju vatrogasci iz JVP Sinj i DVD Vrlika 
samo tamo gdje može požar zaprijetiti kućama i požar gase sa sigurnih površina. Požar je 
gasio i jedan zrakoplov Canadair od 09:00 do 10:00 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 08. travnja u 11:15 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod mjesta 
Vajin Vrh-Mudrići. Požarom je zahvaćeno oko 36 ha trave, niskog raslinja. U gašenju požara 
sudjelovalo je 25 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila iz DVD Josipdol i DVD Oštarije. Požar je 
ugašen u 22:00 sata. 
 
07. / 08. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 07./08. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 83 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih 
dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi 16 intervencija koje će se 
još trebati odraditi. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Dana 05. travnja u 04:00 sati DVD Smokvica zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na Otoku Korčuli – poviše Smokvice. Požarom je zahvaćena borova šuma na 
trenutno procijenjenoj površini od oko 200 ha. S obzirom da nije bilo novih aktiviranja, 
tijekom dana vršeno je povlačenje vatrogasaca sa kontinentalnog dijela županije te DVIP 
Dubrovnik (40 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila). Te su na čuvanju i saniranju požarišta 
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angažirani vatrogasci DVD-a sa područja otoka Korčule. Tijekom noći na dežurstvu su bili 
vatrogasci DVD-a Smokvica, Blata, Korčule i Lumbarde. Sanacija i čuvanje požarišta se 
nastavlja. 
 
Zadarska županija 
Dana 07. travnja u 10:58 sati ŽVOC Zadar zatražio je od VOS-a angažiranje zračnih snaga za 
gašenje požara raslinja koji je dojavljen 04. travnja u 18:25 sati na području Duboki Dol a koji 
je zbog vrlo teškog i nepristupačnog terena većinom promatran od strane JVP Gračac. Požar 
se proširio prema Krupi te je zatraženo angažiranje zračnih snaga u vidu jednog Canadaira i 
jednog Air-tractora kako se požar ne bi približio kućama. Zračne snage su angažirane od 
12:00 (Air-tractor) i 12:43 (Canadair) do 14:04 kada je zatraženo da se zračne snage povuku 
jer više nije bilo nikakve ugroze. Požar se do daljnjega nadzire i iako je zahvatio veliku 
površinu (još nije procijenjena) nema štetnih utjecaja. Od zemaljskih snaga sudjelovali su 
vatrogasci iz DVD-a Jasenice, Žegar i Obrovac a sa sjeverne strane požar nadziru vatrogasci 
JVP-a Gračac. 
Požar je i dalje aktivan. 
 
Dana 06. travnja u 22:07 sati JVP Gračac zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
Deringaj zaseok Miljuši. Požarom je zahvaćeno oko 100 ha trave, niskog raslinja. 
U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Gračac. 
Požar je ugašen u 7. travnja u 19:15 sati. 
 
Dana 07. travnja u 14:26 sati JVP Gračac zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
Bruvna, brdo Vodena Glava. Požarom je zahvaćeno oko 60 ha trave, niskog raslinja i lišća 
prizemno kroz bukovu šumu. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 
vozila iz JVP Gračac. 
Požar je ugašen u 19:56 sati. 
 
Primorsko-goranska županija 
Dana 07. travnja u 11:38 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
Šoića između Kostrene i Bakra. Požarom je zahvaćena nisko raslinje i borova šuma na 
površini od oko 30 ha. U gašenju požara sudjelovala su 52 vatrogasca sa 15 vatrogasnih 
vozila iz JVP-a Rijeka te DVD-a Kostrena, Bakar, Sušak Rijeka, Drenova, Škrljevo i Hreljin 
te jedan protupožarni zrakoplov Canadair.. Požar je lokaliziran u 16:48 sati. Na požarištu su 
od 20:30 sati na osiguranju bili vatrogasci iz DVD-a Kostrena. Osiguranje požarišta je u tijeku 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 07. travnja u 14:28 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
Krnjeuve između Đevrske i Kistanja. Požarom je zahvaćeno oko 25 ha trave, niskog raslinja i 
niske hrastove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz 
DVD-a Sveti Juraj Kistanje, Skradin i Ervenik te jedan protupožarni zrakoplov Air-tractor. 
Požar je ugašen u 19:15 sati. 
 
Splitsko-dalmatnska županija 
Dana 06. travnja u 14:50 sati DVD Vrgorac zaprimio je dojavu o požaru na području brda 
Šibenik, područje Kozička Poljica kod Vrgorca, a požar se većinom nadzirao od strane DVD-
a Vrgorac. Dana 07. travnja u gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna 
vozila iz DVD-a Vrgorac te jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Opožarena površina nije 
procjenjena. 
Požar je lokaliziran u 15:30 sati, u tijeku je osiguranje na požarištu. 
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Dana 7. travnja u 15:04 sati, JVP Sinj zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
Radošić – Pavića Nebesa kod Sinja. Požarom je zahvaćeno oko 10 ha niskog raslinja i borove 
šume. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 5 vozila iz JVP-a i DVD-a Sinj te 
jedan protupožarni zrakoplov Canadair. 
Požar je lokaliziran u 17:05 sati, osiguranje požarišta je u tijeku. 
 
Dana 7. travnja u 15:24 sati, DVD Lovreč zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
Lažete – Proložac kod Lovreča. Požarom je zahvaćeno 6 ha borove šume i niskog raslinja. U 
gašenju požara sudjelovalo je 41 vatrogasac sa 11 vozila iz JVP Imotski i DVD-a Lovreč, 
Gata, Kučiće i Zagvozd te dva protupožarna zrakoplova Canadair. 
Požar je ugašen u 19:00 sati. 
 
Dana 7. travnja i 13:30 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 
Podbablje – Drum. Požarom je zahvaćeno oko 9 ha niskog raslinja i hrastove šume. U gašenju 
požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen u 15:50 sati. 
 
Zagrebačka županija 
Dana 7. travnja u 13:18 sati, zaprimljena je u JVP Velika Gorica dojava o požaru raslinja na 
području Galgova uz Okičku ulicu kod Samobora. Požarom je zahvaćeno oko 20 ha trave i 
niskog raslinja prizemno kroz šumu bez zahvaćanja krošnji. U gašenju požara sudjelovalo je 
26 vatrogasaca sa 7 vozila iz JVP-a i DVD-a Samobor te DVD-a Galgovo, Molvice i 
Pavučnjak. 
Požar ugašen u 17:40 sati. 
 
Dana 7. travnja u 16:39 sati, zaprimljena je u JVP Velika Gorica dojava o požaru raslinja na 
području Mičevca uz Velikogoričku ulicu. Požarom je zahvaćeno 64 ha trave i niskog raslinja. 
prizemno kroz šumu bez zahvaćanja krošnji. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasaca 
sajednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Velika Gorica.Požar ugašen u 17:47 sati. 
 
06. / 07. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 06./07. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
Grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 106 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih 
dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi 36 intervencija koje će 
treba odraditi. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Dana 05. travnja u 04:00 sati DVD Smokvica zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na Otoku Korčuli – poviše Smokvice. Požarom je zahvaćena borova šuma na 
trenutno procijenjenoj površini oko 200 ha. Tijekom dana na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je 90 vatrogasaca sa 27 vatrogasnih vozila iz svih DVD-a sa otoka (Vela Luka, 
Smokvica, Lumbarda, Korčula i Blato) te DVIP Dubrovnik, JVP Dubrovačko Primorje, JVP 
Dubrovački vatrogasci, te DVD-a Orebić, Putnikovići i Čilipi. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovala su i dva protupožarna zrakoplova Canadair do 15:00 sati. Požar je zaustavljen i 
nema više širenja požara, a tijekom noći sanacija rubova požarišta i dežurstvo županijskih 
vatrogasnih snaga. 
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Zadarska županija 
Dana 06. travnja u 15:15 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Zadra – Babindub u blizini aerodroma Zemunik. Požarom je zahvaćena 
borova šuma i nisko raslinje na površini od 2 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su 
jedan protupožarni zrakoplov Canadair (preusmjeren tijekom povratka sa požarišta otoka 
Korčule), jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor, te JVP Zadar i DVD Sukošan sa šest 
vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. 
Požar je ugašen u 20:20 sati. 
 
Dana 06. travnja u 13:40 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području Zemunika Gornjeg. Požarom je zahvaćena makija i nisko raslinje na 
površini 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Zadar i DVD Galovac sa 
sedam vatrogasaca i tri vatrogasna vozila i jedan protupožarni zrakoplov Canadair. 
Požar je ugašen u 19:00 sati. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 06. travnja u 14:19 sati JVP Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Smiljansko Polje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 
40 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasaca sa dva vatrogasna 
vozila iz JVP Gospić. 
Požar je ugašen u 18:15 sati. 
 
Istarska županija 
Dana 06. travnja u 14:19 sati JVP Poreč zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Poreča predio Banki uz prometnicu D48. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje, bjelogorična i crnogorična šuma na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovao je ukupno 58 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz JVP-e Poreč, Pazin, te DVD-
a Vrsar, Vižinada, Višnjan, Tar-Vabriga, Kaštelir Labinci, Lovreč i Tinjan. 
Požar je ugašen u 20:37 sati. 
 
Brodsko-posavska županija 
Dana 06. travnja u 16:18 sati JVP Slavonski Brod zaprimila je dojavu o požaru otvorenog 
prostora na lokaciji Slavonski Brod, Jarača 38. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje 
i šikara na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa 
tri vatrogasna vozila iz JVP Slavonski Brod. 
Požar je ugašen u 18:56 sati 
 
Osječko-baranjska županija 
Dana 06. travnja u 11:36 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
na lokaciji Levanjska Varoš. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje u šumi na 
površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Levanjska Varoš. 
Požar je ugašen u 15:05 sati. 
 
05. / 06. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 05./06. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
Grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 25 
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tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih 
dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi određen broj intervencija 
(trenutno 105) koje treba odraditi. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Dana 05. travnja u 04:00 sati DVD Smokvica zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na Otoku Korčuli – poviše Smokvice. Požarom je zahvaćena borova šuma na 
trenutno procijenjenoj površini oko 50 ha. Tijekom dana na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je oko 70 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz svih DVD-a sa otoka te DVIP 
Dubrovnik i DVD Orebić koji su stigli trajektom sa kopna. Pored zemaljskih snaga na 
intervenciji gašenja sudjelovala su i dva protupožarna zrakoplova Canadair čiji je ponovni 
angažman zakazan za jutro 06. travnja. Isto tako jutarnjim trajektom stižu dodatne snage sa 
kopna (21 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Dubrovačko Primorje, JVP Dubrovački 
vatrogasci i DVD Putnikovići). 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 05. travnja u 00:34 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Perković – Brdo Rasovača. Požarom je 
bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 35 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVD-a: 
Brodarica-Krapanj,Grebaštica i Perković. Požar se jednim dijelom nalazio u splitsko-
dalmatinskoj županiji te je na intervenciji sudjelovao i DVD Seget Vranjica. 
Požar je ugašen u 12:00 sati. 
 
Dana 05. travnja u 16:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Riđane (Rađe). Požarom je bila zahvaćena 
trava, nisko raslinje i makija na površini od 35 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala 
su tri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Biskupija. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 22:08 sati. 
 
Dana 05. travnja u 12:30 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Međare, Cicvare (kod Skradina). Požarom 
je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja 
požar sudjelovalo je 26 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Vodice, DVD-a: Vodice, 
Dubravice, Sveti Juraj- Kistanje i Skradin.  
Požar je ugašen u 16:57 sati. 
 
Dana 05. travnja u 13:19 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Međare (kod Skradina). Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Vodice i DVD Vodice. 
Požar je ugašen u 14:41 sati. 
 
Zadarska županija 
Dana 05. travnja u 13:34 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Galovac. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na 
površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 6 
vatrogasnih vozila iz DVIP Zadar, JVP Zadar i DVD Sukošan. Kao potpora zemaljskim 
snagama u gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor te jedan 
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protupožarni zrakoplov Canadair (koji je preusmjeren pri povratka sa požarišta na Otoku 
Korčuli). 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:31 sati. 
 
 
Dana 05. travnja u 15:48 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Slivnica (Posedarje). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, 
bjelogorična i crnogorična šuma na površini od 6ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVIP Zadar, JVP Zadar i 
DVD Ražanc. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 21:40 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 05. travnja u 15:56 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
na lokaciji Podmelanica kod Slunja (Vojni poligon „Eugen Kvaternik“). Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i bjelogorična šuma na površini od 20 ha. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Slunj. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:49 sati. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 05. travnja u 16:15 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Ličkom Lešću. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 30 
ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD-a Sinac. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:20 sati. 
 
Dana 05. travnja u 10:13 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Lički Ribnik. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 10 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
JVP Gospić. 
Požar je ugašen u 18:30 sati. 
 
Dana 05. travnja u 13:00 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Zalužnica. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 80 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
DVD-a Sinac. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 16:05 sati. 
 
4. / 5. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 04./05. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 154 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih 
dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki broj 
intervencija (trenutno 112) koje treba odraditi. 
 
Kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba i danas su sudjelovali vatrogasci sa vatrogasnim 
vozilima iz JVP-a Velika Gorica, Krapina, Slavonski Brod, Slatina, Split, Varaždin, Osijek, 
Rijeka i DVD-a Novalja. 
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Dana 04. travnja u 09:51 sati ŽVOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru garaže u Petruševec 
I – III odvojak br.28. U požaru su dvije osobe zadobile opekline te su medicinski zbrinute. 
Požar je ugašen u 10:08 sati od strane JVP Zagreb sa 7 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila a 
sanaciju požarišta pripomogli su DVD Buzin i DVD Planina Donja te je vatrogasna 
intervencija završena u 14:01 sati. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 04.travnja u 18:05 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u 
mjestu Budak. U požaru je izgorjelo oko 10 ha trave i niskog raslinja a požarj je ugasila JVP 
Gospić sa dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom u 20:00 sati 
 
Županija zadarska 
Dana 04. travnja u 15:29 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
kod mjesta Privlaka. U požaru je izgorjelo oko 75 ha trave i niskog raslinja a požar je ugašen 
u 19:20 sati od strane DVD Privlaka sa šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 04. travnja u 08:57 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na otoku Žirje-uvala Tratinska. Požarom je bilo zahvačeno oko 4 ha trave, niskog 
raslinja i borove šume. Prilikom dolaska na mjesto požara pronađena je jedna smrtno stardala 
muška osova. Požar je ugašen u 21:52 sati od strane JVP Šibenik, DVD Žirje i DVD Zablaće 
sa 23 vatrogasca i 3 vatrogasna vozila. Požar je gasio jedan zrakoplov Canadair a bio je 
uključen i vatrogasni eko brod županijske Vatrogasne zajednice za prijevoz gasitelja i opreme. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 04. travnja u 12:55 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora kod 
mjesta Broćanac-Borovići. U požaru je izgorjelo oko 5 ha trave, niskog raslinja i smrike.Zbog 
požara okolna mjesta bila su bez električne energije od 13:50 sati do 17:15 sati. a požar je 
ugašen u 19:30 sati od strane DVD Zagora, DVD Klis i DVD Dugopolje sa deset vatrogasaca 
i tri vatrogasna vozila. 
 
Dana 04. travnja u 17:54 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
kod mjesta Zelovo. U požaru je izgorjelo oko 10 ha trave i niskog raslinja. Požar je ugašen u 
22:00 sati od strane DVD Muć i JVP Sinj sa sedam vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.                                 
 
Vukovarsko-srijemska županija 
Dana 04. travnja u 07:00 sati JVP Ilok zaprimio je dojavu o eksploziji plina i požaru kuće u 
Iloku, ulica Milana Štefanika 23. Usljed eksplozije i požara jedna je osoba smrtno stradala a 
požar je ugašen u 07:50 sati od strane JVP Ilok sa 6 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila. 
Vatrogasna intervencija je završila u 10:30 sati. 
 
Karlovačka županija 
Dana 04. travnja u 19:32 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
u mjestu Gornje Primišlje. U požaru je izgorjelo oko 16 ha trave i niskog raslinja a požar su 
ugasili vatrogasci DVD Slunj sa pet vatrogasaca i jedno vatrogasno vozilo. Požar je ugašen u 
20:41 sati. 
 
 
 



 25

Krapinsko-zagorska županija 
 
Dana 04. travnja u 13:35 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u 
mjestu Gornji Kraljevec. U požaru je izgorjelo oko 15 ha trave i niskog raslinja a požar su 
ugasili vatrogasci DVD Hrašćina Trgovišće i DVD Budinšćina sa 14 vatrogasaca i 3 
vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 15:20 sati. 
 
Dana 04, travanja u 13:35 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora 
u mjestu Grtovec. U požaru je izgorjelo oko 6 ha trave i niskog raslinja a požar su ugasili 
vatrogasci DVD Budinščina sa 11 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 23:36 
sati. 
 
Zagrebačka županija 
Dana 04, travnja u 16:54 sati ŽVOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u 
mjestu Guci Draganički. U požaru je izgorjelo oko 12 ha trave i niskog raslinja a požar su 
ugasili vatrogasci DVD Guci, DVD Jastrebarsko, DVD Draganići i DVD Mrzljaki – Goljak sa 
29 vatrogasaca i 7 vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 19:10 sati. 
 
3. / 4. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 03./04. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 245 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih 
dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki broj 
intervencija (trenutno 212) koje treba odraditi. 
 
Kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba i danas su sudjelovali vatrogasci sa vatrogasnim 
vozilima iz JVP-a Velika Gorica, Krapina, Slavonski Brod, Slatina, Split, Varaždin, Osijek, 
Rijeka i DVD-a Novalja. 
 
Zadarska županija 
Dana 02. travnja u 15:13 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 
prostoru kod Polače – Lišane Tinjske. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 
od 12 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasnih vozila iz 
JVP Benkovac te DVD-a Sveti Filip i Jakov i Polača. Požar je u 17:30 sati. 
 
Dana 02. travnja u 16:29 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 
prostoru kod Škabrnje. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U 
gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasaca sa vatrogasnim vozilom iz JVP Zadar. Požar je 
lokaliziran u 18:35, a ugašen u 19: sati. 
 
Zadarska i Šibensko–kninska županija 
Dana 02. travnja u 08:57 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u graničnom području zadarske županije na području Pribudića i šibensko-kninske 
županije koji se proširio u dva kraka na području Oton-Bendera (Ervenika) predio Čupkovića 
Kita te dijela prema Kninu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 
oko 100 ha u dijelu zadarske županije, te oko 19 ha (u oba kraka zajedno) trave i niskog 
raslinja u dijelu šibensko-kninske županije. Na intervenciji gašenja požara na zadarskom 
području sudjelovala je JVP Gračac sa četiri vatrogasca i dva vozila, dok sa šibensko-kninske 
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strane sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Knin te DVD-a 
Knin i Ervenik. Požar jena području Zadarske županije 02. travnja u 18:55 sati, a na području 
Šibensko-kninske županije požar je 03. travnja u 09:30 sati lokaliziran, a ugašen u 14:37 sati. 
 
Istarska županija 
Dana 03. travnja u 14:05 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Labinci – Kaštelir kod Višnjana. Požarom je bila zahvaćena većinom trava i 
nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su 34 vatrogasca sa 13 
vatrogasnih vozila iz JVP Poreč te DVD-a Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada i Kaštelir-Labinci. 
Požar je ugašen u 15:55 sati, a osiguranje na požarištu trajalo je do 21:30 sati. 
 
Dana 03. travnja u 15:45 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru skladišnog prostora 
hale sa papirom i kartonskim materijalom na području Gradine (Vrsar – Orsera). Požarom je 
bilo zahvaćeno oko 20 euro paleta i oko 10 m3 kartonskog materjala na površini od oko 50 
m2. Zbog velikih naslaga kartonskog materjala vlasnik je koristio radni stroj za ispomoć u 
razgrtanju kartona radi lakšeg gašenja. U gašenju požara sudjelovalo je 17 vatrogasca sa 7 
vatrogasnih vozila iz JVP Poreč te DVD-a Vrsar i Lovreč. Požar je ugašen u 17:15 sati, a 
osiguranje na požarištu trajalo je do 19:35 sati. 
 
Primorsko-goranska 
Dana 03. travnja u 14:12 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru u objektu na otoku 
Krku, Vantančići, Odvojak Lišine br. 14. Požarom je zahvaćena kupaona te dio dnevne sobe, 
a i ostali dio stana je oštečen produktima izgaranja. Do dolaska vatrogasaca jedno dijete je 
odvezeno na HMP zbog mogućih opeklina na ruci, a vlasnik je već ugasio veći dio požara Na 
intervenciji su sudjelovala 4 vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Krk . Požar je ugašen 
u 15:35 sati. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 03. travnja u 13:28 sati JVP Gospić zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 
prostoru na području Ostrvice kod Gospića, uz AC1 na 185.-186. km. Požarom je bila 
zahvaćena većinom trava i nisko raslinje na površini od 12 ha. U gašenju su sudjelovala 2 
vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić. Požar je ugašen u 16:25 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 03. travnja u 15:33 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod Lovreća. 
Požarom je zahvaćeno oko 6 ha trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara 
sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Lovreć. Požar ugašen u 18:40 
sati. 
 
Dana 03. travnja u 15:33 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru raslinja kod Imotskog 
predio Biluši. Požarom je zahvaćeno oko 9 ha trave, niskog raslinja i hrastove šume. U 
gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Imotski. Požar u 
ugašen u 19:00 sati. 
 
02. / 03. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 02./03. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 235 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih dijelova zgrada, te 
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izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki broj intervencija (trenutno 324) 
koje treba odraditi. 
Kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba i danas su sudjelovali vatrogasci sa vatrogasnim 
vozilima iz JVP-a Velika Gorica, Krapina, Slavonski Brod, Slatina, Split, Varaždin, Osijek, 
Rijeka i DVD-a Novalja. 
 
 
Zadarska županija 
Dana 02. travnja u 13:53 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji otok Vir predio Lozice. Požarom je zahvaćena borova šuma i nisko 
raslinje napovršini od 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 
vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, DVD-a Vir i Privlaka i jedan protupožarni 
zrakoplov Canadair. 
Požar je ugašen u 20:50 sati. 
 
 
Zadarska i Šibensko-kninska županija 
Dana 02. travnja u 08:57 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u graničnom području zadarske županije na području Pribudića i šibensko-kninske 
županije na području Oton-Bendera (Ervenika). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini većoj od 100 ha. Na intervenciji gašenja požara na zadarskom području 
sudjelovala je JVP Gračac sa četiri vatrogasca i dva vozila, dok sa šibensko-kninske strane 
sudjelovalo je ukupno šest vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD 
Ervenik.Požar je ugašen na području zadarske županije u 18:55 sati, a na području šibensko-
kninske 
županije požar je jednim dijelom bio aktivan tijekom noći, a sanaciju i dežurstvo na terenu je 
obavljala JVP Knin 
 
Karlovačka županija 
Dana 02. travnja u 17:16 sati JVP Ogulin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na lokaciji Salopek selo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. 
Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Ogulin. 
Požar je ugašen u 18:36 sati. 
 
01. / 02. travnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana i noći 01./02. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio 
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 68 tehničkih 
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih dijelova zgrada, te 
izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki broj intervencija (trenutno 412) 
koje treba odraditi. Kao ispomoć vatrogascima Grada Zagreba i danas su sudjelovali 
vatrogasci sa vatrogasnim vozilima iz JVP-a Velika Gorica, Krapina, Slavonski Brod, Slatina, 
Split, Varaždin, Osijek, Rijeka i DVD-a Novalja. 
 
Zadarska županija 
Dana 01. travnja u 12:45 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Paljuv kod Novigrada. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
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površini od 21 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa tri 
vatrogasna vozila iz JVP Zadar, DVD Novigrad i DVD Pridraga. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:52 sati. 
 
Dana 01. travnja u 16:23 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Gračacu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 16 ha. Na 
intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 
JVP Gračac. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:35 sati. 
 
Dana 01. travnja u 16:50 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Jovići (Ražanac). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa dva 
vatrogasna vozila iz JVP Zadar i DVD Ražanac. 
Požar je ugašen u 18:55 sati. 
 
Dana 01. travnja u 16:50 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na lokaciji Poličnik. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 
ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP 
Zadar. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:24 sati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 01. travnja u 20:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Gornje Planjane (Unešić). Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš. 
Požar je ugašen u 22:13 sati. 
 
Zagrebačka županija 
Dana 01. travnja u 17:26 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru kod Donje Kupčine (Pisarovina). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 
raslinje i šikara na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 
vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Donja Kupčina. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:12 sati. 
 
Dana 01. travnja u 14:42 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru objekta 
dvoprerađivačke industrije „Drvoproizvod“ na adresi Većeslava Holjevca 23, Jastrebarsko. 
Požarom je bio zahvaćen transportni kanal za prijenos piljevine te spremnik – silos, a ukupna 
površina zahvaćena požarom iznosi 200 m 2 . Na intervenciji gašenja požara ukupno je 
sudjelovalo 23 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Jastrebarsko i Cvetković. 
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 18:17 sati. 
 
 


