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

 
 
31. svibnja. /01. lipnja 
 
Grad Zagreb 
Dana 31.5.2020. godine u 13:13 sati Vatrogasni operativni centar Zagreb zaprimio je dojavu 
požara kuhinje u Susedgradu, Vrapčanska ulica 208. Požar su ugasili vatrogasci JVP Zagreb sa 
11 vatrogasca i 3 vatrogasna vozila. Poradi opekotina osobe koja je gasila požar do dolaska 
vatrogasaca, zatražena je intervencija HMP. 
Požar ugašen u 13:54 sati. 
Dana 31.5.2020. godine u 13:28 sati Vatrogasni operativni centar Zagreb zaprimio je dojavu 
požara kuće u Sesvetama, Brune Bjelinskog 15. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o 
požaru nape i elemenata u kuhinji stana. Jedna se je osoba nagutala dima i zbrinuta je od strane 
HMP. Požar su ugasili vatrogasci JVP Zagreb sa 10 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila. 
Požar ugašen u 14:06 sati. 
 
Zagrebačka županija 
Dana 31.5.2020. godine u 12:58 sati, zaprimljena je u JVP Velika Gorica dojava o požaru kuće 
u Šiljakovini, ulica Franje Ogulinca-Selje 33. Požarom je zahvaćeno krovište kuće površine 5 
m². U gašenju požara sudjelovalo je 21 vatrogasac sa 5 vozila iz JVP-a Velika Gorica i DVD-a 
Šiljakovina.  
Požar ugašen u 14:10 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 30.05.2020 u 13:52 sati zaprimljena je dojavu o požaru raslinja na otoku Braču, zapadno 
od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma, makija i 
nisko raslinje na površini od oko 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca sa 10 
vozila iz DVD-a Supetar, Milna, Bol, Selca i Pučišća te jedan Canadair i jedan Air-tractor. 
Požar je oko 17:20 stavljen pod nadzor. 
Dana 31.05.2020 u 13:26 sati požar je lokaliziran, a opožarena površina ostaje nepromjenjena. 
Tijekom noći na požarištu je DVD Milna s 3 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. 
 
30. /31. svibnja 
 
Šibensko-kninska županija 
Požar raslinja koji je dojavljen 30. svibnja u 03:12 sati na području Velike Glave – Skradin, a 
koji je opožario nisko raslinje, makiju i borovu šuma na površini 7 ha, proglašen je ugašenim 
31. svibnja u 07:39 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 30.05.2020 u 13:52 sati zaprimljena je dojavu o požaru raslinja na otoku Braču, zapadno 
od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma, makija i 
nisko raslinje na površini od oko 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca sa 10 
vozila iz DVD-a Supetar, Milna, Bol, Selca i Pučišća te jedan Canadair i jedan Air-tractor. 
Požar je oko 17:20 stavljen pod nadzor. S obzirom da se na požarištu čulo nekoliko manjih 
eksplozija (najvjerojatnije zaostale eksplozivne naprave iz domovinskog rata) vatrogasci su se 
povukli na sigurnu udaljenost, a tijekom većeri i noći na osiguranju i nadziranju požarišta ostalo 
je 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Saniranje rubnih dijelova požarišta je u tijeku. 
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Primorsko-goranska županija 
Dana 30.05.2020 u 15:40 sati u DVD Rab zaprimljena je dojava o požaru raslinja na otoku 
Rabu, kod Supetarske Drage na lokalitetu Poldani – Fafanđeli. Požar je zahvatio gustu borovu 
šumu i nisko ralsinje. Opožarena površina iznosi oko 0,2 ha, a jedna osoba je ozljeđena, 
zadobila je opekotine obje ruke, vrata i lica i zbrinuta je od strane HMP-a. U gašenju požara 
sudjelovalo je 28 vatrogasaca sa 7 vozila iz DVD-a Rab i Lopar. 
Požar je lokaliziran u 16:30, a ugašen u 17:15 sati. 
 
29. /30. svibnja 
 
Zadarska županija 
Dana 29. svibnja JVP Zadar zaprimio je u 15:00 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
području Sikova – Sv.Filip i Jakov. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, makija, voćnjaci i 
šuma na površini 5 ha. U gašenju požara sudjelovli su JVP-e Zadar i Biograd na moru, DVD-a 
Polača, Sveti Filip i Jakov, Sukošan i ŽVZ Zadarske sa ukupno 14 vatrogasaca i sedam 
vatrogasnih vozila, te od zračnih snaga jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i jedan 
protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802. 
Požar je lokaliziran u 17:00 sati, a intervencija završila u 19:30 sati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 30. svibnja ŽVOC Šibenik zaprimio je u 03:12 sati dojavu o požaru otvorenog prostora 
na području Velike Glave - Skradin. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, makija i borova šuma 
na površini 7 ha. U gašenju požara sudjeluju su JVP Šibenik, DVIP Šibenik, DVD-a Sveti Juraj 
Kistanje, Skradin i Dubravice sa ukupno 17 vatrogasaca i sedam vatrogasnih vozila. 
Požar je lokaliziran u 05:56 sati, sanacija i dalje u tijeku. 
 
27. /28. svibnja 
 
Zadarska županija 
Dana 27.5. u 13:45 sati, ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na 
lokaciji Podgradina. Požarom je bila zahvačena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. U 
gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila iz JVP Zadar. 
Intervencija je završila u 16:28. 
 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
Dana 27.5. u 19:45 sati ŽC 112 Bjelovar zaprimio je dojavu o požaru osobnog vozila na adresi 
Klokočevac 95. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz 
JVP Bjelovar. U vozilu je jedna osoba povrijeđena te je zbrinuta od strane HMP. JVP Bjelovar 
nema podatke o vrsti ozljeda povrijeđenoga. 
Požar je ugašen u 19:58. 
 
26. /27. svibnja 
 
Grad Zagreb 
Dana 26.5.2020.godine u 13:30 sati Vatrogasni operativni centar Zagreb zaprimio je dojavu 
požara kuće Dubrava-Banatska ulica br.11. Požarom je bilo zahvačeno potkrovlje i kat kuće 
veličine 20x10 metara. Požar su ugasili vatrogasci JVP Zagreb sa 21 vatrogascem i 7 
vatrogasnih vozila u 14:21 sati a intervencija je završena u 17:24 sati. 
Dana 26.5.2020.godine u 20:04 sati Vatrogasni operativni centar Zagreb zaprimio je dojavu 
požara kuće Trnje-Trnjanski zavoj IV br.19. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o požaru 
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drvene barake 4x4 metra. Požar su ugasili vatrogasci JVP Zagreb sa 13 vatrogasaca i 4 
vatrogasna vozila u 22:25 sati. 
 
Zadarska županija 
Dana 26.5.2020.godine u 18:32 sati, ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o dva požara otvorenog 
prostora na lokaciji Zadar-Crno. Požarom je bila zahvačena borova šuma, nisko raslinje i trava. 
U jednom požaru je izgorjelo oko 6 ha dok na drugome je površina oko 2 ha. Požare je gasio 
jedan zrakoplov Canadair, DVIP Zadar, JVP Zadar, DVD Pljusak sa 18 vatrogasaca i 9 
vatrogasnih vozila. 
Požari su ugašeni u 22:00 sati a intervencija je završena u 23:45 sati. 
 
25. /26. svibnja 
 
Sisačko-moslavačka županija 
Tijekom dana 25. svibnja od 15:20 sati, nevrijeme sa jakim vjetrom zahvatilo je šire područje 
županije. Vatrogasci su u popodnevnim satima intervenirali na 17 tehničkih vatrogasnih 
intervencija uklanjanja stabala. Na intervenciji je sudjelovalo ukupno 80 vatrogasaca sa 12 
vatrogasnih vozila iz JVP-e Sisak, Kutina i Novska, te DVD-a: Popovača, Donja Gračenica, 
Gušće, Sunja, Glina, Stružec i Velika Ludina. 
Intervencije su završile do 20:00 sati. 
 
23./24. svibnja 
 
Vukovarsko srijemska županija 
Dana 23. svibnja u 14:41 sati JVP Vinkovci zaprimila je dojavu o naletu vlaka na osobni 
automobil u Ostrovu, Kolodvorska ulica. Prilikom istoga jedna je osoba smrtno stradala, a jedna 
teže ozlijeđena. Na intervenciji je sudjelovala JVP Vukovar sa 3 vatrogasca i 1 vatrogasnim 
vozilom. Intervencija je završila u 15:00. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 23. svibnja u 18:05 sati JVP Makarska zaprimila je dojavu da je dijete zaglavilo na ogradi 
tribina nogometnog stadiona u Makarskoj, na adresi Franjevački put 2. Na tehničkoj intervenciji 
sudjelovala su 3 vatrogasca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Makarska, koji su uporabom 
hidrauličkog alata dijete izbavili. Nije bila potrebna intervencija HMP. Intervencija je završila 
u 18:23. 
 
22./23. svibnja 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Požar raslinja između mjesta Selca i Sumartin na otoku Braču a koji je dojavljen 21. svibnja u 
14:09 sati i bio lokaliziran istog dana u 17:15 sati, proglašen je ugašenim 22. svibnja u 12:00 
sati. Požarom je bila zahvaćena makija i borova šuma na površini od oko 2 ha, a u gašenju je, 
osim 34 vatrogasaca sa 11 vozila sa otoka Brača bio angažiran i jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair. 
 
21./22. svibnja 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 21. svibnja ŽC 112 Split zaprimio je u 14:09 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na 
otoku Braču između mjesta Selca i Sumartin. Požarom je zahvačena makija i borova šuma na 
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površini oko 2 ha. U gašenju požara sudjelovli su DVD-a otoka Brača; Selca, Pučišća, Bol i 
Supetar sa ukupno 34 vatrogasaca i 11 vatrogasnih vozila, kao i jedan protupožarni zrakoplov 
Canadair CL- 415. 
Požar je lokaliziran u 17:15 sati, a sanacija i dežurstvo tijekom noći od strane DVD Selca. 
 
18. /19. svibnja 
 
Vukovarsko srijemska županija 
Dana 18.05.2020.godine u 17:45 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru u mjestu Borovo, Borovska Ada. U požaru je izgorjelo oko 100 ha trave I 
niskog raslinja a požar su ugasili 21:25 sati, vatrogasci JVP Vukovar sa četri vatrogasca i jednim 
vatrogasnim vozilom. 
 
17. /18. svibnja 
 
Primorsko-goranska županija 
Dana 17. svibnja u 12:34 sati JVP Mali Lošinj zaprimila je dojavu o požaru broda u 
brodogradilištu Mali Lošinj na suhom doku u remontu. Požar je nastao u teretnom brodu za 
rasuti teret „AV“, čija je matična luka Kingston, Sv.Vincent i Grenadini, dužina broda je 100 
metara, a širina 18 metara. Požar je nastao na pramcu broda na površini oko 150 m2 , gdje je 
bila smještena boja u kantama i užad broda. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 
ukupno 20 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozilom iz JVP Mali Lošinj i DVD Lošinj. Požar je 
lokaliziran u 15:32 sati, a dežurstvo tijekom noći od strane vatrogasaca JVP Mali Lošinj. 
 
Varaždinska županija 
Dana 17. svibnja u 22:20 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na deponiju na 
području Cestice, na adresi Otok Virje, Ulica Moše Pijade. Požarom je zahvaćeno smeće na 
deponiju krupnog otpada uz halu firme Bio-gorivo d.o.o. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovali su JVP Varaždin, DVD-i Vinica, Križovljan-Cestica, Virje Križovljansko, 
Petrijanec, Lovrečan- Dubrava, Gornje Vratno, Svibovec Podravski, Babinec i Gradišće sa 
ukupno oko 80 vatrogasaca i 15 vatrogasnih vozila. Požar je stavljen pod nadzor u 23:46 sati, 
a na požarištu tijekom noći sanacija i dežurstvo. 
 
14. /15. Svibnja 
 
Šibensko-kninska županija 
Požar otvorenog prostora koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dana 13. svibnja u 14:21 sati na 
području Jadrtovca, ugašen je dana 14. svibnja u 06:35 sati. Požarom je bila zahvaćena trava, 
nisko raslinje i makija na površini 10 ha. 
 
11. /12. svibnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 11. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 32 
tehničke intervencije – saniranje posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad 
Zagreb. U dojavama se trenutno ne nalazi veći broj intervencija koje treba odraditi. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 11. svibnja u 22:37 sati JVP Trogir zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Trogir, 
Put Krtina 16. Požarom je bila zahvaćena soba na drugoj etaži stambenog objekta na površini 
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od 15 m2 . Uslijed požara jedna osoba je ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji 
gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Trogir. 
Intervencija vatrogasaca završila je u 00:55 sati. 
 
Brodsko-posavska županija 
Dana 11. svibnja u 17:58 sati ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru otpada na 
odlagalištu otpada u mjestu Davor. Požarom je zahvaćena velika količina otpada te je bio 
upućen veći broj vatrogasnih snaga. Na intervenciji gašenja požara ukupno su sudjelovala 32 
vatrogasca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Davor, Orubica, Staro Petrovo Selo i Godinjak. 
Na sanaciji i osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Davor. Požar je lokaliziran 
u 22:25 sati. 
 
09./10. svibnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 26 
tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad 
Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 20 intervencija koje treba odraditi. 
 
Primorsko-goranska županija 
Dana 09. svibnja u 19:30 sati JVP Crikvenica zaprimila je dojavu o eksploziji u gliseru na 
otvorenom moru, između otoka Krka i Crikvenice. Gliserom su uspjeli pristati uz obalu na 
adresi Crikvenica, Gajevo šetalište 1. Nakon eksplozije u gliseru nije došlo do požara, ali su 
ozlijeđene tri osobe (dvije teže i jedna lakše), koje su zbrinute od strane dva tima HMP. 
Vatrogasci su osigurali i pregledali mjesto događaja. Na intervenciji su sudjelovala tri 
vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Crikvenica. Intervencija završila u 20:15 sati. 
 
08./09. svibnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 08. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 25 
tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad 
Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 17 intervencija koje treba odraditi. 
 
Ličko-senjska županija 
Dana 08. svibnja u 13:10 sati JVP Gospić zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području Smiljana. U požaru je opožareno 5 ha trave, niskog raslinja, crnogorične i 
bjelogorične šume.U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Gospić. Požar je ugašen u 16:30 sati. 
 
06. /07. svibnja 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 06. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 19 
tehničkih intervencija – u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad 
Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 18 intervencija koje treba odraditi. 
Dana 06. svibnja u 12:28 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi 
Črnomerec, Šestinski Dol Odvojak 10. U požaru je opožareno krovište na površini od 30m 2 . 
Vlasnik kuće je zbrinut od strane HMP zbog udisanja dima. U saniranju požara sudjelovalo je 
deset vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Intervencija je završila u 14:20 sati. 
04./05. svibnja 
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Grad Zagreb 
Tijekom dana 04. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 24 
tehničke intervencije – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad 
Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 26 intervencija koje treba odraditi. 
 
Splitsko-dalmatinska županija 
Dana 04. svibnja u 12:50 sati DVD Muć zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 
mjestu Vrba kod Muća. U požaru je opožareno ukupno 5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju 
požara sudjelovao je sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Muć. Požar je ugašen 
u 19:00 sati. 
 
03. /04. svibnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 03. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba nisu bili angažirani na 
tehničkim intervencija – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad 
Zagreb. U dojavama se trenutno nalazi još 14 intervencija koje treba odraditi. 
 
Osječko-baranjska županija 
Dana 03. svibnja u 16:43 sati JVP Našice zaprimile su dojavu o požaru objekta na adresi 
Stipanovci, Braće Radić 57. Požarom je bilo zahvaćeno krovište kuće prizemnice. Uslijed 
požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 25 
vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Našice, DVD Podgorač i DVD Stipanovci. Požar je 
ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:01 sati. 
 
02./03. svibnja 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 02. svibnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 23 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. U dojavama se trenutno nalazi još 13 intervencija koje će se odrađivati. Od početka 
godine u Zagrebu je evidentirano 5185 vatrogasnih intervencija od čega je 628 bilo požarnih 
intervencija. Od 22. ožujka kada je Zagreb zadesio snažan potres evidentiano je ukupno 4420 
vatrogasnih intervencija od kojih je 4078 bilo vezano za tehničke intervencije u/na objektima. 
 
01./02. svibnja 
 
Grad Zagreb 
Tijekom dana 01. svibnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio 
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 7 
tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih 
oštećenja. U dojavama se trenutno nalazi još 18 intervencija koje će se odrađivati. 
 
Šibensko-kninska županija 
Dana 01. svibnja u 21:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Danilo - čvor Vrpolje u blizini benzinske 
postaje uz autocestu A1. U požaru je na tri odvojene lokacije opožareno ukupno 6,75 ha trave, 
niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa sedam 
vatrogasnih vozila iz DVIP-a Šibenik, JVP Šibenik, te DVD-a Perković, Šibenik i Brodarica-
Krapanj. Požar je lokaliziran u 22:41 sati, a ugašen u 23:45 sati. 


