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         IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O ZNAČAJNIJIM 

                        VATROGASNIM INTERVENCIJAMA - SRPANJ 2020. 

 
31. srpnja / 1. kolovoza 

Krapinsko-zagorska županija 

Dana 31. srpnja u 14:42 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 

na lokaciji Belec – Juranščina 50. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini 

od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je DVD Belec sa sedam vatrogasaca i 

jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 15:15 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 31. srpnja u 16:06 sati Županijski vatrogasni koordinator zaprimio je dojavu o požaru na 

otvorenom prostoru na lokaciji Vrbnik – Amanovići. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 

raslinje, hrastova i borova šuma na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao 

je jedan protupožarni zrakoplov Air tractor koji je preusmjeren sa protupožarnog izviđanja na 

ovo požarište, te ukupno 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Knin, DVD-a: Promina, 

Knin i Biskupija. Požar je ugašen u 22:09 sati. 

30./31.srpanj 

Zadarska županija 

Dana 30. srpnja u 17:33 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 

na lokaciji Donje Biljane (Benkovac). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, hrastova 

šuma, oko 100 stabala trešanja i jedan stup dalekovoda. Površina zahvaćena požarom iznosi 7 

ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair te 

ukupno 19 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVIP Zadar, JVP Zadar i JVP Benkovac. 

Požar je ugašen je u 22:08 sati. 

29./30.srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar reciklažnog dvorišta TTTS kod Splita (Stobreč) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 

29. srpnja u 03:05 sati, a kojim je bila zahvaćena velika količina katonskog i plastičnog opada, 
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proglašen je ugašenim u 17:00 sati. Prilikom intervencije gašenja požara jedan vatrogasac je 

lakše ozlijeđen (uganuće zgloba noge) te je zbrinut od strane HMP. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 29. srpnja u 16:29 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Tisno – Put Jazine. Požarom je bila 

zahvaćena trava, nisko raslinje, hrastova i borova šuma na površini od 5000 m 2 . Na intervenciji 

gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Air tractor koji je preusmjeren sa 

protupožarnog izviđanja na ovo požarište, te ukupno 24 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz 

JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD-a: Šibenik, Zaton, Tisno, Vodice, Pirovac te VZ Šibensko – 

kninske županije. Požar je ugašen u 18:34 sati. 

28./29.srpanj 

Zadarska županija 

Požar raslinja na području Biograda n/m kod Crvene luke, za koji je JVP Zadar zaprimio dojavu 

27. srpnja u 15:55 sati, ugašen je 28. srpnja u 06:12 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 29. srpnja u 03:05 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru u reciklažnom dvorištu 

na TTTS-u. Opožareni materijal su bale papira i raznog drugog materijala (plastika). Na gašenju 

požara sudjelovalo je oko 40 vatrogasaca sa 13 vozila i iz JVP Split, DVD-a Split, Žrnovnica, 

Vranjic, Solin , Mladost i Podstrana. Požar je lokaliziran u 04:40 sati, radi se aktivno na 

saniranju. 

27./28. srpnja 

Grad Zagreb 

Tijekom dana 27./ 28. srpnja, vatrogasci sa područja grada Zagreba odradili su ukupno 39 

tehničkih intervencija, a od tog broja je 31 tehnička intervencija je vezana za nastale vremenske 

nepogode ispumpavanja vode, uklanjanja stabla i grana, te saniranja krovišta, balkona i 

uklanjanja dimnjaka. Na intervencijama je ukupno (kumulativno) sudjelovalo 127 vatrogasaca 

sa 41vatrogasnim vozilom iz JVP Zagreb i DVD-a Sesvete, Kučilovina, Granešinski Novaki, 

Šestine, Jarun i Črnomerec. 
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Primorsko-goranska županija 

Dana 27. srpnja u 13:58 sati JVP Rijeka zaprimila je dojavu o požaru glisera (gumenjak) u 

akvatoriju ispred luke Njivice, na otoku Krku. U požaru glisera opekotine je zadobila jedna 

osoba koja je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji sudjelovala JVP Krk sa četiri vatrogasaca 

i dva vatrogasna vozila. Intervencija je završila u 15:14 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 27. srpnja u 12:33 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik primijetio je 

na video nadzoru požar raslinja na području Vodica uz Benkovačku cestu. Požarom je bila 

zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 2,5 ha. U akciji gašenja požara 

sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Air Tractor i jedan zrakoplov Canadair HRZ, te 

ukupno 30 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz VZŽ šibensko-kninske, JVP Šibenik i 

Vodice, te DVD-a Šibenik, Vodice, Zaton i Pirovac. Tijekom intervencije jedan vatrogasac 

DVD-a Vodice zatražio je pomoć liječnika te je zbrinut od strane HMP. Požar je ugašen u 17:50 

sati. 

Zadarska županija 

Dana 27. srpnja u 15:55 sati JVP Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 

Biograda n/m kod Crvene luke. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma 

na površini od 0,3 ha. U akciji gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplova Air 

Tractor i jedan zrakoplov Canadair HRZ, te ukupno 22 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz 

JVP Biograd, DVD-a Drage, Sveti Filip i Jakov i Pakoštane. Požar je pod nadzorom 

vatrogasaca, a tijekom noći je organizirano aktivno dežurstvo od strane JVP Biograd i DVD-a 

Pakoštane sa šest vatrogasaca i dva vozila. 

Izvanredno izvješće 27. srpnja 

16:30 

Zadarska županija 

Dana 27. srpnja u 15:55 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na području Crvene 

Luke kod Biograda na Moru. U ispomoć zemaljskim snagama upućena su dva  Canadaira. Gori 

borova šuma. 
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Šibensko-kninska 

Zračne snage napustile požarište  na Benkovačkoj cesti kod Vodica u 15:18 sati. Opožareno 2,5 

ha trave, niskog raslinja i borove šume. Gasitelji saniraju požarište. 

15:30 

Šibensko-kninska 

Dana 27. srpnja u 12:30 sati županijski vatrogasni koordinator zaprimio je dojavu o požar na 

Benkovačkoj cesti kod Vodica.Upućena su 3 protupožarna zrakoplova ( Canadair i 2 Air 

Tractora). Na terenu je 29 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila. U akciji gašenja požara jedan 

vatrogasaca je lakše ozlijeđen. Gašenje požara  je u tijeku,  a trenutna opožarena površina nije 

procijenjena. 

26./27. srpnja 

Grad Zagreb 

Dana 26. srpnja oko 20:00 sati područje grada Zagreba zahvatilo je kišno nevrijeme praćeno 

jakim vjetrom i tučom. Zbog velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do 

plavljenja objekata, prometnica i pada stabala. Vatrogasci sa područja grada odradili su ukupno 

41 intervenciju, a od toga najviše ispumpavanja vode i uklanjanja stabala. Na intervencijama 

(kumulativno) je sudjelovalo 123 vatrogasca sa 41 vatrogasnim vozilom. 

25./26. srpnja 

Grad Zagreb 

Tijekom dana i noći 25./26. srpnja, u saniranju posljedica jakog kišnog nevremena praćenog 

vjetrom, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na preko 200 tehničkih 

intervencija ispumpavanja vode iz mnogobrojnih objekata i podvožnjaka, čišćenja odvodnih 

kanala i kolnika. 

Varaždinska županija 

Tijekom dana i noći 25./26. srpnja, u saniranju posljedica jakog kišnog nevremena praćenog 

vjetrom, vatrogasci sa područja grada Varaždina i okolice, bili su angažirani na oko 40 tehničkih 

intervencija ispumpavanja vode iz mnogobrojnih objekata, čišćenja odvodnih kanala i kolnika. 
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24./25. srpnja 

Primorsko-goranska županija 

Dana 24. srpnja u poslijepodnevnim satima područje grada Rijeke, Opatije, Crikvenice, otoka 

Krka i Cresa zahvatilo je kišno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, te je zabilježeno 10 tehničkih 

intervencija uklanjanja stabala i granja, ispumpavanja vode, saniranja dijelova krovišta i 

čišćenja kolnika. Na vatrogasnim intervencijama uklanjanja stabla i grana, ispumpavanju vode, 

te sanaciji krovišta i kolnika sudjelovalo je ukupno 29 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz 

JVP-e Rijeke, Krka i Crikvenice, te DVD-a Kastav i Cresa. 

Zagrebačka županija 

Zagrebačku županiju je 24. srpnja poslije 21:00 sat zahvatilo jako kišno nevrijeme praćeno 

vjetrom, te je zabilježeno ukupno 15 tehničkih vatrogasnih intervencija. Najviše intervencija se 

odnosilo na (11 intervencija) ispumpavanje vode iz objekata, a preostale intervencije su čišćenje 

odvodnih kanala i uklanjanje stabala i granja. Na intervencijama sudjelovalo je ukupno 47 

vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz JVP-e Samobor i Velika Gorica, te DVD-a Rakitje, 

Strmec, Sveta Nedjelja, Dugo Selo i Šenkovec. 

Grad Zagreb 

Grad Zagreb je 24.srpnja poslije 21:00 sat zahvatilo jako kišno nevrijeme praćeno vjetrom, te 

je zabilježeno preko 100 tehničkih vatrogasnih intervencija. Na vatrogasnim intervencijama 

ispumpavanja vode iz mnogobrojnih objekata i podvožnjaka, čišćenja odvodnih kanala i 

kolnika, te uklanjanju stabla sa prometnica sudjelovala je JVP Zagreb i DVD-a sa područja 

Grada Zagreba. 

Na tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode iz stana na adresi Zagreb, Ulici Braće Seljan 45, 

vatrogascu DVD-a Kustošija je pozlilo, te je preminuo. 

Dana 25. srpnja u 03:30 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru stana na adresi Malešnica, 

Zvonimira Furtingera 3. U požaru kuhinje opečena je jedna osoba, koja je zbrinuta od strane 

HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz 

JVP Zagreb. Intervencija je završila u 04:14 sati. 

 

Varaždinska županija 
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Dana 24. srpnja u večernjim satima područje grada Varaždina i okolice zahvatilo je kišno 

nevrijeme praćeno jakim vjetrom, te je zabilježeno 10 tehničkih intervencija uklanjanja stabala 

i granja, te ispumpavanja vode. 

Sisačko-moslavačka županija 

Dana 24. srpnja oko 20:00 sati na područje Kutine i Lipovljana zahvatilo je kišno nevrijeme 

praćeno jakim vjetrom, te je zabilježeno ukupno 6 tehničkih intervencija; ispumpavanja vode 

iz objekata i uklanjanja stabla sa električnih vodova. Na vatrogasnim intervencijama sudjelovali 

vatrogasci VP Kutina i DVD Lipovljani. 

23./24.srpanj 

Požeško-slavonska županija 

Dana 23. srpnja u poslijepodnevnim satima područje grada Pleternice i Požege te naselja 

Vidovci zahvatilo je kišno nevrijeme koje je imalo za posljedicu plavljenje podruma objekata 

te začepljenja odvodnih kanala. Vatrogasci sa navedenog područja ukupno su bili angažirani na 

17 tehničkih intervencija ispumpavanja vode, odčepljivanja odvodnih kanala, ispiranje kolnika 

od nanosa zemlje i jedno uklanjanje stabla. 

Primorsko-goranska županija 

Dana 24. srpnja u 03:14 sati JVP Rijeka zaprimila je dojavu o požaru skladišnog objekta 

građevinske tvrtke Almes d.o.o. na adresi Marinići, Blažići 20a (Viškovo). Požarom su 

zahvaćena dva skladišta građevinskog materijala u kojima se nalazi građevinski materijal i 

dezificijensi. Također, zahvaćen je i prostor arhive površine 20 m 2 te je oštećen limeni krov 

površine 450m 2 (30x15m). Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 13 vatrogasaca sa 6 

vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka i DVD Halubjan. Intervencija je u tijeku, a požar je lokaliziran 

u 04:41 sati. 

22./23.srpanj 

Karlovačka županija 

Dana 22. srpnja u 07:16 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru prikolice za popravak 

cesta na lokaciji Bubnjarački Brod 3. Požarom je bila zahvaćena prikolica na kojoj se nalazio 

spremnik od 500 kg katrana te 2 boce s 30 kg propan-butana. Na intervenciji gašenja požara 

sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Karlovac, DVD-a Jurovski 
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Brod i DVD Metlika iz Slovenije. JVP Karlovac je vraćen s puta pošto njihova intervencija nije 

bila potrebna. Požar je ugašen u 07:40 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 22. srpnja u 15:05 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Perković, Mravinca. Požarom je bila 

zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara 

sudjelovalo je ukupno 30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i DVD-a: 

Perković, Zablaće, Šibenik, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, 1 protupožarni zrakoplov CL te 1 

AT. Požar je ugašen u 20:15 sati. 

Zadarska županija 

Dana 22. srpnja u 10:44 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 

na lokaciji Posedarje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i hrastova šuma na 

površini od 3,75 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa 5 

vatrogasnih vozila iz JVP Zadar i DVD-a Posedarje te 1 protupožarni zarakoplov CL. Požar je 

ugašen u 19:30 sati. 

Osječko-baranjska županija 

Dana 22. srpnja u 22:15 sati ŽC 112 Osijek zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 

na području Podravske Moslavine. Požarom je bila zahvaćena strništa na površini 6 ha. U 

gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Podravska 

Moslavina i DVD-a Viljevo. Intervencija je završila u 23. srpnja u 00:11 sati. 

Izvanredno izvješće 22. srpnja 

Zadarska županija 

Dana 22. srpnja u 13:18 sati VOS je zaprimio zahtjev za angažiranje jednog protupožarnog 

zrakoplova Canadair. Požarom je zahvaćena hrastova šuma na teško pristupačnom terenu u 

Posedarju.  Dojavu o požaru zaprimio je ŽVOC Zadar u 10:44 sati. Na intervenciji gašenja 

angažirano je oko 17 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila, a Canadair je napustio požarište 

nakon što je situacija postala znatno povoljnija. 

20./ 21.srpanj 

Ličko-senjska županija 
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Požar otvorenog prostora na Zrću (Otok Pag), za koji je zaprimljena dojava 18. srpnja, a kojim 

je zahvaćena borova šuma na površini od 2.2 ha te koji je ukupno gasilo 57 vatrogasaca i jedan 

protupožarni zrakoplov Canadair, proglašen je ugašenim 20. srpnja u 12:30 sati. Tijekom dana, 

na sanaciji požarišta, angažirano je ukupno 9 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a 

Novalja. 

19./20.srpanj 

Ličko-senjska županija 

Dana 18. srpnja u 04:04 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 

prostoru na lokaciji Zrće (Otok Pag). Požarom je zahvaćena borova šuma na površini od 2,2 ha. 

U gašenju požara sudjelovalo je 57 vatrogasaca sa 15 vozila iz DVD-a Novalja, Lun, Barbati i 

Otočac te DVD-a Kolan i Pag iz zadarske županije. U vremenu od 09:38 do 10:37 sati u gašenju 

i saniranju požarišta sudjelovao je i jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Požar je lokaliziran 

u 12:00 sati. Tijekom noći s 19. na 20. srpnja na požarištu je dežuralo DVD Novalja s 4 

vatrogasca i 1vatrogasnim vozilom uz povremeno dogasivanje požarišta. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 19. srpnja u 12:34 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Vodice, Kamenar 1. Požarom je bila 

zahvaćena trava, nisko raslinje, 20 stabala maslina i 3 stabla badema na površini od 1,5 ha. Na 

intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 24 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP 

Šibenik, JVP Vodice i DVD-a: Zaton, Vodice i Pirovac. Požar je ugašen u 13:50 sati. 

18. / 19.srpnja 

Ličko-senjska županija 

Dana 18. srpnja u 04:04 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom 

prostoru na lokaciji Zrće (Otok Pag). Požarom je zahvaćena borova šuma na površini od 2,2 ha. 

U gašenju požara sudjelovalo je 57 vatrogasaca sa 15 vozila iz DVD-a Novalja, Lun, Barbati i 

Otočac te DVD-a Kolan i Pag iz zadarske županije. U vremenu od 09:38 do 10:37 sati u gašenju 

i saniranju požarišta sudjelovao je i jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Požar je lokaliziran 

u 12:00 sati, a vatrogasci DVD-a Novalja su i dalje na terenu te vrše saniranje i čuvanje 

požarišta. 
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17. /18. srpnja 

Ličko-senjska županija 

Dana 18. srpnja u 04:04 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 

na lokaciji Zrće (Otok Pag). Požarom je zahvaćena šuma na trenutno neprocijenjenoj površini. 

Na intervenciji gašenja požara sudjeluje, prema trenutno dostupnim informacijama, 35 

vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz DVD-a Novalja, Lun i Barbati te DVD-a Kolan i Pag iz 

zadarske županije. Na intervenciju gašenja požara upućeno je i 7 vatrogasaca sa jednim 

vatrogasnim vozilom iz DVD-a Otočac. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požari od 9. i 13. srpnja kod Muća – Ramljane sanirali su se i tijekom 17. srpnja te je na 

intervenciji sudjelovalo 10 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Muć i županijski 

sezonski vatrogasci iz Sinja. Požari su proglašeni ugašenim u 20:00 sati. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 17. srpnja u 15:26 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Srima (kod Vodica). Požarom je bila 

zahvaćena trava, nisko raslinje, borova šuma i 50 stabala maslina na površini od 3 ha. Na 

intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Oružanih snaga RH 

(Canadair i Air Tractor) te ukupno 43 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, 

JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD-a: Brodarica-Krapanj, Bilice, Zablaće, Pirovac, Tisno, 

Šibenik, Zaton i Vodice. Požar je ugašen u 20:02 sati. 

Izvanredno izvješće 17. srpnja 

Šibensko-kninska županija 

Dana 17. srpnja u 15:26 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području 

Lokve Srimske kod Vodica. Gori trava, nisko raslinje i nešto borove šume. Na terenu su 43 

vatrogasca sa 15 vozila iz  JVP Vodice i Šibenik, DVIP-a Šibenik te DVD-a Vodice, Zaton, 

Šibenik, Pirovac, Zablaće, Tisno, Bilice i Brodarica – Krapanj te županijski vatrogasni 

zapovjednik . U gašenju požara angažirane su i zračne snage u vidu 1 Canadaira i jednog Air-

tractora. Za vrijeme gašenje bila je zatvorena za promet i jadranska magistrala D8  te lokalna 

cesta prema Srimi. 
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Od 17:00 sati požar je pod nadzorom vatrogasaca a zračne snage su napustile požarište, ceste 

su otvorene za promet. 

16./17.srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Stari i novi dio požarišta (od 9. i 13. srpnja) kod Muća – Ramljane sanirali su se i osiguravali i 

tijekom 15. srpnja te nisu zabilježena nova aktiviranja. Tijekom noći s 16. na 17. srpnja bez 

promjena na požarištu. Samo požarište do daljnjega osiguravaju vatrogasci DVD-a Muć. 

15./16.srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Stari i novi dio požarišta (od 9. i 13. srpnja) kod Muća – Ramljane sanirali su se i osiguravali i 

tijekom 15. srpnja te nisu zabilježena nova aktiviranja. Tijekom jutra izvršena je smjena 

vatrogasnih snaga na požarištu te je sukladno stanju na požarištu nešto smanjen broj snaga, pa 

je tijekom dana ukupno na opožarenom području bilo 32 vatrogasca sa 10 vozila iz DVD-a 

Muć, Vranjic, Dugopolje, Solin te sezonski vatrogasci iz Sinja i DIP Split (Divulje). Pregledom 

terena utvrđeno je da nema pojave otvorenog plamena ni izdimljavanja te je u 20:30 sati DIP 

Split otpušten sa požarišta kao i druge snage osim vatrogasaca DVD-a Muć, a samo požarište 

do daljnjega osiguravaju vatrogasci DVD-a Muć. Dežurstvo i saniranje požarišta je u tijeku. 

14./15. srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji se je 

tijekom popodnevnih sati 13. srpnja aktivirao i zahvatio novih 10 ha trave, niskog raslinja i 

borove šume te trupce uz samu šumu gasio se aktivno i sanirao i 14. srpnja na starom i novom 

dijelu požarišta ali bez potrebe za angažiranjem protupožarnih zračnih snaga za gašenje. 

Tijekom jutra izvršena je smjena vatrogasnih snaga na požarištu pa je tijekom dana ukupno na 

cijelom požarištu bilo angažirano 88 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila iz DVD-a Muć, Solin, 

Vranjic, Klis, Zagora, Dugopolje, Kaštela, Mladost, Gomilica, Sinj, Trilj, Split, Slatine, Marina, 

Okruk, Seget - Vranjica, DIP Split, JVP-i Split i Sinj te županijski sezonski vatrogasci iz Sinja. 

Osim samog gašenja izvršeno je izviđanje i termalno snimanje ukupnog opožarenog područja 

besposadnim zrakoplovnim sustavom Orbiter 3, te je evidentiran veći broj žarišnih točki čije su 

koordinate proslijeđene u Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama. Temeljem 
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dobivenih podataka, VOS je točke georeferencirao na satelitsku kartu područja te ih proslijedio 

vatrogascima na terenu koji su potom obišli lokacije moguće žarišne točke. 

Od 20:00 sati sa požarišta je otpušten određeni dio snaga, drugim snagama je napravljena 

smjena vatrogasaca te je tijekom večeri i preko noći na požarištu bilo 35 vatrogasaca sa 13 

vatrogasnih vozila iz DVD-a Muć, Solin, Vranjic, Klis i Dugopolje, DIP-a Split, JVP Split te 

županijski sezonski vatrogasci iz Zagvozda. Saniranje požarišta je u tijeku. 

Zagrebačka županija 

Dana 14.07. u 12:53 sati, JVP Samobor zaprimila je dojavu o požaru osobnog transportnog 

vozila u Pavučnjaku, Karlovačka cesta, kod ugostiteljskog objekta "On/Off". Vozilo je zahvatio 

požar u razbuktaloj fazi, a u transportnom dijelu vozila nalazilo se 6 plinskih boca propan-butan 

zahvačenih plamenom. Iako je vozilo u potpunosti izgorjelo, plinske boce su uklonjene van 

vozila i ohlađene. S obzirom da je do požara došlo tijekom vožnje u kabini i motornom dijelu 

vozila, vozač vozila je ozljeđen, odnosno zadobio je opekline prije nego je uspio zaustaviti 

vozilo. Ozljeđeni vozač je zbrinut od strane HMP Samobor. Požar je ugašen u 13:49 sati a 

ugasila su ga 3 djelatnika JVP Samobor sa jednim vatrogasnim vozilo. 

13./14.srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji je 

ponovo lokaliziran dana 11. srpnja u 05:50 sati, tijekom popodnevnih sati 13. srpnja ponovno 

se aktivirao. U požaru je ukupno do sada opožareno 96 ha trave, niskog raslinja i borove šume. 

U gašenju požara sudjelovala su 2 protupožarna zrakoplova Canadaira i ukupno 88 vatrogasaca 

sa 24 vatrogasna vozila sa područja županije i DVIP Split. Tijekom noći radilo se na sanaciji 

požara. Požar je i dalje aktivan. 

12./13. srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji je 

ponovo lokaliziran dana 11. srpnja u 05:50 sati i dalje se čuva i nadzire. Dana 12.07 oko 8 sati, 

snage iz drugih dijelova županije te DVIP Split otpuštene su sa požarišta, a nadzor nad 

požarištem nastavio je DVD Muć. 
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Šibensko-kninska županija 

Požar koji je 11. srpnja u 16:40 sati zamijetio putem video nadzora županijski vatrogasni 

koordinator u ŽC 112 Šibenik uz željezničku prugu na području Sedramića – Elezi i kojim je 

bilo opožareno 8 ha trava, nisko raslinje i makije, ugašen je 12. srpnja u 09:35 sati. Za vrijeme 

intervencije jedan vatrogasac DVD-a Drniš bio je zadobio ozljedu (uganuće) zgloba te je 

zbrinut od strane HMP. 

Požar koji je 11. srpnja u 16:40 sati zamijetio putem video nadzora županijski vatrogasni 

koordinator u ŽC 112 Šibenik uz željezničku prugu na području Žitnića ugašen je 12. srpnja u 

09:35 sati. Požarom je bila opožareno oko 10 ha trave, niskog raslinja i makije na djelomično 

minski sumnjivom terenu. 

Primorsko-goranska županija 

ŽVOC Rijeka zaprimio je 12. srpnja u 11:50 sati dojavu o požaru raslinja između Škrljeva i 

Krasice (brdo Klobučina). U gašenju požara angažirano je 40 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih 

vozila iz JVP-a Rijeka te DVD-a Bakar, Škrljevo, Hreljin, Zlobin i Sušak. Požar je zahvatio 

oko 90 ha trave, niskog raslinja i šume. Požar je lokaliziran u 16:26, a ugašen u 20:00 sati. 

11./12. srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji je 

ponovo lokaliziran dana 11. srpnja u 05:50 sati i dalje se aktivno sanira. Tijekom dana 11.07 

radilo se na sanaciji rubova požarišta, te su obavljane i zamjene vatrogasnih snaga.  Požarom je 

zahvaćeno 40 ha trave, niskog raslinja i borove šume. 

U sanaciji požarišta tijekom dana i noći sudjelovalo je ukupno 44 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih 

vozila iz DVIP Split, JVP Split, DVD-a Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Žrnovnica, Kaštela, 

Gomilica, Sinj sa sezonskim vatrogascima i Mladost, te i jedan protupožarni zrakoplov Air-

tractor HRZ. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 11. srpnja u 16:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zamjetio je 

na video nadzoru požar raslinja uz željezničku prugu na području Sedramića - Elezi. Požarom 

je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. U akciji gašenja požara 

sudjelovala su dva protupožarna  zrakoplova Canadaira  HRZ, te ukupno 20 vatrogasaca sa 
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osam vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Perković, Ružić i Unešić. Za vrijeme 

intervencije jedan vatrogasac DVD Drniš zadobio je uganuće zgloba, te je prevezen na HMP 

Šibenik. Požar je pod nadzorom gasitelja, a sanacija i dežurstvo tijekom noći od strane JVP i 

DVD Drniš. 

Dana 11. srpnja u 16:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zamijetio je 

na video nadzoru požar raslinja uz željezničku prugu na području Žitnića. Požarom je bila 

zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na djelomično miniranom terenu. U akciji gašenja 

požara sudjelovala su dva protupožarna  zrakoplova Canadaira  HRZ, te ukupno 12 vatrogasaca 

sa četiri vatrogasna vozila iz DVIP Šibenik, JVP Drniš i DVD-a Drniš. Požar se nadzire sa 

sigurnog područja od strane JVP i DVD Drniš. 

Dana 11. srpnja u 16:11 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu požara raslinja uz željezničku prugu na području Tepljuha. Požarom je bila zahvaćena 

trava, nisko raslinje i makija na dvije lokacije, ukupne površine 10,5 ha. U akciji gašenja požara 

sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, 

Biskupije i Knina. Požar je lokaliziran u 05:52 sati, a ugašen u 06:16 sati. 

Primorsko-goranska županija 

Dana 11. srpnja u 16:36 sati JVP Grada Rijeke zaprimila je dojavu požara na području 

kontejnerski terminal Zagrebačka obala na adresi Rijeka, Milutina Barača. Požarom je bilo 

zahvaćeno smeće, metalni otpad i plastika. U akciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 27 

vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke, te DVD-a Drenova i DVD Halubjan, 

a angažiran je u gašenje i jedan remorker.  Požar je lokaliziran u 22:57 sati, a na dežurstvu 

tijekom noći JVP Rijeka sa dva vatrogasca i jednim vozilom. 

Područje Opatije je 11. srpnja poslije 20:00 sati, zahvatilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom, pa 

je zabilježeno 7 tehničkih intervencija uklanjanja stabala, granja i kabela. Na intervencijama 

sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 16 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP-a 

Opatije. 

Grad Zagreb i Zagrebačka županija 

Zagrebačku županiju i Grad Zagreb je 11. srpnja poslije 15:00 sati zahvatilo je nevrijeme 

praćeno jakim vjetrom i kišom uslijed čega je zabilježeno 10 tehničkih intervencija uklanjanja 

stabala i granja, te sanacija krovišta objekata. U uklanjanju i saniranju sudjelovalo je 35 
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vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-a Grada Zagreba, Zaprešića, Ivanić-Grad, te DVD-

a Šestine, Vrapče, Dubrave, Bijele Gorice, Malunje i Plešivice. 

10./11. srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 9. srpnja u 14:55 sati zaprimljena je i dojava o požaru raslinja kod Muća - Ramljane. 

Požarom je zahvaćeno oko 20 ha trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara 

sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Split i Trogir, DVD-a Muć, 

Zagora, Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Split i Mladost te čak 5 protupožarnih zrakoplova 

Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora). Zbog gašenja požara iz zraka od 

15:55 do 20:27 sati bio je isključen dalekovod Pađane – Krš – Konjsko. Požar je lokaliziran u 

21:00 sati, a na saniranju i dežurstvu na požarištu tijekom noći bilo je 12 vatrogasaca DVD-a 

Muć sa 2 vozila.   

Dana 10. srpnja u 13:40 sati dostavljen nam je zahtjev za angažiranje zračnih snaga. U akciji 

gašenja požara sudjeluje 58 vatrogasaca s 16 vatrogasnih vozila od čega s područja Šibensko-

kninske županije DVD Drniš i DVD Ružić sa 7 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila te 5 

protupožarnih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora). Požar 

je ponovo lokaliziran 11.7. u 05:50 sati. Opožarena površina je 40 ha.  S terena su povučeni 

DVD Split, JVP Podstrana, DVD Drniš i DVD Ružić. U 06:30 sati upućen zahtjev za podizanje 

DIP-a Split. 

Šibensko-kninska županija 

Dana 10. srpnja u 12:17 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu požaru raslinja na području NP Krka, na lokaciji Puljane blizu jezera Brljan. Požarom 

je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 1,5 ha. U akciji gašenja požara 

sudjelovalo je 15 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Promina i 

Sveti Juraj-Kistanje. Požar je ugašen u 14:37 sati. 

Dana 10. srpnja u 15:03 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu požaru raslinja na području NP Krka, na lokaciji Puljane blizu jezera Brljan (u 

neposrednoj blizini prethodnoga požara). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i 

makija na površini od 1 ha. U akciji gašenja požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca s 5 

vatrogasnih vozila iz DVD-a Drniš, Promina i Sveti Juraj-Kistanje. Požar je ugašen u 21:15 

sati. 
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Bjelovarsko-bilogorska županija 

Dana 11. srpnja u 01:50 sati JVP Bjelovar zaprimila je dojavu o požaru u potkrovlju stana u 

Bjelovaru na adresi Ferde Rusana 7. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su vatrogasci 

JVP Bjelovar sa 4 vatrogasca i 2 vozila. 

Tijekom požara majka i dvoje djece, koji su boravili u prostoru zahvaćenim požarom, zbrinuti 

su od strane HMP. Saznanje o ozljedama nemamo. Požar je ugašen u 3:30 sati. 

Grad Zagreb 

Dana 11. srpnja u 05:17 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru klima uređaja u Zagrebu 

na adresi Ilica 4 koji se je proširio na unutrašnjost objekta. U akciji gašenja požara sudjelovalo 

je 19 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila JVP Grada Zagreba. Požar je ugašen u 6:00 sati. 

9./10.srpanj 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 9. srpnja u 11:58 sati zaprimljena je dojava o požaru raslinja kod Trilja na lokaciji 

Budimiri – Strizirep. Požarom je zahvaćeno oko 4 ha trave, niskog raslinja i hrastove šume. U 

gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca iz JVP Sinje i DVD-a Trilj te jedan protupožarni 

zrakoplov Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Požar je lokaliziran u 16:00, a ugašen u 

17:15 sati. 

Dana 9. srpnja u 14:55 sati zaprimljena je i dojava o požaru raslinja kod Muća - Ramljane. 

Požarom je zahvaćeno oko 20 ha trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara 

sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Split i Trogir, DVD-a Muć, 

Zagora, Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Split i Mladost te čak 5 protupožarnih zrakoplova 

Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora). Zbog gašenja požara 

iz zraka od 15:55 do 20:27 sati bio je isključen dalekovod Pađane – Krš – Konjsko. Požar je 

lokaliziran u 21:00 sati, a na saniranju i dežurstvu na požarištu tijekom noći bilo je 12 

vatrogasaca DVD-a Muć sa 2 vozila. 

8./9. srpnja 

Šibensko-kninska županija 

Dana 8. srpnja u 10:09 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu o akcidentu istjecanja klora na baznoj stanici vodovoda u mjestu Lozovac. Radilo se o 
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ispuštanju klora na ventilu na spremniku u kojem se nalazi 500 kg klora, te je pri tome ozlijeđen 

i jedan radnik. Radnik je zbrinut od strane djelatnika HMP. U 10:56 sati na prijedlog 

zapovjednika JVP Šibenik vrši se evakuacija lokalnog stanovništva (i turista) radi isparavanja 

samog klora i moguće ugroze ljudi. Istjecanje klora zaustavljeno je u 13:23 sati. Na intervenciji 

sudjelovao je ukupno 15 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVIP-a 

Šibenik i zapovjednik VZ šibensko-kninske županije. Intervencija je završila u 15:53 sati. 

7./8. srpanj 

Šibensko-kninska županija 

Dana 7. srpnja u 3:55 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 

dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Donje Polje. Požarom je bila zahvaćena 

trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 

31 vatrogasac sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD-a: Šibenik, Bilice, 

Zablaće, Zaton, Grebaštica, Brodarica-Krapanj. Požar je ugašen u 8:14 sati. 

6./7. srpanj 

Zagrebačka županija 

Zagrebačku županiju je 6. srpnja poslije 22:00 sati zahvatilo nevrijeme praćeno jakim i olujnim 

vjetrom uslijed čega je zabilježeno 12 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i/ili granja. U 

uklanjanju i saniranju stabala sudjelovalo je 55 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila iz JVP-a 

Samobor, Velika Gorica, Ivanić-Grad te DVD-a Dugo Selo, Savski Nart, Šenkovec,Velika 

Mlaka, Novo Čiće, Križ, Črnilovec i Rakitje. U jednoj od navedenih intervencija na području 

Savski Nart kod Dugog Sela, uslijed olujnog vjetra, došlo je do rušenja stabla koje je palo na 

vozilo u vožnji prilikom čega je došlo do lakšeg ozljeđivanja vozača vozila. 

Grad Zagreb 

Grad Zagreb je 6.srpnja poslije 22:00 sati zahvatilo nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom 

uslijed čega je zabilježeno 34 tehničkih intervencija uklanjanja uklanjana srušenih stabala i/ili 

granja, crjepova te limova i salonit ploča sa krova, tende i sl. Na ovim intervencijama 

sudjelovalo je 110 vatrogasaca sa 33 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb, te DVD-a Hrašće, 

Moravče, Zapad, Dubrava i Dragonožec. 
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Krapinsko-zagorska županija 

Krapinsko-zagorsku županiju je 6.srpnja poslije 22:00 sati zahvatilo nevrijeme praćeno jakim i 

olujnim vjetrom uslijed čega je zabilježeno 10 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i/ili 

granja. U uklanjanju i saniranju stabala sudjelovalo je 69 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila 

iz DVD-a Straža, Kumrovec, Dubrovčan Ravnice, Klenovec, Donja Stubica, Zlatar, Desinić, 

Mače te JVP Krapine. 

Primorsko-goranska županija 

Požar koji je dojavljen 05. srpnja u 10:45 sati u JVP Grada Rijeke na otvorenom prostoru uz 

prugu na području Kostrene predio Ivanji i koji je zahvatio oko 9 ha većinom trave i niskog 

raslinja, ugašen je 06. srpnja u 07:32. 

5./6. srpnja 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Požar otvorenog prostora na poluotoku Pelješcu-Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio 

dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati, proglašen je ugašenim dana 06.srpnja u 07:00 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Požar otvorenog prostora na području Bogomolje-Sućuraj, za koji je ŽVOC Split zaprimio 

dojavu dana 04. srpnja u 18:45 sati, proglašen je ugašenim dana 05.srpnja u 17:00 sati. Požarom 

je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma površine 5 ha. 

Dana 5. srpnja u 19:20 sati JVP Imotski zaprimila je dojavu o požaru pekare Pan-Pek na adresi 

Zmijavci, Domovinskog rata - (Bublin). Požarom je bila zahvaćena unutrašnjost poslovno 

proizvodnog i skladišnog objekta pekare, površine 500m2, te visine objekta 8 metara. U gašenju 

požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Imotski.Požar je 

ugašen u 21:39 sati, a intervencija završila u 21:45 sati. 

Primorsko-goranska županija 

Dana 5. srpnja u 10:45 sati JVP Grada Rijeke zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom 

prostoru uz prugu na području Kostrene. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 

površini 9 ha. U gašenju požara sudjelovao je ukupno 51 vatrogasac sa 13 vatrogasna vozila iz 

JVP Grada Rijeke, te DVD-a Kraljevica, Kostrena, Drenova, Bakar, Hreljin, Zlobin, Škrljevo i 
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Sušak. Požar je lokaliziran u 12:29 sati, a tijekom noći organizirano dežurstvo od strane JVP 

Grada Rijeke. 

4./5. srpnja 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Požar otvorenog prostora na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik 

zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati i dalje ima status – lokaliziran. Tijekom noći na 

osiguranju požarišta ostaje 9 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila. 

Splitsko-dalmatinska županija 

Dana 4. srpnja u 18:45 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 

području Bogomolje-Sućuraj. Požarom je zahvaćena trava nisko raslinje i borova šuma 

površine 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair, DVD-i 

Hvar, Jelsa, Starigrad i Sućuraj s ukupno 37 vatrogasaca i 13 vatrogasnih vozila. Požar je 

lokaliziran u 23:00 sati. Tijekom noći na požarištu ostaju DVD Sućuraj i DVD Starigrad sa 9 

vatrogasca i 4 vatrogasna vozila. 

3./4. srpnja 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Požar otvorenog prostora na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik 

zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati i dalje ima status – lokaliziran. Tijekom dana 03. 

srpnja, na osiguranju i sanaciji požarišta, angažirano je ukupno 14 vatrogasaca, a tijekom noći 

10 vatrogasaca iz DVD-a: Viganj, Orebić, Lovišta i Kuna. 

2./3. srpnja 

Osječko-baranjska županija 

Dana 2. srpnja u 10:18 sati JVP Beli Manastir zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom 

prostoru na području Čeminca uz prometnicu D7. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko 

raslinje i ječam na površini 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasaca sa dva 

vatrogasna vozila iz JVP Beli Manastir. Intervencija je završila u 12:18 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Požar otvorenog prostora na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik 

zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati, lokaliziran je dana 2.srpnja u 07:00 sati. Požarom 
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je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na teško pristupačnom terenu na površini oko 

40 ha. Tijekom dana i noći, na osiguranju požarišta, ostalo je 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna 

vozila iz DVD-a Viganj, Orebić, Lovišta i Kuna. 

1./2. srpnja 

Osječko-baranjska županija 

Dana 1. srpnja u 12:24 sati JVP Čepin zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 

području Čepina kod Paulin Dvora. Požarom je bilo zahvaćena pšenica na površini oko 6 ha. U 

gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Čepin i DVD 

Čepin. Intervencija je završila u 13:52 sati. 

Zagrebačka županija 

Dana 1. srpnja u 15:43 sati ŽC 112 Zagreb zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 

na području Svetog Ivana Zeline kod Novog Mjesta. Požarom je bila zahvaćena trava na 

neprocijenjenoj površini, a tijekom požara jedna osoba zadobila je opekline i zbrinuta od strane 

HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz 

DVD Sveti Ivan Zelina. Intervencija je završila u 17:50 sati. 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Požar na otvorenom prostoru na poluotoku Pelješcu – Kučište, za koji je ŽC 112 Dubrovnik 

zaprimio dojavu dana 30. lipnja u 12:34 sati, pod nadzorom je gasitelja. Požarom je zahvaćena 

trava, nisko raslinje i borova šuma na teško pristupačnom terenu na površini oko 40 ha. 

Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 01. srpnja sudjelovalo je ukupno 118 vatrogasaca 

sa 27 vatrogasnih vozila iz DVIP Dubrovnik, JVP Mljet, DVD-a: Orebić, Viganj, Kuna, 

Lovište, Trpanj, Putnikovići, Ston, Korčula, Slano, Ponikve, Lumbarda i Smokvica. Tijekom 

noći, na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta, ostalo je 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila 

iz DVD-a Viganj, Orebić, Korčula i Kuna. 


