IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O
ZNAČAJNIJIM

VATROGASNIM INTERVENCIJAMA – RUJAN 2020

29. / 30. rujan
Osječko‐baranjska županija
Dana 29. rujna u 16:21 sati JPVP Grada Osijeka zaprimila je dojavu o požaru osobe na otvorenom
prostoru na adresi Osijek, Zeleno polje 48. Radilo se o samozapaljenju sobe na otvorenom prostoru
koja je preminula na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda. Na intervenciji sudjelovala je JPVP Grada
Osijeka sa osam vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 16:46 sati.
27. / 28. rujan
Splitsko‐dalmatinska županija
Dana 27. rujna u 19:20 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Dugi Rat, Poljička
cesta br. 175. Radilo se o požaru sobe na drugom katu obiteljskog doma za starije osobe prilikom čega
su dvije osobe smrtno stradale, a jedna je zbrinuta od strane HMP. Ostali korisnici doma su evakuirani.
Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 31 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila iz VZG Omiš,
DVD Omiš i DVD Dalmacija Dugi Rat. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 21:35 sati.
Sisačko‐moslavačka županija
Dana 27. rujna u 22:19 sati VPG Petrinja zaprimila je dojavu o požaru stambenog objekta u mjestu
Nebojan kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena drvena kuća površine oko 50 m 2 koja je u potpunosti
izgorjela. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara koji je manjim dijelom
zahvatio kuće koje se nalaze sa lijeve i desne strane izgorjelog objekta (požar zahvatio manji dio
krovišta i prozor susjednih objekata). Uslijed požara nije bilo stradalih osoba. Na intervenciji gašenja
požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz VPG Petrinja i DVD Nebojan. Požar je
ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 00:42 sati.
Izvanredno izvješće 27. rujna
Splitsko‐dalmatinska županija
Dana 27. rujna u 19:20 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Dugi Rat, Poljička
cesta br.175. Radi se o požaru staračkog doma prilikom čega su dvije osobe smrtno stradale, a najmanje
jedna ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara trenutno sudjeluje oko
30 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD‐a Omiš i DVD‐a Dalmacija Dugi Rat. Požar je lokaliziran u
19:40 sati.
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24. / 25. rujan
Karlovačka županija
Dana 24. rujna u 08:33 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na uređenom odlagalištu
komunalnog otpada na lokaciji Popovo Selo (Ogulin) – Gojak. Požarom je bio zahvaćen otpad na
površini od 1800 m 2 . Pošto se radilo o podzemnom požaru, angažiran je bager komunalnog poduzeća
koji je vršio prekapanje smeća, a vatrogasci su zalijevali isto. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo
je ukupno 17 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Ogulin i DVD‐a: Ogulin, Josipdol i Zagorje. Požar
je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:16 sati.
23. / 24. rujan
Splitsko‐dalmatinska županija
Tijekom promatranog razdoblja, a uslijed obilnih kiša, vatrogasci su bili angažirani na 10 tehničkih
intervencija, pretežito ispumpavanja vode. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 25
vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD‐a: Mladost, Kaštel Gomilica i Jelsa.
21. / 22. rujan
Šibensko‐kninska županija
Požar trajekta „Moli“ na lokaciji Šibenik – TEF‐ovo pristanište, za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu
20. rujna u 05:29 sati, još nije proglašen ugašenim. Zbog visokih temperatura u unutrašnjosti broda,
vatrogasci su gasili požar i hladili izvana. Tijekom dana na intervenciji je ukupno (kumulativno) bilo
angažirano 25 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i DVD Šibenik te jedan ECO‐brod VZ
Šibensko‐kninske. Na pretakanju goriva iz spremnika angažirana je tvrtka „Cian“ koja je pretočila oko
50 litara goriva, a ostalo je još oko 200 litara goriva i taloga. Vatrogasci su kasno navečer uspjeli ući u
trajekt te redom gase prostorije. Vatrogasci iz JVP Šibenik i dalje su angažirani na gašenju i sanaciji ovog
požara.
20. / 21. rujan
Šibensko‐kninska županija
Dana 20. rujna u 05:29 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru trajekta na lokaciji Šibenik, TEF‐
ovo pristanište. Požarom je zahvaćen trup trajekta koji se uglavnom ne koristi. Na intervenciji gašenja
požara sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila i jednim eko brodom iz JVP Šibenik
i DVD‐a Šibenik. Tijekom noći požar su aktivno gasila 4 vatrogasca s 3 vatrogasna vozila iz JVP Šibenik.
Požar je i dalje aktivan.
Izvanredno izvješće 20.rujna
Šibensko‐kninska županija
Dana 20. rujna u 07:10 sati VOS je zaprimio informaciju o požaru plovila na lokaciji Šibenik ‐ Tefovo
pristanište. ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru u 05:29 sati. Radi se o požaru trajekta za sada
nepoznate firme (koji se uglavnom ne koristi). Požarom je zahvaćen trup broda. Na intervenciji gašenja
požara trenutno sudjeluje 12 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila i ECO brod.
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18. / 19. rujan
Splitsko‐dalmatinska županija
Požar na otvorenom prostoru na lokaciji Trogir – Trogirska cesta za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu
17. rujna u 17:16 sati, a kojim je bilo zahvaćeno 5 ha trave, niskog raslinja i makije, proglašen je
ugašenim 18. rujna u 22:00 sati. Tijekom dana, na sanaciji i osiguranju požarišta, angažirani su bili
vatrogasci iz JVP Trogir i DVD‐a: Trogir, Kaštela, Slatine i Marina.
Požar na otvorenom prostoru na lokaciji Kaštela – Rudine, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 18.
rujna u 01:10 sati, a kojim je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, borova šuma, vinograd i maslinik na
površini od 3 ha, proglašen je ugašenim u 11:00 sati.
Dana 18. rujna u 08:55 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Otoku
Braču – Supetar (Trolokve). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutno
procijenjenoj površini od 7000 m 2 . Na intervenciji gašenja požara, prema trenutnim podacima,
sudjelovalo je ukupno 33 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz DVD‐a: Supetar, Selca i Bol. Vatrogasci
još uvijek rade na sanaciji i osiguranju požarišta. Požar nije proglašen ugašenim.
17. / 18. rujan
Splitsko‐dalmatinska županija
Dana 17. rujna u 17:16 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Trogir, Trogirska cesta. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija, na teško pristupačnom
terenu, na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 2 Canadaira, jedan helikopter
Mi8‐MTV, ukupno 86 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila iz JVP Trogir, DIP‐a Split te DVD‐a: Trogir,
Okruk, Slatine, Gomilica, Mladost, Kaštela, Marina i Seget Vranjica. Požar je lokaliziran u 20:00 sati.
Tijekom noći požar su nadzirale snage koje su na intervenciji bile tijekom dana, uz minimalno
otpuštanje. DVD‐i: Marina, Trogir i Slatine s dežurstva su upućeni na požar Kaštela‐ Rudine.
Dana 18. rujna u 01:10 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Kaštela‐Rudine. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija. Na intervenciji gašenja požara
sudjelovao je ukupno 61 vatrogasaca sa 21 vatrogasnim vozilom iz JVP Split, te DVD‐a: Kaštela, Mladost,
Gomilica, Slatine, Solin, Vranjic, Marina i Trogir. Poradi mraka površina nije procijenjena. Požar je
lokaliziran u 3:10 sati.
Primorsko‐goranska županija
Dana 17. rujna u 11:22 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora i objekta na
adresi Rijeka, Grohovski put. Požarom je bilo zahvaćen montažni objekt, baraka, površine 9 m², koji se
proširio na travu i nisko raslinje te je opožarena površina iznosila 0,36 ha. U gašenju požara sudjelovalo
je 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka i DVD‐a Drenova. Prilikom požara jedna je osoba
zadobila ozlijede (opekline na glavi i rukama), te je
zbrinuta od strane HMP. Požar je ugašen u 17:34 sati.
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Izvanredno izvješće 17.rujna
Primorsko‐goranska županija
Dana 17. rujna u 11:22 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora u Rijeci –
Pašac. Radi se o požaru montažnog objekta površine 3x3m koji se proširio na okolno raslinje. Uslijed
požara jedna osoba je zadobila ozlijede (opekline na glavi i rukama) te je zbrinuta od strane HMP. Požar
je lokaliziran u 12:30 sati.
Splitsko‐dalmatinska županija
Dana 17. rujna u 17:16 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru nakon udara
groma na lokaciji Trogir, Trogirska cesta (poviše magistrale). Na intervenciji gašenja požara sudjeluje
ukupno 86 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila iz DVIP Split, JVP Trogir i DVD‐a: Trogir, Okruk, Slatine,
Gomilica, Mladost, Kaštela, Marina i Seget Vranjica. Osim zemaljskih snaga u gašenju je sudjelovao
jedan helikopter Mi‐8, a upravo su požarište napustili i Canadair‐i.
16. / 17. rujan
Primorsko‐goranska županija
Dana 16. rujna u 15:43 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru uz
prugu kod pružnih prijelaza Meja te Tuhobić kod Bakra. Požarom je bila zahvaćena površina od oko 5
ha većinom trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 2 vozila iz JVP
Rijeka i DVD Hreljin. Požar je ugašen u 20:30 sati.
Osječko‐baranjska županija
Dana 16. rujna u 21:42 sati ŽC 112 zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Radnička 12 u
Đurđenovcu. U požaru je jedna osoba smrtno stradala, a površina kuće koja je opožarena je oko 50 m
2 . U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD‐a Šaptinovci. Požar je
ugašen u 23:15 sati.
Izvanredno izvješće 16. rujna
Dana 16.9. u 14:50 ŽVOC Šibenik je zaprimio dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Rupe
(Nacionalni park Krka). Požarom je bilo zahvaćeno 0,09 ha trave i niskog raslinja. Požar su gasili
vatrogasci DVD‐a Skradin i DVD‐a Dubravice. Požar je ugašen u 15:38.
15. / 16. rujan
Splitsko‐dalmatinska županija
Požar na otvorenom prostoru, za koji je zaprimljena dojava 13. rujna u 15:42 sati, na lokaciji Pivetova
Glavica u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu, a kojim je bilo zahvaćeno raslinje na površini od 4.5 ha,
proglašen je ugašenim dana 15. rujna u 08:10 sati.
Požar na lokaciji Vela Gomila u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu, za koji je zaprimljena dojava 13. rujna
u 18:19 sati, proglašen je ugašenim dana 15. rujna u 08:10 sati.
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Šibensko‐kninska županija
Dana 15. rujna u 12:19 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Sapina Doca – Pazdelj. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 3.5 ha. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor te ukupno 28
vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, DVD‐a: Rogoznica, Grebaštica, Brodarica‐Krapanj i
Primošten, te VZ Šibensko‐kninske županije i DVD Marina iz Splitsko‐dalmatinske županije. Požar je
ugašen u 20:20 sati.
14. / 15. rujan
Splitsko‐dalmatinska županija
Požar koji je izbio dana 13.09.2020. u 15:42 sata na otvorenom prostoru na području Pivetova Glavica
u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu, a čija je površina bila procijenjena na površinu od oko 5 ha većinom
guste borove šume i makije, nova procijenjena površina iznosi 4,5 ha. Požar je lokaliziran u 17:45 sati.
Za požar koji je dojavljen ŽVOC‐u Split 13.09.2020. u 18:19 sati a koji je izbio na području Vela Gomila
u blizini nove crkve u Okrugu Gornjem, nova procijenjena površina iznosi 0,073 ha. Ovaj požar je
lokaliziran u 19:50 sati. S požarišta otpuštene sve snage osim DVD‐a: Okruk, Slatine i Marina s 11
vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila.
Dana 14. rujna u 12:29 sati JVP Imotski zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Medvidovići kod Imotskoga. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i napušteni vinograd.
Opožarena površina iznosi 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 25 vatrogasaca
sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Imotski i DVD‐a: Imotski, Zagvozd i Lovreč. Angažirana su i dva Air tractora,
ali su opozvana nedugo nakon polijetanja. Na požarištu tijekom noći na dežurstvu je ostao JVP Imotski
s 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Šibensko‐kninska županija
Dana 14. rujna u 11:50 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na
području Velika glava, Damjanići. Požarom je zahvaćeno 1 ha niskog raslinja i makije. U gašenju požara
sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov canadair, te 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP
Šibenik, DIP‐a Šibenik i DVD‐a: Dubravice, Sveti Juraj Kistanje, Skradin, Bilice i Šibenik, Požar je ugašen
u 18:30 sati.
Zadarska županija
Dana 14. rujna u 9:45 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Zemunik Donji. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zadar.
Požar je ugašen u 12:20 sati.
Izvanredno izvješće 14. rujna
Šibensko‐kninska županija
Dana 14.09.2020. u 12:06 sati VOS je zaprimio zahtjev za angažiranjem DIP‐a Šibenik i jednog
protupožarnog zrakoplova Canadair na požarištu na lokaciji Velika Glava – Dubravice. ŽVOC Šibenik
zaprimio je dojavu o ovom požaru u 11:50 sati. Canadair je napustio požarište, a na intervenciji je
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angažirano 27 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, JVP Šibenik, DVD‐a Dubravice, Sveti
Juraj Kistanje, Skradin, Bilice, Šibenik te VZ Šibensko – kninske županije. Požar je pod nadzorom
gasitelja.
13. / 14. rujan
Splitsko‐dalmatinska županija
Dana 13.09.2020. u 15:42 sata JVP Trogir zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru
na području Pivetova Glavica u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu. Požarom je zahvaćena površina od
oko 5 ha većinom guste borove šume i makije. Šireći se, požar je ugrozio i kuće u Okrugu Gornjem.
Tijekom gašenja požara 2 vatrogasca iz JVP Trogir su ozlijeđena. Jednom vatrogascu je pozlilo te je
zbrinut od strane HMP te nakon primanja više infuzija pušten na kućnu njegu (uz obvezu mirovanja)
dok drugi ima ozljedu stopala. Od zračnih snaga angažirana su 2 Canadaira te jedan Air Tractor. Požar
je lokaliziran u 17:45 sati, saniranje požarišta je u tijeku.
Tijekom gašenja prvog požara, ŽVOC Split je u 18:19 sati zaprimio dojavu o novom požaru raslinja na
području Vela Gomila u blizini nove crkve u Okrugu Gornjem. Požar je nastao na oko 1 km istočno od
prvog požara. Ovim požarom opožareno je oko 0,5 ha niskog raslinja i makije te odlagalište bio otpada.
Dio vatrogasaca sa prvog požara preusmjeren je na ovaj požar, a osim vatrogasaca, u saniranju ovog
požara koristili su se i radni strojevi kako bi se razgrnuo bio otpad radi lakšeg gašenja. Ovaj požar je
lokaliziran u 19:50 sati.
Za gašenje oba požara angažiran je veliki broj vatrogasnih snaga ukupno 121 vatrogasac sa 34
vatrogasna vozila iz JVP i DVD‐a Trogir, DVD‐a Okruk, Marina, Seget‐Vranjica, Slatine, Kaštela, Mladost,
Gomilica, Dugi Rat, Klis, JVP i DVD‐a Split, DVIP Divulje te sezonske snage iz Sinja.
Jedan dio vatrogasnih snaga je tijekom večeri otpušten sa požarišta, a tijekom noći prvo požarište su
osiguravala i sanirala 43 vatrogasca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP‐a Trogir i Split, DVIP Divulje te DVD‐
a Okruk, Slatine, Gomilica, Marina, Seget‐Vranjica te Sinj (sezonske snage), a na drugom požaru je
tijekom noći na osiguranju i saniranju požarišta ostalo 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD‐a
Okruk, Marina, Kaštela i Mladost.
Osim vatrogasnih snaga, zbog sumnje na namjerno izazivanje požara, bilo je angažirano više policijskih
službenika, a jedna je osoba privedena koja se dovodi u svezu sa izazivanjem ovih požara.
Izvanredno izvješće 13. rujna
Splitsko‐dalmatinska županija
Dana 13.9.2020 u 16.00 ŽVOC ST nas je izvijestio o požaru na otvorenom prostoru na Otoku Čiovo, isto
smo sami zamijetili na kamerama, te su zatražena 2 CL‐a.
Na požarištu 98 vatrogasaca s 25 vatrogasnih vozila. CL‐i napustili požarište u 17:10. Od zračnih snaga
na požarištu se nalazi 1 AT. Na požarište upućen DIP Split 10/3.
12. / 13. rujan
Šibensko‐kninska županija
Dana 12. rujna u 17:00 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na
području Vodica predio Mala Mrdakovica. Požarom je zahvaćeno 0,21ha niskog raslinja i borove šume.
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U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor koji je bio na izviđanju, te 13
vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Vodice, te DVD‐a Zaton, Vodice i Šibenik. Požar je ugašen
u 18:06 sati.
Splitsko‐dalmatinska županija
Požar raslinja na području Podstražja na otoku Visu, koji se ponovo se aktivirao dana 11.09. oko 15:00
sati, ugašen je dana 12.09 u 19:15 sati. U požaru je izgorjela borova šuma i makija na površini oko 10
ha.
Dana 12. rujna u 20:47 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru u stanu na adresi Split, Krbavska
25a. Požarom je bila zahvaćena hrana na štednjaku, te je vlasnik stana sam uklonio posudu i pri tome
zadobio opekotine obje šake. Ozlijeđeni je zbrinut od strane HMP. Na intervenciju su izašli vatrogasci
JVP Split sa 9 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. Vatrogasna intervencija završila u 21:34 sati.
Dana 12. rujna u 18:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području
Srinjina. Požarom je bilo zahvaćeno 2ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 22
vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP‐e Split i Podstrana, te DVD‐a Žrnovnica i Split. Požar je
lokaliziran u 18:55, a ugašen u 05:30 sati.
Osječko‐baranjska županija
Dana 12. rujna u 22:04 sati DVD Ernestinovo zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na
području Ernestinova. Požarom je bilo zahvaćeno 30ha trave i niskog raslinja i vrbik. U gašenju požara
sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD‐a Ernestinovo i Laslovo. Požar je ugašen u
23:20 sati.
11. / 12. rujan
Šibensko‐kninska županija
Dana 11. rujna u 12:44 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na
području Ložnice Dagetini. Požarom je zahvaćeno 0,7 ha niskog raslinja i makije. U gašenju požara
sudjelovao je 1 protupožarni zrakoplov Air tractor koji je bio na izviđanju te 9 vatrogasaca sa 3
vatrogasna vozila iz DVD‐a Rogoznica i Primošten. Požar je ugašen u 15:59 sati.
Splitsko‐dalmatinska županija
Požar raslinja na području Podstražja na otoku Visu, koji je koji je lokaliziran dana 10.09 u 21:50 sati,
ponovo se aktivirao dana 11.09. oko 15:00 sati. Požar je zahvatio borovu šumu i makiju. Prijašnja
izgorjela površina je bila 10 ha. Zatražena je pomoć zračnih snaga dva Canadaira, koji su naknadno
stornirani za vrijeme polijetanja zrakoplova od strane zapovjednika vatrogasaca na terenu. Požar je
stavljen pod kontrolu od strane zemaljskih snaga. U gašenju požara sudjeluju vatrogasci iz DVD‐a Vis i
Komiža. Aktivno se saniraju rubovi požara. Novo opožarena površina je 400‐500m2.
Dana 11. rujna u 14:47 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Primorski Dolac. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Opožarena površina
iznosi 0,06 ha. U gašenju požara sudjelovao sudjelovao je 1 protupožarnih zrakoplov Air tractor te 5
vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom iz DVD‐a Kaštel Gomilica. Požar je ugašen u 17:20 sati.

7

Ličko‐senjska županija
Dana 11.09. u 10:07 sati DVD Perušić zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Perušić, Kaluđerovac
16. Radi curenja plina iz plinske boce došlo je do požara i eksplozije u podrumu objekta, te je smrtno
stradao vlasnik objekta. Jedan vatrogasac zadobio je lakše ozljederadi opekotine noge i udisanja dima.
U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD Perušić. Požar je ugašen u
13:00 sati.
10. / 11. rujan
Dubrovačko‐neretvanska županija
Požar koji je izbio 06. rujna na području Bosne i Hercegovine na močvarnom području uz granicu sa RH
kod Metkovića a koji se proširio tijekom noći sa 8. na 9. rujna i na područje u RH proglašen je ugašenim
10 rujna. Požarom je sa Hrvatske strane zahvaćeno oko 10 ha šaši i trstike u zaštićenom ornitološko –
močvarnom područje. Požar je zbog nemogućnosti gašenja zemaljskim snagama, gašen samo iz zraka,
a koordinaciju sa zračnim snagama obavljao je zapovjednik JVP Metković.
Splitsko‐dalmatinska županija
Dana 10.09. u 18:19 sati DVD Vis zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Podstražja na otoku
Visu. Požar je zahvatio borovu šumu i makiju (površina će biti procijenjena tijekom jutra). Zbog mraka
koji bi nastupio do dolaska zračnih snaga, iste nisu angažirane. U gašenju požara sudjelovalo je 70
vatrogasca sa 15 vatrogasnih vozila iz DVD‐a Vis i Komiža. Požar je lokaliziran u 21:50 sati, a tijekom
noći vršilo se osiguranje i saniranje rubnih dijelova požarišta.
09. / 10. rujan
Ličko‐senjska županija
Požar transformatora u HE Sklope na jezeru Hrušćica koji je dojavljen dana 8. rujna u 13:26 sati u ŽC
112 Gospić, lokaliziran je dana 8. rujna u 17:10 sati. Dežurstvo vatrogasaca JVP Gospić završilo je dana
09. rujna u 08:30 sati.
Dubrovačko‐neretvanska županija
Požar koji je aktivan od 06. rujna na području Bosne i Hercegovine uz granicu sa RH kod Metkovića
proširio se tijekom 09. rujna i na područje u RH u močvarnom području. Požarom je zahvaćeno
zaštićeno ornitološko – močvarno područje šaš, trstika na površini koja nije procijenjena, a koje nije
moguće gasiti zemaljskim snagama zbog nedostupnosti. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su
dva protupožarna zrakoplova Canadair, a naknadno je uključen i treći zrakoplov Canadair radi zamjene
i kvara jednog od zrakoplova. Koordinaciju sa zračnim snagama obavljao je zapovjednik JVP Metković.
Veći dio požarišta je pod kontrolom, ali požar još nije ugašen.
Zagrebačka županija
Dana 09.09. u 16:02 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o prometnoj nesreći i požaru
koji je nastao nakon prometne nesreće na 57. km autoceste A3 u smjeru istoka u blizini odmorišta
Ježevo. U sudaru su sudjelovala tri teretna vozila i dva osobna vozila, te je nakon sudara došlo je do
požara teretnih vozila. Dvije osobe su smrtno stradale prema trenutnim informacijama. U gašenju
požara na autocesti sudjelovala su 22 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Ivanić‐grad, te DVD‐
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a Andrilovec, Ivanić‐grad i Dugo Selo. Požar je ugašen u 18:00 sati, a dežurstvo i sanacija mjesta
događaja trajalo do 03:40 sati.
08. / 09. rujan
Ličko‐senjska županija
Dana 8. rujna u 13:26 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru u HE Sklope na jezeru Hrušćica.
Požarom je zahvaćeno ulje transformatora, te je došlo do pucanja transformatora. Jedna je osoba
ozlijeđena radi udisanja dima (djelatnik HE), te je predana HMP. Na intervenciji gašenja požara
sudjeluju JVP Gospić, JVP Senj, JVP Plitvička jezera, te DVD‐i: Perušić i Otočac sa 20 vatrogasaca i devet
vatrogasnih vozila. Požar je lokaliziran u 17:10 sati. Od 18:45 organizirano je dežurstvo od strane JVP
Gospić s 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom.
Zadarska županija
Dana 8. rujna u 14:49 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Smoković. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. Na intervenciji
gašenja požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Zadar. Požar je
ugašen u 16:31 sati.
07. / 08. rujan
Šibensko‐kninska županija
Dana 07. rujna u 16:24 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru
na području Bribira (zaseoci Pavići – Čoraši – Pekići). Požarom je zahvaćeno oko 3 ha većinom niskog
raslinja i nešto maslina. U gašenju požara sudjelovao je 31 vatrogasac sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP‐a
Šibenik te DVD‐a Dubravice, Skradin, Kistanje, Bilice, Šibenik i Zaton. Požar je lokaliziran u 18:41, a
ugašen u 19:30 sati.
06. / 07. rujan
Varaždinska županija
Dana 6. rujna u 15:27 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi
Varaždin Breg, Halić, 174. Požarom je bila zahvaćeno spremište za drva, te pročelje, krovište i unutarnje
prostorije obiteljske kuće (soba, kuhinja i kupaonica) površine 60m 2 . Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 31 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Varaždin,
te DVD‐a Kneginec Gornji, Varaždinbreg, Lužan Biškupečki i Donji Kneginec. Intervencija je završena u
19:17 sati.,
03. / 04. rujan
Šibensko‐pkninska županija
Dana 03. rujna u 15:58 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji
Mrdakovica kod Vodica. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na teško
pristupačnom terenu površine 0,75 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 25
vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz VZ Šibensko‐kninske županije, JVP‐e Šibenik i Vodice, te DVD‐a
Bilice, Šibenik, Vodice i Zaton. Požar je lokaliziran u 17:30 sati, a ugašen u 20:00 sati.

9

31. kolovoz / 01.rujan
Grad Zagreb
Dana 31. kolovoza u 12:22 sati ŽVOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru vozila kod adrese Grad Zagreb,
Draškovićeva 55. U požaru vozila Fiat Tipo, jedna osoba je zadobila opekotine i zbrinuta je od strane
HMP. Do dolaska vatrogasaca JVP Zagreb, civilna osoba je aparatom za početno gašenje pogasila požar,
a vatrogasci JVP Zagreb obavili su pregled vozila. Vatrogasna intervencija završila u 12:47 sati.
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