
Iz izvješća Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim 
intervencijama za dan 31. ožujka/1. travnja 2019. od 7:00 do 7:00 sati 

Ličko – senjska županija 

 31. ožujka oko 15:15 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u Žabici kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na 
površini od oko 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca s 2 
vatrogasna vozila iz JVP-a Gospić. Požar je ugašen u 17:20 sati. 

 Požar otvorenog prostora kod Senja – Stolac, predio Hrmotin-Ljubežine, za koji je JVP 
Senj zaprimio dojavu 29. ožujka oko 16:30 sati i dalje je lokaliziran. Požarom je 
zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na neutvrđenoj površini. Tijekom 31. ožujka 
došlo je do izdimljavanja na jednom mjestu pa su na intervenciju gašenja upućena 3 
vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Senj.  

Splitsko – dalmatinska županija  

Požar otvorenog prostora na teško pristupačnom terenu u Kamešnici – Korita (Gornja 
Stražbenica), za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 30. ožujka oko 12:10 sati, tijekom 31. 
ožujka gasila su 3 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Sinj. U gašenju požara 
sudjelovala su i dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air Tractor). Požarom je zahvaćena 
gusta šuma na trenutno procijenjenoj površini od oko 50 ha. Tijekom noći i jutra na 
dežurstvu i sanaciji požarišta angažirani su vatrogasci iz JVP-a Sinj. 

Šibensko – kninska županija 

31. ožujka oko 13:00 sati u ŽVOC-u Šibenik uočen je preko kamere požar na otvorenom 
prostoru u Ivoševcima kod Kistanja (Donje Tišme). Požarom je zahvaćena trava, nisko 
raslinje i nešto borovine na površini od oko 525 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao 
je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor te ukupno 15 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih 
vozila iz DIP-a Šibenik, JVP-a Knin i DVD-a: Kistanje, Dubravice, Ervenik i Skradin. Požar je 
lokaliziran u 21:52 sati. 

Primorsko – goranska županija 

31. ožujka oko 12:15 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 
Obršu kod Moščenićke Drage. Požarom je bila zahvaćena makija, bjelogorična, crnogorična i 
borova šuma na površini od oko 17 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je jedan 
protupožarni zrakoplov Canadair te ukupno 38 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila iz JVP-a 
Rijeka i Opatija te DVD-a Sisol, Opatija, Kras, Lovran i Vežica. Tijekom noći i jutra na sanaciji 
i osiguranju požarišta angažirana su 22 vatrogasca s 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Rijeka i 
Opatija. Požar je ugašen istoga dana u 18:53 sati.   

Zadarska županija 

31. ožujka oko 16:50 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 
Slivnici Donjoj kod Posedarja. Požarom je bila zahvaćena makija i hrastova šuma na površini 



od oko 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca s 4 
vatrogasna vozila iz DIP-a Zadar, JVP-a Zadar i DVD-a Ražanac. Požar je ugašen u 22:10 sati. 

Grad Zagreb 

31. ožujka oko 20:30 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na objektu 
(stambenoj zgradi) u ulici Hinka Würtha u Zagrebu. Požarom je bio zahvaćen stan površine      
50 m2. Jedna muška osoba nadisala se dima te su je zbrinuli djelatnici HMP i prevezli u KBC 
Sestre milosrdnice. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 27 vatrogasaca s 9 
vatrogasnih vozila iz JVP-a Zagreb.  Požar je ugašen, a intervencija je završila u 23:51 sati. 


