
Iz izvješća Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za 
dan   25./26.  ožujak 2019. godine od 7:00 do 7:00 sati 

 
 
Požeško-slavonska županija - 25. ožujka iza 17:00 sati  ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o 
požaru na otvorenom prostoru na području Požege – Gradski Vrhovci. Požarom je bila zahvaćena 
trava i nisko raslinje na površini od oko 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca s 
dva vatrogasna vozila iz JVP Požega. Požar je ugašen u 19:40 sati. 
 
Karlovačka županija - 25. ožujka oko 11:50 sati JVP Karlovac  zaprimila je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru na području Slunja - Gornja Glina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko 
raslinje na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca s jednim vatrogasnim 
vozilom iz DVD Slunj. Požar je lokaliziran u 20:07 sati, a intervencija je završila u 20:18 sati. 
 
Ličko-senjska županija - 25. ožujka oko 17:00 sati DVD Brinje zaprimilo je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru između naselja Križpolje i zaseoka Krpani. Požarom je bila zahvaćena trava, 
nisko raslinje, strnište i bjelogorična šuma na površini od oko 45 ha. U gašenju požara sudjelovala 
su tri vatrogasaca s jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Brinje. Požar je ugašen u 17:00 sati. 
 
Zadarska županija - 25. ožujka oko 22:00 sata JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru na 
otvorenom prostoru na području Gornji Poličnik. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, grab i niska 
hrastova šuma na površini od oko 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca s pet 
vatrogasnih vozila iz DVIP Zadar i JVP Zadar. Požar je lokaliziran u 23:20 sati, a ugašen u 03:30 sati. 
 
Šibensko – kninska županija - 25. ožujka oko 15:40 sati županijski vatrogasni koordinator u ŽC 
112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Kistanja - Krnjeuve. 
Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, smrika i niska hrastovina na površini od oko 9 ha. U gašenju 
požara ukupno je sudjelovalo šest vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz DVD-a Skradin, Dubravice i 
Sveti Juraj Kistanje. U preletu su na požarištu djelovala dva zrakoplova Canadair, svaki s jednim 
bacanjem. Požar je ugašen u 22:37 sati. 
 
Splitsko – dalmatinska županija  

 23. ožujka oko 19:50 sati JVP Sinj zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
padinama Kamešnice na području Korita-Otok-Žlabina. Požarom na teško pristupačnom 
terenu (1200 m) zahvaćena je gusta borova šuma i nisko raslinje na površini od oko 50 ha. 
Tijekom 25. ožujka na intervenciji nadziranja požara sudjelovali su vatrogasci iz JVP Sinj i 
DVD Trilj. Požar je jutros (26. ožujka) lokalizirala kiša i snijeg. 

 24. ožujka oko 14:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području Sutine kod Muća. Požarom je zahvaćena gusta borova šuma na površini od oko 
150 ha. Tijekom 25. ožujka na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri protupožarna 
zrakoplova Canadair, dva protupožarna  zrakoplova Air Tractor i ukupno 33 vatrogasaca s 
14 vatrogasnih vozila iz JVP Split, DVD-a Dugopolje, Žrnovnica, Muć, Solin, Gomilica, 



Mladost, Kaštela, Split, Podstrana i Vranjic. Poslije 19:00 sati na požarištu je napravljena 
smjena vatrogasaca, koji su tijekom noći i jutra gasili i sanirali aktivne dijelove požara. 

 Požar na otvorenom prostoru na području Vrba kod Muća koji je dojavljen 24. ožujka oko 
12:15 sati ugašen je 25. ožujka u 21:00 sat. Požarom je zahvaćena borova šuma i nisko 
raslinje na površini od 8 ha. 

 25. ožujka oko 13:20 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
području naselja Vrlika-Podosoje-Golobrdo. Požarom je na teško pristupačnom terenu 
zahvaćeno nisko raslinje i makija na površini od oko 3 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i dva vatrogasaca s jednim 
vatrogasnim vozilom iz DVD-a Vrlika. Požar je lokaliziran tijekom jutarnjih sati. 

 26. ožujka oko 02:30 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na području otoka Brača između Murvica i Bola. Požarom je zahvaćena makija i borova 
šuma na površini 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 42 
vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila lokalnih DVD-a sa otoka Brača. Požar je lokaliziran u 
05:31 sati. 

 


