
Iz izvješća Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim 
intervencijama za dan 26./27. ožujka 2019. godine od 7:00 do 7:00 sati 

    

Šibensko-kninska županija 

 26. ožujka oko 11:00 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području NP Krka, Ervenik i zaseok Perići. Požarom je bila zahvaćena 
trava, nisko raslinje i makija na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovali su 
JVP Knin 4/1, JVP Drniš 2/1, DVD Ervenik 2/1 i DVD Promina 2/1. Požar je lokaliziran 
14:23, a ugašen u 16:01 sati. 

 Požar na lokaciji Drniš, za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu 23. ožujka oko 12:30 
sati i u kojem izgorjelo oko 800 m3 drvene mase, lokaliziran je 25. ožujka u 16:12 sati, 
a ugašen 26. ožujka u 7:15 sati. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca s osam 
vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš. 

            

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) je bila zahvaćena gusta borova šuma i nisko raslinje 
na površini od oko 50 ha. U gašenju i nadziranju požara sudjelovali su vatrogasci iz 
JVP Sinj, DVD Sinj i DVD Trilj. Požar je ugašen 26. ožujka u 5:00 sati.  

 26. ožujka oko 2:40 sati ŽC 112 Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru na području otoka Brača između Murvica i Bola. Požarom je bila zahvaćena 
makija i borova šuma na površini od oko 15 ha. Na intervenciji gašenja požara 
sudjelovalo je ukupno 42/12 iz lokalnih DVD-a s otoka Brača. Požar je ugašen u 14:00 
sati. 

 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 26. ožujka obavljena je sanacija požarišta te su 
raspuštene sve snage osim DVD-a Muć 4/2.Požar je i dalje aktivan te se obavlja 
sanacija požarišta. 

 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 bilo zahvaćeno nisko raslinje i makija na površini od oko 3 ha. 
Požar je lokaliziran 26. ožujka tijekom ranih jutarnjih sati, a ugašen u 7:30 sati. 


