
Iz izvješća Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim 
intervencijama za dan 28./29. ožujka 2019. od 7:00 do 7:00 sati 

 

Osječko-baranjska županija 

28. ožujka oko 12:00 sati DVD Donji Miholjac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom 
prostoru u ornitološkom rezervatu Podpanj. Požarom je bila zahvaćena trava, trska i nisko 
raslinje na površini od oko 12,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca s 3 
vatrogasna vozila iz DVD-a Donji Miholjac.  Požar je ugašen 29. ožujka u 00:31 sati. 

Krapinsko – zagorska županija 

28. ožujka oko 12:00 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 
naselju Mala Erpenja kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje 
na površini od oko 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila 
iz DVD-a Mala Erpenja i Krapinske Toplice. Požar je lokaliziran u 12:54, a ugašen u 13:19 
sati. 

Šibensko-kninska županija 

28. ožujka oko 18:15 sati županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na prostoru naselja Uzdolje kod Biskupije. Požarom 
je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od oko 6 ha. U gašenju požara 
sudjelovala su 2 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin. Požar je ugašen u 
20:00 sati. 

Splitsko – dalmatinska županija 

Na požarištu na području Sutine kod Muća (dojavu zaprimila JVP Split 24. ožujka oko 14:30 
sati), tijekom 28. ožujka dežurala su 4 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz  DVD-a 
Muć. Tijekom noći i jutra na dežurstvu i daljnjem saniranju požarišta angažirana su 4 
vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Muć. Požar je lokaliziran 27. ožujka u 
16:00 sati. 

28. ožujka oko 15:10 sati JVP Split zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na 
brdu Sidoč kod Goričaja. Požarom je bila zahvaćena borova šuma i nisko raslinje na površini 
od oko 7,5 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, kao i 
12 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz DVD-a Zadvarje, Lovreč, Zagvozd i Kučiće. Tijekom 
noći radilo se na sanaciji požarišta. 

 

  


