
 

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 

GRADA  ZAGREBA 

Zagreb, Savska cesta 1 

 

KLASA: 214-01/16-03/ 2 

Ur. broj: 251-366-101-16 - 3 

 

U Zagrebu,  12. siječnja 2016. godine 

 

 

GRAD ZAGREB 

URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA 

n/r Pročelnika Pavle Kalinić 
 

           Zagreb 

      Ulica kneza Branimira 71B 

 

 

PREDMET: Podaci za bilten - godišnje  izvješće 

   - dostavljamo 

 

I. POŽARI  

 

 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Javna vatrogasna postrojba 

Grada Zagreba djelovala je na 1143 požaru s ukupnom tvarnom štetom od 964.255,00 

kn.  Kod 291 požara nije procjenjena tvarna šteta. 

 

U požarima je 4 građana smrtno stradalo, a 18 građana i 1 vatrogasac je bilo 

ozlijeđeno.  

 

Kod 3 požara spasili smo 8 građana, od toga dva puta s viših katova stambene 

zgrade pomoću auto ljestve preko balkona. 

 

 

Pregled vrste prostora, broja požara i tvarne štete: 

 

 

 
 



II. TEHNIČKE INTERVENCIJE 

 

 Tijekom razdoblja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je 1186 

tehničkih intervencija  od čega 758 na objektima, 317 na otvorenom prostoru, 97 u 

prometu i 14 nakon akcidenta. 

 

U događajima za koje su slijedile tehničke intervencije spašeno je ukupno 165 

osoba.  Smrtno je stradalo 29 građana, a povrijeđeno 97 građana i 3 vatrogasca. U 154 

slučajeva smo otvarali stan zbog bolesti građana, a 70 puta zbog smrti građana. 

Tvarna šteta je iznosila 160.990,00 kn. Kod 273 tehničkih intervencija nije 

procjenjena tvarna šteta. 

 

 Tijekom razdoblja imali smo 97 intervencija u prometu. Smrtno je stradalo 9 

građana, a povrijeđeno 83 građana. Iz vozila smo oslobodili 29 ukliještenih građana, i 

izvadili 3 smrtno stradala građana. 

 

 

III. OSTALE INTERVENCIJE 
 

 Tijekom razdoblja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je 313 ostalih 

intervencija, od čega 249 izvida, 16 lažnih dojava, i 48 puta smo vraćeni u postaju jer 

naša intervencija nije bila potrebna. 

 

 

IV. EKSPLOZIJE 

 

Tijekom razdoblja nije bilo  eksplozija, nakon koje nije nastao požar.  

 

 

V. USLUGE / NALOZI 

 

Tijekom razdoblja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba je imala  5 usluga / 

naloga. 

 

 

 

PRIVITAK: Obrazac godišnjeg  izvješća o tehničkim i drugim intervencijama 

 

 

 

 

        Zapovjednik  

        Siniša Jembrih, dipl. ing. 

 


