
 

 

 

          Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine''br.92/10) i članka 
26. Statuta Grada Trogira ('' Službeni glasnik Grada Trogira'' br. 04/13, 09/13, 6/14, 1/18 i 3/19 ), 
Gradsko vijeće Grada Trogira na 18. sjednici održanoj dana  21. ožujka 2019.g. donosi: 
 
 
 
 
                                                             Z A K L J U Č A K 

 
 

I. 
 
Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira u 2018. godini. 
 
 
 
 

II. 
 
Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara na području Grada Trogira sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

 
 
 

III. 
 
Ovaj zaključak stupa  snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“. 
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IZVJEŠĆE 
O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA TROGIRA U 2018.G. I 

STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 
POŽARA U 2018.GODINU 

 
UVOD 
 
           Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10) i 
predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja mjera zaštite od požara, 
financiranja zaštite od požara, te osposobljavanja i ovlašćivanja za obavljanje poslova zaštite od 
požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, 
okoliša i prirode od požara. Subjekti koji provode zaštitu od požara su osim fizičkih j pravnih osoba 
propisanih ovim zakonom, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost te jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po 
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Planom zaštite 
od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti. 
Vatrogasna djelatnost uređena je Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/99, 117/99. 
36/02. 96/03. 139/04 – pročišć. teks. 174/04, 38/09 i 80/10). 
Cilj ovog dokumenta jest kontinuirano podizanje razine protupožarne zaštite na području Grada 
Trogira.      
 
A ) Stanje zaštite od požara na području Grada Trogira u 2018.god. 

1. VATROGASNA POSTROJBA I OPREMA 
1.1. VATROGASNA POSTROJBA 
Na požarnom području Grada djeluje vatrogasna postrojba DVD-a Trogir s profesionalnom 

jezgrom i organiziranim 24h dežurstvom tzv. središnje dobrovoljno vatrogasno društvo. Dežurstvo se 
odvija smjenski u režimu 12-24, 12-48 sati s dežurnom smjenom od 4 vatrogasca. U zimskom 
razdoblju broj vatrogasaca u smjeni smanjuje se radi korištenja redovitih godišnjih odmora i 
eventualnih bolovanja. Kako bi se broj vatrogasaca popunio za vrijeme noćnih smjena uvedeno je 
dodatno dobrovoljno dežurstvo operativnih vatrogasaca. U ljetnom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 
svake godine angažiraju se sezonski vatrogasci (za Grad Trogir te dislokacije na Drveniku Velikom i 
Malom) sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. 
Tijekom 2018. godine angažirano je 20 sezonaca. Na zapovijed Županijskog vatrogasnog 
zapovjednika i na prijedlog zapovjednika DVD-a Trogir, vatrogasna sezona 2018. godine produžena je 
do 15. listopada s 10 sezonskih vatrogasaca u skladu s točkom 4. Općih odredbi Plana operativne 
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Trogira 
u 2018. godini. 

Izračuni dobiveni novom Procjenom ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija za Grad 
Trogir i Planom zaštite od požara za Grad Trogir („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 11/18) utvrdili 
su da trenutačni ustroj i opremljenost DVD-a u određenim dijelovima nisu u skladu s potrebama 
Grada. Stoga je isti tijekom 2019. godine potrebno reorganizirati u skladu s novim Planom zaštite od 
požara za Grad Trogir.  

 
Tablica 1. Brojno stanje postrojbe i vozila DVD-a Trogir, veljača 2019. godine 

postrojba  članovi 
postrojbe 

profesionalni 
vatrogasci 

dobrovoljni 
operativni 
vatrogasci 

dobrovoljni 
vatrogasci 

smjena/ 
1. izlaz 

vozila i 
oprema 

dom -
spremište 

središnje dobrovoljno vatrogasno društvo (24 h dežurstvo) 

DVD 
Trogir 

54 
18 

(16+zapovjednik+ 
zamjenik) 

36 17 
 

4/3  
 

1ZV, 1TV, 
2NV, 4ŠV, 

2PL 
+ 

ZV – zapovjedno vozilo, TV – tehničko vozilo, NV – navalno vozilo, ŠV – šumsko vozilo, PL – vozilo 
za prijevoz ljudi 



 

 

1.2. VOZILA POSTROJBE  
Najveći nedostatak postrojbe još uvijek predstavlja starost vatrogasnih vozila kao posljedica 

dužeg niza godina neulaganja u vozni park DVD-a. Prosječna starost vozila za gašenje požara (bez 
zapovjednog vozila i kombi vozila) iznosi 24,4 godine. Većina vozila je dotrajala, nepouzdana i 
neprilagođena zahtjevima na terenu. Unatoč redovitom održavanju često se kvare, a rezervne dijelove 
teško je pronaći jer se gotovo više ne proizvode.  

Grad Trogir podržao je nabavku nove vatrogasne autocisterne preko programa Splitsko-
dalmatinske županije čija je realizacija u tijeku. Vozilo bi se moglo isporučiti tijekom 2020. godine. 

Što se tiče daljnjih zahtjeva iz Plana zaštite od požara, detaljna potreba za vozilima iskazana je 
u Planu rada JVP Trogir za 2019. godinu. Prioritet mora biti nabavka vozila za spašavanje i gašenje s 
visina i čamca za more s opremom za gašenje za prijevoz vatrogasaca na otoke Drvenik Veliki i Mali. 

 
Tablica 2. Vozila DVD-a Trogir, veljača 2019. godine 
 

Oznaka 

V
ozila 

Marka vozila 

G
odin

a 

Sjed
ala 

Pumpa 

V
od

a 

P
jen

a 

1 K-2 TV IVECO EUROCARGO 2017 3 ZIEGLER FPN 10-2000-2HH 2500 150 

2 K-3 NV TAM 130T11 1984 3 ROSENBAUER  NH - 20 2000 400 

3 K-4 NV TAM 190 T 15 BG 1991 3 ROSENBAUER  NH - 20 6800 700 

4 K-6 PL RENAULT TRAFIC 2016 9 - - - 

5 K-7 PL RENAULT TRAFIC 1,9 DCI 2006 9 - - - 

6 K-8 ŠV OZETA SLR  35/27 T1 1992 2 IMOVILLI  POMPE  P246 1350 - 
7 K-9 ŠV MERCEDES UNIMOG U 1550L 1995 3 ZIEGLER  2HHR  16/8 2500 300 

8 K-10 ŠV TAM 80 T 5 BG 1987 6 TAMANINI  MP - 100 500 - 

9 K-11 ŠV MAZDA  B2500    2.5D 2006 5 ZIEGLER UHPS 300 20 

10 K-12 ZV PEUGEOT PARTNER 2018 5 - - - 

 
1.3. VATROGASNA OPREMA 
U pogledu osobne zaštitne opreme vatrogasaca stanje je zadovoljavajuće. U 2018. godini 

realizirana je nabavka opasača za spašavanje za zaposlene operativne vatrogasce. Nabavku zaštitnih 
odijela s rukavicama, radnih odora za vatrogasce, kombinezona za šumske požare, radnih rukavica, 
čizama, potkapa, opasača, šumskih i urbanih kaciga za sve operativne članove potrebno je svake 
godine nadopunjavati sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika 
vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 61/94). Kroz 2019. godinu u planu nam je daljnja 
redovita nabavka čizama, kombinezona za šumske požare, urbanih i šumskih kaciga za operativne i 
nove sezonske vatrogasce. 

Od skupne opreme najveća nam je potreba daljnja nabavka kompleta i boca za zaštitu dišnih 
organa, termovizije za pretraživanje zadimljenih prostora, odijela za zaštitu od kemikalija i odijela za 
prilaz vatri te dvodijelnih skala rastegača sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95). 

Također, konstantna nam je potreba nadopune vatrogasnim cijevima svih veličina koje se 
oštećuju, troše i pucaju te zaliha pjenila kojih je u DVD-u malo. 
 

1.4. VATROGASNI DOM 
Daljnja ulaganja su potrebna i za opremanje novog vatrogasnog doma kako bi u potpunosti 

ispunio svoju namjenu. U prvom redu ističemo opremanje garažnog prostora uređajima za održavanje 
zraka i el. napona vozila, uređenje vatrogasnog spremišta, opremanje radione za servis „S“ i dišnih 
aparata te daljnje opremanje Vatrogasnog operativnog centra informatičkom opremom. 

 
 
 



 

 

1.5. PODRUČJA OTOKA DRVENIKA VELIKOG I MALOG 
Kao posebne požarne zone na požarnom području Trogir, sukladno Procjeni ugroženosti za 

Grad Trogir izdvojena su dva otoka, Drvenik Veliki i Drvenik Mali. Za navedena područja trenutačno 
nismo u mogućnosti efikasno intervenirati u vremenu od 15 minuta sukladno zakonskoj obvezi. Stoga 
se, za vrijeme protupožarne ljetne sezone temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH, otoci pokrivaju dislociranim sezonskim vatrogascima s jednim 
vatrogasnim vozilom i smjenama ljudi po tjedan dana. Iz godine u godinu na oba otoka nedostaje nam 
adekvatni prostor za smještaj vatrogasaca, vozila i opreme, pojavljuje se problem s opskrbom pitke 
vode i nadopune vatrogasnih vozila vodom i problem naplate karata za redovite smjene vatrogasaca i 
vozila na otocima. Kao rješenje preporučamo urediti manje vatrogasno spremište za smještaj 
vatrogasaca, opreme i vozila te nabaviti brzi motorni čamac s mjestom za šest do osam članova posade 
i s prijenosnom vatrogasnom motornom pumpom za brzi prijevoz vatrogasaca. Na taj način znatno bi 
se ubrzalo vrijeme reagiranja i izbjeglo podizanje brodova Lučke uprave ili Policije, osim u 
slučajevima kada je potrebno prebacivanje više vatrogasnih vozila, u kojem slučaju nam je jedina 
opcija korištenja trajekta Jadrolinije.   

Također, kao prioritet nameće se uređenje i opremanje za noćno slijetanje dvaju heliodroma na 
otocima Drveniku Velikom i Malom, što bi predstavljalo najbrži mogući odaziv vatrogasnih snaga iz 
Zračne baze u Divuljama te najbrži način prijevoza pacijenata u slučaju medicinske intervencije. 
Uređenje hidrantske mreže i stavljanje u funkciju već napravljene vodoopskrbne infrastrukture znatno 
bi unaprijedilo sustav zaštite od požara dvaju otoka. 
 

2. SUSTAV MOTRENJA I VEZE 
Sustav motrenja uspostavljen je u cilju što ranijeg i pravovremenog otkrivanja i dojave požara 

za područje Grada Trogira. Motrenje se vrši preko sljedećih lokacija: 
 
Tablica 3. Motrilačke postaje na području Grada Trogira 
 

motrilačke postaje vrijeme pokrivanja područje pokrivanja 
sustav veze s 
DVD Trogir 

brdo Vlaška 01.06.-30.09. 0-24 h područje Grada Trogira telefon, mobitel 

mjesta s kojeg se vide šumske 
površine, a kojima nije osnovna 

zadaća motrenje šumskih površina 
vrijeme motrenja područje pokrivanja 

sustav veze s 
DVD Trogir 

toranj zračne luke cjelogodišnje 
istočno područje (Plano-

Divulje, Čiovo) 
telefon, radio veza 

kapija deponija Vučje brdo cjelogodišnje područje Planog mobitel, telefon 

 
U vrijeme povećane opasnosti za vrijeme protupožarne sezone DVD je vršio redovite 

ophodnje na čitavom području Grada Trogira. 
Kao unapređenje sustava motrenja predlažemo uspostavljanje cjelogodišnjeg video nadzora na 

brdu Vlaška spojenog i upravljanog iz operativnog centra u Trogiru.   
Sve dojave o vatrogasnim intervencijama zaprimaju se bilo preko fiksne ili mobilne linije ili 

radio vezom u Vatrogasni operativni centar Trogir smješten u vatrogasnom domu. Pozivi se zaprimaju 
ili direktno u VOC Trogir, preko Županijskog operativnog centra u Splitu (broj 193) ili preko 
Županijskog centra 112 (broj 112) ovisno o pozivatelju.  

Uzbunjivanje vatrogasca DVD-a vrši se preko mobitela (direktno poziv, sustav UVI ili SMS-
om) i javnom uzbunom (sirenom). Redoslijed podizanja i sustav zapovijedanja usklađen je s Zakonom 
o vatrogastvu i Planom zaštite od požara. 

Komunikacija unutar vatrogasne postrojbe tijekom akcije gašenja odvija se na postojećem 
vatrogasnom analognom kanalu (unutar postrojbe 16. kanal, u suradnji s drugim postrojbama 8. kanal, 
veza s zrakoplovima 9. kanal) i pomoću mobitela. Osim toga, DVD posjeduje i jednu stabilnu, kolnu i 
prijenosnu stanicu tetra sustava. Radi starosti opreme, potreba nam je dodatnog ulaganja u prijenosne 
radio stanice. 



 

 

U komunikaciji na terenu često nam se javljaju problemi s analognom radio mrežom, naročito 
u vezi s otocima Drvenikom Velikim i Malim. Stoga je potreba postupnog prijelaza na digitalni sustav 
komunikacije, a za što je potrebna ugradnja digitalnog repetitora na brdu Vlaška koji bi pokrio gotovo 
čitavo požarno područje Trogir (Grad Trogir s otocima te Općine Okrug, Seget i Marinu). 
 

3. VATROGASNE INTERVENCIJE I VJEŽBE 
Tijekom 2018. godine odradili smo ukupno 149 vatrogasnih intervencija, od čega 118 na 

području Grada Trogira. Najviše je bilo raznih tehničkih intervencija (70) od čega najviše otvaranja 
stanova (17), u prometu (11), pilanja (3), ispumpavanja (10) te ostalih 29 (zatvaranje vode, uklanjanje 
prepreka, izmještanja životinja itd). Požara na otvorenom prostoru bilježimo 33 s izgorenom 
površinom za Grad Trogir od nešto više od 5 Ha. Požara na objektima bilo je 8 (3 gospodarska i 5 
stambenih), požara u prometu (5) te ostalih požara (kontejneri, električni stupovi itd.) ukupno 18. 
Ostalih intervencija (lažnih dojava, vraćanja u putu itd.) bilježimo 15. Na intervencijama je utrošeno 
ukupno 2401,44 radnih sati, u prosjeku 16,12 po intervenciji. Vatrogasaca je sudjelovalo ukupno 657 
tj. 4,41 po intervenciji. Uzbunjivanje vatrogasaca javnom uzbunom nismo koristili.   

Po složenosti, na području Grada Trogira, izdvojili bi požar otvorenog prostora na području 
Planog dana 1. kolovoza 2018. godine. Opožareno je bilo 4 Ha uglavnom niskog raslinja, a na gašenju 
je sudjelovalo 37 vatrogasaca s 11 vozila s trogirskog i kaštelanskog požarnog područja uz pomoć 
zračnih snaga (1 helikopter i 1 kanader). 

Razne usluge (prijevoz vode, rad s ljestvama, ispiranje površina, osiguranja manifestacija, 
kontroliranih spaljivanja i ostala) pružali smo 76 puta.  

Detaljna statistika djelatnosti DVD-a u 2018. godini nalazi se u prilogu ovog izvješća.  
Dana 25., 26. i 27. veljače 2018. godine vršili smo pojačana dežurstva radi vremenskih 

nepogoda (snijega) i posipanja ulica na više lokacija u Gradu. Pojačana dežurstva i ophodnje vršile su 
se i u vremenu odigravanja utakmica hrvatske reprezentacije u mjesecu lipnju na nalog Glavnog i 
Županijskog vatrogasnog zapovjednika.  

Osim intervencija, održan je niz javnih, taktičkih i pokaznih vježbi, samostalno ili u suradnji s 
ostalim vatrogasnim društvima i hitnim službama na kritičnim objektima ili mjestima na području 
Grada i susjednih općina. Vježbe su održane na prostoru Planog, Osnovne škole u Okrugu Gornjem, 
hotelu Sv. Križ, vjetroelektrani i vjetroagregatu Jelinak, Apartmanima Medena, zgradi Općinskog suda 
u Trogiru, Zračnoj luci Kaštela, području Općine Marina i Osnovnoj školi Majstora Radovana. 
Sudjelovali smo i na velikoj županijskoj vježbi gašenja požara otvorenih prostora u Muću dana 17. 
svibnja 2018. godine.  

 
B) Stanje provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2018.g. 
 
1. Organizacijske mjere 
1.1.Vatrogasne postrojbe 
       Broj operativnih vatrogasaca, kao i operativnost vatrogasne postrojbe tijekom 2018. godine bio je 
usklađen s zahtjevima iz Procjene i Plana zaštite od požara za Grad Trogir iz 2015. godine. 
Donošenjem nove Procjene i Plana iz rujna 2018. godine potrebno je novo usklađenje tijekom 2019. 
godine.  

 
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara  
       Grad Trogir je u 2018.godini donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan 
zaštite od požara (,,Službeni glasnik Grada Trogira'' br.11/18) .  
Tijekom 2018.poduzimane su radnje kako bi se ispunili zahtjevi iz Plana zaštite od požara (podizanje 
broja operativnih vatrogasaca, nabavka novih vatrogasnih vozila, redovita nabavka opreme). 
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 
2018.g. (»Narodne novine« br. 28/18 ) doneseni su: 
- Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Trogira za požarnu sezonu 2018. 
- Projekcija financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 
2018. godine 
- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
u 2018.godini 



 

 

- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara 
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje.   
- Popis zapovjedno-koordinacijskih mjesta 
- Izvršena je planska dislokacija vatrogasnih snaga 
 
2. Tehničke mjere 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 
       Sva Proračunom planirana sredstva tijekom 2018. godine utrošena su na nabavku osobne 
vatrogasne opreme vatrogasaca (zaštitna odijela, radne uniforme, kombinezoni za gašenje šumskih 
požara, rukavice, čizme, potkape i ostala oprema). Navedena oprema podložna je trošenju te ju je 
potrebno stalno nadopunjavati sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi 
pripadnika vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 61/94). 

Tijekom 2018. godine nabavljeno je novo zapovjedno vozilo marke Peugeot Partner. Ugovor o 
korištenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Trogira za nabavku novog navalnog vatrogasnog 
vozila između DVD-a Trogir i Grada Trogira potpisan je u mjesecu siječnju 2018. godine.  

Nabavka nove vatrogasne autocisterne preko programa Splitsko-dalmatinske županije je 
planirana i realizacija je u tijeku. Sporazum o provedbi nabave između Županije SD, Grada Trogira i 
DVD-a Trogir potpisan je u mjesecu srpnju 2018. godine. Vozilo bi se moglo isporučiti početkom 
2020. godine. 

Vršeni su izvidi za nabavku polovne auto platforme za spašavanje i gašenje s visina, ali radi 
nedostatka financijskih sredstava projekt se nije realizirao.  

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 
       Tijekom 2018. godine nabavljene su dvije stabilne radio stanica marke Motorola za vatrogasna 
vozila. Međutim, u komunikaciji često nam se javljaju problemi s analognom mrežom, naročito u vezi 
s otocima Drvenikom Velikim i Malim te je potreba daljnjeg ulaganja i postupnog prijelaza na 
digitalni sustav komunikacije.  
 
3. Urbanističke mjere 
3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije, primjenjuju se mjere zaštite od 
požara sukladno važećim propisima. 
 
3.2. Provođenje mjera na prometnicama i javnim površinama 
       Grad Trogir je provodio kontinuirani nadzor nad lokalnim cestama s ciljem sprječavanja 
iznenadne problematike, zajedno sa tvrtkom Trogir Holding d.o.o., a temeljem Ugovora o održavanju 
komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta sa svrhom poduzimanja preventivnih 
radnji radi nesmetanih vatrogasnih intervencija. 
Grad Trogir, zajedno sa ostalim službama provodi nadzor nad županijskim i lokalnim cestama, 
odnosno nadzor nad zemljišnim pojasom uz lokalne i županijske ceste. Prilikom uviđanja 
nepravilnosti, Grad Trogir provodi inspekcijski postupak te izvršava uklanjanje tvari ili materijala koje 
bi mogle izazvati požar ili omogućiti lakše širenje istog. Ukoliko se radi o tvarima ili materijalima 
koje se na propisan način moraju odlagati, Grad Trogir nalaže radnje sa ciljem uklanjanja istih, 
osobama ovlaštenim za uklanjanje takvih tvari ili materijala. 
Uređenje i održavanje, ograda, vrtova, zelenih površina, voćnjaka i dvorišta, terasa i sl.,    
regulirano je Odlukom o komunalnom redu Grada Trogira ('' Službeni glasnik Grada Trogira br.3/10, 
4/11,4/12,7/12 i 8/12),te kao takvo, Grad Trogir provodi nadzor nad provedbom navedene Odluke.     
 
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak  
       Na području Grada Trogira nalazi se 180 hidranata, od toga 120 podzemnih i 60 nadzemnih. Svi 
hidranti se pregledavaju jednom godišnje od strane ovlaštene atestne tvrtke te se svi uočeni nedostaci 
otklanjaju u najkraćem mogućem roku, a vatrogasna postrojba u slučaju potrebe upoznata je sa 
pozicijama hidranata.     
        
4. Mjere zaštite odlaganja komunalnog otpada 



 

 

    U 2018.g. na odlagalištu Vučje brdo u Planom dopremljeno je 16212,85 tona inertnog materijala za 
potrebe zastiranja miješanog komunalnog otpada, a dio je deponiran da bi se mogao koristiti u svrhu 
gašenja požara. Oko tijela odlagališta postavljena je ograda visine 2m i održava se protupožarni put u 
širini min. 4 m. 
Od srpnja 2018.g. počinje se koristiti kazeta za odlaganje otpada koja je izgrađena u skladu s važećim 
propisima. Odlagalište je pod stalnim nadzorom unutarnje zaštitarske službe i ulaz je pod video 
nadzorom.  
Od materijalno tehničkih sredstava Trogir Holding d.o.o. posjeduje kompaktor, i bager  koji se koriste 
svakodnevno za zastiranje otpada i u slučaju izbijanja požara za zastiranje inertnim materijalom.  
Zaštitarska kućica je opremljena s tri protupožarna aparata P 9 i jednim aparatom 550 za početno 
gašenje požara, a svi djelatnici su osposobljeni za početno gašenje požara. 
Pravne osobe čije su građevine i uređaji locirani u blizini odlagališta spremne su sukladno svojim 
materijalno  tehničkim mogućnostima pripomoći u gašenju požara.  
    
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara 
    Sukladno Odluci Županijske skupštine SD Županije o mjerama zaštite od požara na otvorenim 
prostorima tijekom 2018. godine odobreno je 277 prijava spaljivanja što pokazuje trend porasta prijava 
građana u odnosu na prethodnu godinu. U suradnji i na zahtjev PP Trogir o svakom odobrenom 
loženju vatre obavještavaju se djelatnici PP Trogir. Za vrijeme zabrane loženja, od 1. svibnja do 1. 
listopada, ophodnjama se vrše pojačane kontrole i nadzor nad provođenjem ovih mjera. 
     DVD Trogir svake godine, koristeći sredstva javnog priopćavanja (radio Trogir, web-stranice 
DVD-a i Grada Trogira, tiskane letke, plakate Vatrogasne zajednice SD Županije) obavještava 
stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara te na zabranu loženja vatre 
na otvorenim prostorima. Također, tijekom čitave godine, a naročito mjeseca svibnja-mjeseca zaštite 
od požara, organiziraju se javne vježbe, posjete članova DVD-a vrtićima i školama na području Grada 
Trogira, posjete djece i roditelja vatrogasnom domu kako bi kod naših najmlađih mještana usadili 
svijest o preventivnim mjerama, opasnostima koje nam prijete te postupcima u slučaju pojave vatre ili 
druge elementarne nepogode. 
      Savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara DVD 
ostvaruje putem redovitih sastanaka Stožera civilne zaštite Grada Trogira, redovitih aktivnosti 
Zapovjedništva DVD-a Trogir kao i aktivnostima ostvarenih preko Zapovjedništva i Predsjedništva 
Vatrogasne zajednice SD Županije. U svakom trenutku stojimo na raspolaganju svim pravnim i 
fizičkim osobama gleda savjetovanja s ciljem smanjivanja opasnosti od nastajanja i širenja požara. 
Na snazi je Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Trogira 
('' Službeni glasnik Grada Trogira br.4/12 ''), kojom su propisane mjere za uređivanje i održavanje 
rudina, živica, međa, poljskih puteva i kanala prema važećim propisima, i Odluka  o komunalnom 
redu Grada Trogira ('' Službeni glasnik Grada Trogira br.3/10, 4/11,4/12,7/12 i 8/12), kao i nadzor nad 
provedbom navedenih odluka. 
 
6. Zaključak 
    Podaci navedeni u ovom Izvješću ukazuju na činjenicu da su u protekloj godini učinjeni znatni 
pomaci u svim segmentima zaštite od požara. Sukladno tome svi izvršitelji pojedinih zadataka, 
obuhvaćeni ovim Provedbenim planom, dali su svoj doprinos unaprjeđenju zaštite od požara na 
području Grada Trogira. 
Iako je stanje zadovoljavajuće, u cilju postizanja još veće razine protupožarne zaštite na području 
Grada Trogira potrebno je slijedeće:       
 - izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica Procjene  ugroženosti od požara i tehnoloških  
   eksplozija i  Plana zaštite od požara Grada Trogira ('' Službeni glasnik Grada Trogira'' br. 11/18), 
-  dovršiti započeti postupak osnivanja JVP Grada Trogira kao budućeg nositelja protupožarne        
   zaštite na području Grada Trogira, 
-  planirati nabavku potrebnih vatrogasnih vozila, te nedostajuće skupne i osobne opreme,   
-  daljnja provedba preventivnih i organizacijskih mjera (hidrantska mreža, vatrogasni pristupi i putevi,    
   vatrodojavni sustavi, zaštitne površine uz cestu). 



 

 

 
   Provedbom gore navedenih organizacijskih i tehničkih mjera te zajedničkim i koordiniranim 
aktivnostima vatrogasnih snaga i službi Grada Trogira, protupožarna zaštita podignut će se na još veću 
razinu.  
 


