
                                                                                                                                                                                              
 

       Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br.92/10), Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir ('' Službeni glasnik Grada Trogira'' br. 
11/18) , Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija SDŽ za 2019.g. 
('' Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije '' br.188/18 ) 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   21. ožujka 2019.g. donosi:   
 

 
PROVEDBENI PLAN  

unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2019.godinu 
 
I 
 

       U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija  
na području Grada Trogira, Gradsko vijeće Grada Trogira donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite 
od požara na području Grada Trogira za 2019.g. (u daljnjem tekstu: Plan), izrađen temeljem Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir i Provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2019.g.    
 

 
II 
 

        Ovim Planom propisuju se tehničke i organizacijske mjere koje je potrebno provesti, kako bi se 
opasnost od nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija smanjila na najmanju moguću razinu 
na području Grada Trogira, a sukladno činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni. 

 
1.  Organizacijske mjere 

 
a)  Vatrogasne postrojbe 
      
     Osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca 
iz Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir. 
 
 
Izvršitelj zadatka:   Grad Trogir, Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada  
                               Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 
                               Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
Rok provedbe:        odmah 
 
 
b) Organizirati vatrogasna dežurstva  tijekom cijele godine, na način da se osigura djelotvorna i 
pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe, kao i cjelovita prostorna pokrivenost Grada Trogira u 
slučaju požara. Osigurati funkcioniranje vatrogasnog operativnog centra Trogir sa stalnim dežurstvom 
i dojavom požara na telefonski broj 193.    
 
Izvršitelj zadatka:   Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 
Rok provedbe:       stalno 
 
 
c) Sustavno provoditi stručne nadzore nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Trogira i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir. 
 
Izvršitelj zadatka:  zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira 



                              zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir 
Rok provedbe:      01.06.2019.godine      
 
 2. Normativni mjere 

   
a) Izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica Plana zaštite od požara za područje Grada Trogira sa 
novonastalim uvjetima. 
 
Izvršitelj zadatka : Grad Trogir, Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada 
                            Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 
                            Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir  
 

Rok provedbe:      01.06.2019. godine 
 
 b) Donijeti operativne planove iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. g., 
 
Izvršitelj zadatka : Grad Trogir, Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada 
                            Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 
                            Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir  

Rok provedbe:      01.06.2019. godine 
 
   
 3. Tehničke mjere 

 

a)  Vatrogasna oprema i tehnika 
Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj zadatka: Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 
                             Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
Rok provedbe:      kontinuirano 
 
 
b)  Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 
     Za učinkovito i uspješno djelovanje postrojbe-vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja do početka 
intervencije, gašenja i lokalizacije požara, potrebno je osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih 
radio uređaja, prema pregledu potrebne nedostajuće opreme. Postojeća sredstva veze, potrebno je 
nadopuniti i zamijeniti. 
 
Izvršitelj zadatka: Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 
                             Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
Rok provedbe:     kontinuirano 
 
 
c) Sustavi nadzora i tehničkih rješenja za učinkovitost vatrogasne intervencije 
    Poticati ugradnju uređaja za automatsko otkrivanje požara u objektima u kojima boravi veći broj 
osoba, djeca, slabo pokretne i nemoćne osobe i objektima koji predstavljaju potencijalnu opasnost za 
nastanak i širenje požara. Poticati prosljeđivanje signala direktno vatrogasnom operativnom centru 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. 
 
Izvršitelj zadatka: Grad Trogir, Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada 
                             Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira 
                             Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
Rok provedbe:     do 31.12.2019.godine 



 
 

4.  Urbanističke mjere 

 
a) U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije, osim obveznog sadržaja propisanog 
posebnim zakonom i pod zakonskim aktom ovisno o razini prostornog plana, potrebno je posebno 
evidentirati i obraditi mjere u svrhu procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sukladno 
važećim propisima.  
 
Izvršitelj :            Grad Trogir, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje  
Rok provedbe:    do 31.12.2019. godine   
 
5. Komunalne mjere 
 

a) U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek 
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za 
korištenjem prometnih površina (izvođenje radova i sl.) dužna je zatražiti suglasnost Grada, a nadležni 
upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije je dužan  obavijestiti Javnu vatrogasnu 
postrojbu Grada Trogira o zatvaranju pojedine prometnice i korištenju alternativnih pravaca kretanja 
za vatrogasna vozila. Sve eventualne prepreke moraju se otkloniti u najkraćem roku. 
 
       Izvršitelj :           Grad Trogir, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije 
                                 Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira   
       Rok provedbe:   do 31.12.2019. godine   
 
b)  Minimalne količina vode za gašenje požara i tlak 
 

      Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak 
u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 
Temeljem zahtjeva iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada 
Trogira ažurirati podatke o vanjskoj hidrantskoj mreži (položaj, ispravnost), te ih označiti u skladu sa 
normom HRN DIN 4066. 
Obavljati održavanja i ispitivanja sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, o 
eventualnim nedostacima i kvarovima izvijestiti JVP Grada Trogira. 
  
       Izvršitelj :         Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split , Mreža Trogir 
       Rok provedbe:  do 31.12.2019. godine   
 
6. Mjere zaštite odlaganja komunalnog otpada 

 
a)  Ustrojiti i održavati sustav selektivnog prikupljanja otpada na mjestima nastajanja. Na odlagalištu 
odlagati komunalni, neopasni otpad, a odložene slojeve propisno kompaktirati i prekrivati inertnim 
materijalom. Ukloniti šumske sastojine i raslinje koji se nalaze u zaštitnom pojasu odlagališta otpada u 
svim smjerovima. 
 
       Izvršitelj :             Trogir –holding d.o.o.  
       Rok provedbe :     stalno 
  

 b)  U slučaju požara na odlagalištu otpada pravna osoba koja upravlja odlagalištem dužna je osigurati 
ljudske i materijalno tehničke kapacitete za gašenje požara u najkraćem mogućem roku. U slučaju da 
se u akciju gašenja požara uključi nadležna vatrogasna postrojba, pravna osoba koja upravlja 
odlagalištem otpada dužna je osigurati potrebnu građevinsku mehanizaciju za sanaciju odlagališta.  
  
       Izvršitelj :             Trogir –holding d.o.o.  
       Rok provedbe :      stalno 



 
 
c)  Urediti mjesta odlagališta otpada u staroj gradskoj jezgri (park Fortin i Žudika), u ljetnim 
mjesecima pojačati broj odvoza otpada, a u blizini mjesta odlaganja otpada zabraniti parkiranja vozila 
i motora. 
   
              Izvršitelj :              Trogir –holding d.o.o.  
              Rok provedbe :       stalno 
 
7.  Mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
 
a)  Provesti mjere zaštite od požara propisane programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. 
 
             Izvršitelj :             Grad Trogir i ostali sudionici 
            Rok provedbe:       odmah 
 
 

b)  Sukladno Odluci Županijske skupštine S-D-Ž o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima 
i propisanim mjerama zabrane spaljivanja od 01.svibnja – 30. rujna, provoditi pojačani nadzor 
posebno u vrijeme povećane opasnosti od požara.   
 
            Izvršitelj :             Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira, 
                                         Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
           Rok provedbe :      stalno 
 
 
c)  Osigurati uvjete za provođenje nadzora nad primjenom agrotehničkih mjera na  poljoprivrednom 
zemljištu na području Grada Trogira 
 
            Izvršitelj :             Grad Trogir, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije 
            Rok provedbe:       stalno 
 

 

d)  Obvezno čistiti prostor uz prometnice od lakozapaljivih tvari koje bi mogle izazvati požar ili  
omogućiti njegovo širenje. 
 
            Izvršitelj :             Grad Trogir, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije 
                                         Županijske ceste Split d.o.o. 
                                         Cestar d.o.o. 
            Rok provedbe:      stalno 
 

 
e)  Sanirati divlja odlagališta koja postoje na prostoru grada, te provesti odgovarajuće  aktivnosti u  
svrhu sprječavanja nastajanja novih divljih odlagališta otpada. 
 
              Izvršitelj :          Grad Trogir, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije 
              Rok provedbe:   stalno 
 
f)  Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, portale, web, info punktove, tiskane novine,  
letke, plakate i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja 
preventivnih mjera zaštite od požara. 

 
               Izvršitelj :         Grad Trogir, Upravni odjel za javne potrebe opće poslove i imovinu grada  
                                        Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira, 



                                        Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
              Rok provedbe:    stalno 
g)  Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od 
požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila 
na najmanju moguću mjeru. 
 

               Izvršitelj :           Grad Trogir, Upravni odjel za javne potrebe opće poslove i imovinu grada 
                                          Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira, 
                                          Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
              Rok provedbe:    stalno 
 

h)  Provoditi edukativne pokazne vježbe na području jedinica mjesne samouprave, namijenjene 
edukaciji stanovništva o ponašanju u slučaju požara, načinu dojavljivanja požara i drugih ugroza 
nadležnim službama, komunikaciji s vatrogasnom postrojbom, mogućnostima gašenja početnih požara 
vatrogasnim aparatima i upoznavanju s dijelom opreme i vatrogasnim vozilima.  
 
              Izvršitelj :           Grad Trogir, Upravni odjel za javne potrebe opće poslove i imovinu grada 
                                         Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira, 
                                         Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir 
              Rok provedbe:    31.12. 2019. godine 

 

 

 

III 
 

Upravni odjel, nadležan za poslove zaštite od požara upoznati će sa sadržajem ovoga Provedbenog 
plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 

IV 
 

Sredstva za provedbu obveza Grada Trogira koja proizlaze iz ovog Provedbenog plana, osigurat će se 
do visine utvrđene Proračunom Grada Trogira za 2019.g. 
 
 

V 
 

Gradsko vijeće Grada Trogira jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe  Provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara. 
 

VI 
 

Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave, a  objavit će se u '' Službenom 
glasniku Grada Trogira'' . 
 
 
 

 

KLASA: 214-01/19-01/3                                         PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2184/01-31/01-19-2                                                              GRADSKOG VIJEĆA 
Trogir,  21.   ožujka 2018.g.  Ante Piteša, ing. 
 
 

 

 


