IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O ZNAČAJNIJIM
VATROGASNIM INTERVENCIJAMA‐ LIPANJ 2020.

30.lipanj/1.srpanj
Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 30. lipnja u 12:34 sati ŽC 112 Dubrovnik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na poluotoku Pelješcu – Kučište. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova
šuma na teško pristupačnom terenu na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji
gašenja požara sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova Canadair te ukupno 98 vatrogasaca
sa 21 vatrogasnim vozilom iz DVD-a: Orebić, Viganj, Kuna, Lovište, Trpanj, Putnikovići, Ston,
Korčula, Lumbarda i Smokvica. Tijekom noći, na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta, ostale
su sve navedene vatrogasne snage. Tijekom jutra angažirane su dodatne vatrogasne snage koje
stižu iz DVIP Dubrovnik, JVP Mljet i DVD Slano, te smjena dijela vatrogasaca iz DVD-a
Korčula, Putnikovići i Ponikve. Požar je pod nadzorom gasitelja.
Izvanredno izvješće 30.6.
Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 30. lipnja u 13:13 sati VOS je zaprimio zahtjev od ŽVOC-a Dubrovnik za angažiranje 2
Canadair-a na lokaciji Pelješac, Orebić (Kučište). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i
borova šuma. Na terenu je oko 60 vatrogasaca iz DVD-a: Viganj, Orebić, Kuna, Lovište,
Korčula, Trpanj, Putniković i Ston. U pripremi je i treći Canadair.
29./30.lipanj
Krapinsko-zagorska županija
Dana 29. lipnja od 15:30 sati područje županije zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetrom
koji je prouzročio rušenje mnogobrojnih stabla i grana drveća. Vatrogasci iz Zagorske JVP, te
DVD-a Desinić, Petrovsko, Konjščina, Pila, Prišlin-Hum, Klenovec, Budinščina i Mače imali
su 12 tehničkih intervencija uklanjanja stabla i grana, te je kumulativno bilo angažirano 63
vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila.
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Zagrebačka županija
Dana 29. lipnja od 15:50 sati područje cijele županije zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim
vjetrom koji je prouzročio rušenje mnogobrojnih stabla i grana drveća. Vatrogasci sa područja
cijele županije imali su 20 tehničkih intervencija uklanjanja stabla i grana, te sanacije krovišta,
a kumulativno je bilo angažirano 75 vatrogasca sa 25 vatrogasnih vozila.
Dana 30. lipnja od 01:17 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru u
kemijskom postrojenju Kemokop d.o.o u Dugom Selu, Industrijska ulica 10. Požarom je
zahvaćeno otvoreno skladište kemijskog otpada, ulja i otapala, a na intervenciji gašenja
skladišta sudjeluju vatrogasci iz DVD Dugo Selo sa 15 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.
Požar je lokaliziran u 01:56 sati, a dežurstvo je u tijeku.
Grad Zagreb
Dana 29. lipnja od 15:50 sati područje grada zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetrom koji
je prouzročio rušenje stabla, oštećenja krovišta kuća. Vatrogasci sa područja grada JVP Zagreb,
te DVD-a Zapad, Šestine, Horvati i Vrapče imali su 25 tehničkih intervencija, a kumulativno je
bilo angažirano 98 vatrogasca sa 32 vatrogasna vozila.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 29. lipnja od 13:21 sati JVP Garešnica zaprimila je dojavu o prometnoj nesreći u mjestu
Rogoža kod k.b. 82 na državnoj cesti D-45. U frontalnom sudaru kamiona Mercedes Antos i
sanitetskog kombi vozila Citroen Jumper smrtno su stradale dvije osobe, a teško su ozlijeđene
još dvije osobe koje su se prevozile u sanitetskom vozilu i sam vozač sanitetskog vozila. Vozača
sanitetskog kombi vozila i dvije ozlijeđene osobe zbrinuli su djelatnici HMP. Na intervenciji
spašavanja osoba sudjelovali su vatrogasci JVP Garešnice sa četiri vatrogasca i dva vozila.
Vatrogasna intervencija završila je u 17:42 sati.
Dana 29. lipnja od 17:00 sati područje županije zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetromi
obilnom kišom. Vatrogasci iz JVP Grada Daruvara i Grubišno Polje imali su šest tehničkih
vatrogasnih intervencija uklanjanja stabla i grana, sanacije krovišta, ispumpavanja vode i
čišćenja odvoda, te ukupno je bilo angažirano 30 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila.
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Požeško-slavonska županija
Dana 29. lipnja poslije 17:00 sati područje županije zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim
vjetrom koji je prouzročio rušenje stabla i oštećenja krovišta kuća (crijepa i dimnjaka).
Vatrogasci sa područja grada Požege i Pakraca imali su osam tehničkih intervencija, a ukupno
je bilo angažirano 22 vatrogasca sa osam vatrogasnih vozila.
Karlovačka županija
Dana 29. lipnja u 04:31 sati JVP Karlovac zaprimilo je dojavu o požaru gospodarskog objekta
na području Ogulina, Pešćenica 22. Požarom je bio zahvaćen cijeli gospodarski objekt. U
gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Ogulin i
DVD Ogulin. Dva vatrogasca zatražila su liječničku pomoć u bolnici u Ogulinu; jedan
vatrogasac radi dehidracije i slabosti, a drugi vatrogasac radi posjekotine na usnici. Intervencija
je završila u 07:19 sati.
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 29. lipnja u 18:41 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na
području Primorskog Dolca – Prgomet - brdo Ljubeć. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje
i borova šuma na teško pristupačnom terenu površine 3 ha. U gašenju požara sudjelovala su dva
protupožarna zrakoplova Canadair, DVD-a Gomilica, Kaštela i Mladost, te vatrogasni vlak
Robel sa ukupno 16 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. Požar je lokaliziran u 20:36 sati, a
ugašen u 21:00 sati.
28./ 29.lipanj
Osječko-baranjska županija
Dana 28. lipnja u 16:41 sati DVD Đakovo zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na području Đakova kod Gajgerove pustare. Požarom je bilo zahvaćeno strnište ječma na
površini oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim
vozilom iz DVD Đakovo. Intervencija je završila u 17:40 sati.
27/ 28. lipanj
Međimurska županija
Dana 27. lipnja u 13:38 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog objekta
na lokaciji Žiškovec (kod Čakovca). Radilo se o požaru štaglja površine 60 m 2 . Uslijed požara
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došlo je do urušavanja dijela krovne konstrukcije nakon čega je požarom zahvaćen i gorivi
materijal unutar istoga (drva, slama i kukuruz). Brzom reakcijom vatrogasaca požar je
lokaliziran te su iznosili gorivi materijal van štaglja i vršili dogašivanje. Na intervenciji gašenja
požara sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Čakovec i DVD
Žiškovec. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:51 sati.
26./27. lipanj,
Vukovarsko-srijemska županija
Dana 26. lipnja u 15:51 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na području Drenovca, Ulica Ante Starčevića. Požarom je bilo zahvaćeno strnište
ječma na površini oko 5 ha, a vatra je zahvatila i jedno osobno vozilo parkirano uz rub strništa.
U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD
Račinovci. Intervencija je završila u 16:50 sati.
25./26.lipanj
Zagrebačka županija
Dana 25. lipnja u 11:39 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuće na
adresi Gaj (Vrbovec), Gaj 120. Požarom je bila zahvaćena spavaća soba. U požaru je ozlijeđena
jedna osoba koja je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa
tri vatrogasna vozila iz DVD Gaj i DVD Vrbovec. Intervencija je završila u 12:40 sati.
23./24.lipanj
Grad Zagreb
Dana 24. lipnja u 00:29 sati JVP Zagreb zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Kučilovina,
Stjepana Rukljača 30. Požar je zahvatio krevet u podrumu drvene kuće površine 60 m2. U
požaru je ozlijeđena jedna osoba koja je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovalo
je 19 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a Kučilovina. Intervencija je
završila u 01:44 sati.
21./22. lipanj
Istarska županija
Dana 21. lipnja u 06:48 sati ŽVOC Pula zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Pula,
Maksimijanova ulica br.6. Radilo se o požaru stana u potkrovlju površine 50 m 2 . Prilikom
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gašenja požara jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen (zadobio opekline) te je pregledan od strane
HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz
JVP Pula. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 13:32 sati.
19./20.lipanj
Brodsko-posavska županija
Dana 19. lipnja u 11:23 sati ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru gospodarskog
objekta (montažno skladište za sijeno). Na intervenciji gašenja požara ukupno je sudjelovao 21
vatrogasac sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Oriovac, Lužani i Slavonski Kobaš. U požaru je
izgorjelo skladište i 300 do 400 bala sijena. Požar je ugašen u 20:55 sati.
18./19. lipanj
Šibensko-kninska županija
Dana 18. lipnja u 13:11 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Primošten – Bilo. Požarom je bila zahvaćena
trava i nisko raslinje na površini od 3,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno
30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i DVD-a: Šibenik, Grebaštica,
Brodarica-Krapanj, Zablaće, Rogoznica i Primošten. Požar je ugašen u 19:21 sati.
17./18. lipanj
Međimurska županija
Dana 18. lipnja u 1:04 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi
Kolodvorska ulica 1 u Čakovcu. Požar je zahvatio cijeli objekt i počeo se širiti na susjednu
obiteljsku kuću na kojoj je došlo do nagorijevanja plastičnih roleta na prozoru ali je spriječeno
daljnje širenje. U požaru je teško ozlijeđena jedna osoba koja je zbrinuta od strane HMP. U
gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Čakovec i DVD-a
Čakovec. Požar je ugašen u 03:21 sati.
16./17. lipanj
Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 16. lipnja u 16:46 sati ŽC 112 Bjelovar zaprimio je dojavu o požaru postrojenja za preradu
umjetnih materijala tvrtke „Zagrebpetrol“ na adresi Ivana Nepomuka Jemeršića 37 b, Grubišno
Polje. Požarom je zahvaćeno skladište otpadnog materijala površine cca 600². U gašenju požara
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sudjelovala su 21 vatrogasac sa 8 vatrogasnih vozilom iz JVP Grubišno Polje, JVP Garešnica,
DVD Grubišno Polje i DVD-a Brana. Požar je lokaliziran u 17:17.
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 16. lipnja ŽC 112 Split zaprimio je u 16:23 sati dojavu o požaru kuće u naselju Rože,
zaseok Živaljić. Požarom je zahvaćena starija obiteljska kuća, a dolaskom vatrogasaca na
intervenciju vatrogasci ne zatiču dim, žar niti otvoren plamen. Pretraživanjem prostorija
pronađena je smrtno stradala osoba te je tijelo, uz pomoć policije izvučeno iz objekta. Na
intervenciji su sudjelovala 4 vatrogasca s 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Trilj. Intervencija je
završila u 19:30.
12./ 13. lipanj
Osječko-baranjska županija
Dana 12. lipnja u 21:24 sati ŽVOC Osijek zaprimio je dojavu o prometnoj nesreći u cestovnom
prometu, na cesti Ernestinovo-Paulin Dvor, te je potrebno izvući unesrećenu osobu. Na
tehničku intervenciju je upućeno 8 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila iz JVP Osijek. Pošto su
vatrogasci dobili dojavu da njihova intervencija nije potrebna isti su se uputili natrag ka
postrojbi. Na putu ka postrojbi tehničko vozilo je sletjelo s ceste te su dva vatrogasca
ozlijeđena,a zbrinuti su od strane HMP. Navalno vozilo se vratilo u postrojbu u 22:47.
11./12. lipanj 2020.
Šibensko-kninska županija
Dana 11.06.2020.godine u 10:44 sati, ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog
prostora na području otoka Žut kod uvale Staručica. U požaru je izgorjelo oko 1,2 ha trave i
makije na dvije lokacije. U gašenju požara sudjelovalo je jedan zrakoplov Canadair, JVP
Šibenik, DIP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj i VZ Šibensko-kninske županija sa ukupno 17
vatrogasca i četiri vatrogasna vozila, te jedan ECO brod VZ Šibensko-kninske županije.
Intervencija je završena u 18:57 sati.
8./9. lipanj
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj),
za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, proglašen je lokaliziranim 05. lipnja u 15:00 sati.
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Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma. Požar je ugašen 8. lipnja u 10:00 sati,
a opožarena površina iznosi 25 ha.
Osječko-baranjska županija
Dana 08. lipnja u 20:04 sati ŽVOC Osijek zaprimio je dojavu o požaru stana u Osijeku, na
adresi Josipa Juraja Štrosmajerta 49. Požarom je bila zahvaćena kuhinja površina cca 20 m². Na
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca s 1 vatrogasnim vozilom iz JVP Osijek.
U požaru je jedna osoba ozlijeđena te je zbrinuta od strane HMP. Požar je ugašen u 20:35 sati.
7./8. lipanj
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj),
za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, proglašen je lokaliziranim 05. lipnja u 15:00 sati.
Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od
25 ha. Preko noći vršilo se osiguranje i sanacija požarišta od strane DVD Milna.
Dana 07.06.2020.godine u 19:31 sati, DVD Slatine zaprimilo je dojavu o požaru objekta na
adresi Slatine, ulica Liveli 9 .Požarom je zahvaćena kuhinjska napa i četiri drvena elementa,
prilikom čega je vlasnik objekta (dok je pokušavao ugasiti vatru prije dolaska vatrogasaca)
zadobio opekline lijeve ruke, te je isti zbrinut od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo
je DVD Slatine sa ukupno šest vatrogasca i dva vatrogasna vozila. Požar je lokaliziran u 19:47
sati, a ugašen u 20:03 sati.,
Zadarska županija
Dana 07.06.2020.godine u 13:24 sati, DVD Povljana „Sveti Martin“ zaprimilo je dojavu o
požaru otvorenog prostora na području Povljane . U požaru je izgorjelo 6 ha trave i trstike. U
gašenju požara sudjelovalo je DVD Povljana „Sveti Martin“ sa ukupno tri vatrogasca i jednim
vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 14:40 sati.
6./7. lipanj
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj),
za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, proglašen je lokaliziranim 05. lipnja u 15:00 sati.
Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od
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25 ha. Preko noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta ostalo je šest vatrogasaca sa dva
vatrogasna vozila iz DVD-a Milna.
5./6. lipanj
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj),
za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, proglašen je lokaliziranim 05. lipnja u 15:00 sati.
Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od
25 ha. Preko noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta ostali su vatrogasci iz DVD-a Milna.
Požar je lokaliziran.
Dana 05. lipnja u 23:07 sati JVP Trogir zaprimio je dojavu o požaru ugostiteljskog objekta na
adresi Trogir, Bilin Dolac (otok Čiovo). Požarom je bio zahvaćen cijeli prostor konobe „Vilo
moja“. Uslijed šoka jednoj osobi je pozlilo te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja
požara sudjelovalo je sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Trogir. Intervencija
vatrogasaca završila je u 01:28 sati.
Grad Zagreb
Dana 05. lipnja u 19:54 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o urušavanju objekta na
adresi Zagreb, Drinjačka 16a (Trnje). Došlo je do pada jednog dijela zida skladišnog prostora
na manji stambeni objekat koji se nalazi uz skladište, te prilikom pada znatno oštetio krovište
istoga. Ostatak zida prijeti padom te je potrebno isti i ukloniti. Vatrogasci su privremeno prekrili
krovište najlonom dok ne bude izvršena sanacija. Gradski ured će preuzeti brigu o starijem
bračnom paru koji više ne može boraviti u stambenom objetu radi spomenute opasnosti od
daljnjeg urušavanja. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je osam vatrogasaca sa četiri
vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Intervencija vatrogasaca završila je u 00:41 sati.
Dana 05. lipnja u 22:25 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru vozila na adresi
Zagreb, Štefanićeva 5 (Trešnjevka). Radilo se o požaru četiri osobna vozila od kojih je jedno u
potpunosti izgorjelo, a tri su oštećena. Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji
gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija vatrogasaca završila je u 23:13 sati.
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4./5. lipanj
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj),
za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, a koji je lokaliziran 31. svibnja. Tijekom noći na
osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta ostale su domicilne vatrogasne snage. Požar još nije
proglašen ugašenim.
Karlovačka županija
Dana 04.06.2020.godine u 08:58 sati, ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru
gospodarskog objekta na adresi Vinski Vrh br.67-Netretić. Radilo se o objektu veličine 14x24
metra u kojem su bile smještene ovce i svinje. U požaru je stradalo oko 25 komada svinja a
požar je ugašen u 13:27 sati od strane JVP Karlovaca 8 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila te
DVD Netretić, DVD Mračin, DVD Zagradci i DVD Dubravci sa 13 vatrogasaca i 4 vatrogasna
vozila.
3./4. lipnja
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj),
za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, a koji je lokaliziran 31. svibnja, ponovo se aktivirao
01. lipnja. Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 03. lipnja sudjelovao je jedan
protupožarni zrakoplov Air Tractor, te 25 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila kao ispomoć sa
kopna i domicilne vatrogasne snage. Tijekom noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta
ostale su domicilne vatrogasne snage. Požar je i dalje aktivan.,
2./ 3.lipnja
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području rta Ražanj), za
koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, a koji je lokaliziran 31. svibnja, ponovo se aktivirao 01.
lipnja. Na intervenciji gašenja požara tijekom dana 02. lipnja sudjelovala su tri protupožarna
zrakoplova (Canadair i dva Air Tractora) te ukupno 81 vatrogasac sa 22 vatrogasna vozila sa
otoka Brača i ispomoći sa kopna. Preko noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta ostaju
sve spomenute snage. Požar je i dalje aktivan.
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1./2. lipnja
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na otoku Braču (zapadno od mjesta Milna na području Rt-a Ražanj),
za koji je zaprimljena dojava 30. svibnja, a koji je lokaliziran 31. svibnja, ponovo se aktivirao
01. lipnja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova (dva
Canadair-a i jedan Air Tractor) te ukupno 56 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila iz DVD-a:
Supetar, Bol, Pučišća, Selca i Milna. Na dijelu požarišta se povremeno i dalje čuju detonacije
eksplozivnih naprava koje su najvjerojatnije zaostale iz Domovinskog rata pa vatrogasne i
zračne snage ne djeluju na tom području. Preko noći na osiguranju i daljnjoj sanaciji požarišta
ostaju sve spomenute snage, a ujutro se može očekivati ponovni angažman protupožarnih
zračnih snaga.Požar je i dalje aktivan.
Dana 01. lipnja u 16:55 sati DVD Mladost zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
u gradu Kaštela (Kaštel Sućurcu) na lokaciji Put Dragočeva. Požarom je bila zahvaćena trava,
nisko raslinje i makija na trenutno neprocijenjenoj površini. Zbog požara jedno vrijeme je bio
isključen dalekovod. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 50 vatrogasaca sa
15 vatrogasnih vozila sa područja grada Kaštela, te vatrogasci iz DVD-a Solin i DVD-a Vranjic.
Tijekom noći na osiguranju i sanaciji požarišta angažirani su bili vatrogasci iz DVD-a Mladost.
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