
      
            Na temelju odredbi čl. 17. st. 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 
novine« broj 82/15), i članka 26. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira« broj, 
04/13, 9/13, 06/14 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Trogira na 12. sjednici održanoj  23.srpnja           
2018.godine, donijelo je slijedeću 
 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa 
za sustav civilne zaštite na području Grada Trogira 

 

 
Članak 1. 

 
            Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Grada Trogira su: 
      
       1.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir ; 
       2.  HCK - Gradsko društvo Crvenog križa Trogir; 
       3.  J.U. Sportski objekti Trogir; 
       4.  Trogir Holding d.o.o.; 
       5.  Promet d.o.o. Split, PJ Trogir, 
       6.  Timont d.o.o. 
       7.  Vukić-Promet d.o.o. 
       8.  Kelam d.o.o. Trogir 
       9.  Veterinarska ambulanta Trogir d.o.o. 
     10.  Lovačka udruga Trogir; 
     11.  Odred izviđača Trogir; 
 
 

Članak 2. 
 
            Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Trogira su one pravne 
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 
nositelji tih djelatnosti na području Grada Trogira. 
 
 

Članak 3. 
           
           Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada 
Trogira. 
 
 

Članak 4. 
 
           Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana djelovanja 
civilne zaštite koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju 
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 
 

Članak 5. 
 
            Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Trogira, u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i 
aktivnosti.  
 

 



 
Članak 6. 

 
            Pravne osobe iz članka 1. točke 10. i 11. ove Odluke ne izrađuju operativne planove, već se 
utvrđuje obveza dostave podataka u sadržaju i rokovima utvrđenim člankom 48. stavak 3. i 4. 
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja.  
 

Članak 7. 
 
           Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite 
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Trogira, KLASA:810-01/11-
01/3, URBROJ: 2184/01-01-11-1 od 22. travnja  2011.g., 
 

Članak 8. 
 
           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, u “Službenom glasniku Grada 
Trogira” . 
 
 
KLASA: 810-01/18-01/7                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
URBROJ: 2184/01-31/01-18-4 
Trogir, 23. srpnja 2018. godine                                                            Ante Piteša,ing.                      
  
 
 

 

                    
 


