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I. Gradsko vijeće
Na temelju članka
32. Statuta grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“ br. 03/09 i 01/13), Gradsko vijeće grada
Trilja na 3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo
je:
ZAKLJUČAK
o Izvještaju o godišnjem izvršenju Proračuna
Grada Trilja za 2012. godinu
Članak 1.
Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna grada Trilja za
2012. godinu prima se na znanje.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak priključenja i rokovi
za priključenje.
Članak 2.
Pod komunalnim građevinama u smislu ove odluke, smatraju
se:
građevine za javnu vodoopskrbu,
građevine za javnu odvodnju.
Pod drugim nekretninama u smislu ove Odluke smatra se
objekt koji služi isključivo za poljoprivrednu djelatnost
(platenici, staklenici i sl.) ili poljoprivredno zemljište
neovisno o površini.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada
Trilja“ i na web stranici grada Trilja.

Članak 3.
Vodne usluge su:
usluge javne vodoopskrbe,
usluge javne odvodnje.

Klasa: 400-08/13-01/1
Urbroj. 2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. godine

Članak 4.
Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine
odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za
priključenje, odnosno kao budući korisnik vodnih usluga
obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta isporuke
vodnih usluga koje donosi VODOVOD I ČISTOĆA-SINJ
d.o.o., Put Pazara 3, SINJ, OIB: 81685682389, kao javni
isporučitelj vodnih usluga i koji upravlja komunalnim
vodnim građevinama u svom vlasništvu (u daljnjem tekstu:
Isporučitelj).

Predsjednik Gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.
Na temelju članka
32. Statuta grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“ br. 03/09 i 01/13), Gradsko vijeće grada
Trilja na 3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o Izvještaju o izvršenju Proračuna
Grada Trilja od 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013. godine
Članak 1.
Ne prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja
od 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada
Trilja“ i na web stranici grada Trilja.
Klasa: 400-08/13-01/2
Urbroj. 2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.
Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama
(„Narodne novine“ br.153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka
32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“
br3/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Trilja, na 3. sjednici
održanoj 09. rujna 2013. godine, donosi

II.

POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 5.
Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se
podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine,odnosno
vlasnik druge nekretnine ili zakoniti posjednik građevine
odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost
vlasnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih
usluga. (ALT: na propisanom obrascu).
Članak 6.
Uz zahtjev za priključenje podnositelj zahtjeva prilaže:
1.

za građevine:

-

izvod iz katastarskog plana za česticu na kojoj se
nalazi građevina koja se priključuje na komunalne
vodne građevine,

-

zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se
nalazi građevina koja se priključuje na komunalne
vodne građevine,

-

drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili
pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se
traži priključak

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
2.
I.

za druge nekretnine (poljoprivredno zemljište):

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

izvod iz katastarskog plana za nekretninu koja se
priključuje na komunalne vodne građevine,
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- zemljišnoknjižni izvadak za nekretninu koja se
priključuje na komunalnu vodnu građevinu,
- dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima
pisanu suglasnost vlasnika za nekretninu koja se priključuje
na komunalnu vodnu građevinu.



rok izvođenja radova priključenja,



odredbu o predaji izgrađenog priključka u
vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

Članak 10.
Članak 7.
Isporučitelj, na temelju uredno podnesenog zahtjeva za
priključenje u smislu članka 6.ove odluke donosi odluku o
dozvoli priključenja na komunalne vodne građevine
(dalje:odluka o dozvoli priključenja) ako su za priključenje
ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz općih i tehničkih
uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja iz članka 4. ove
odluke.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1.ovoga članka,
Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti.
Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u
roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje ili
odbiti zahtjev pisanim putem.
Odluka o dozvoli priključenja vrijedi 1 godinu od dana
donošenja.

Članak 8.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne
vodne građevine – javnu vodoopskrbnu mrežu i na mrežu
javne odvodnje, izvodi isključivo Isporučitelj ili njegov
ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj
zahtjeva za priključenje.

Članak 11.
Podnositelj zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu
mrežu obvezan je sam o svom trošku izvesti pripremne
radove na priključenju građevine ili druge nekretnine (iskop,
zatrpavanje, vodomjerno okno i sl.) sukladno Općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja,
zakonima i pravilima struke.
Pripremne radove za priključenje na mrežu javne odvodnje,
kao i samo priključenje, izvršava isključivo Isporučitelj ili
njegov ugovaratelj.

III.

ROKOVI PRIKLJUČENJA

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati:


podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini
koja se priključuje (mjesto/adresa priključenja,
broj katastarske čestice, namjena i dr.),



ime i prezime vlasnika ili zakonitog
posjednika/tvrtku, OIB, prebivalište odnosno
boravište/sjedište,



za zakonitog posjednika valjani pravni temelj
posjedovanja,



uputu o pravnom lijeku.

Članak 12 .
Vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik
dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne
građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u
roku od 1 (jedne) godine od dana obavijesti Isporučitelja o
mogućnosti priključenja.
Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik druge
nekretnine (poljoprivredno zemljište) može sukladno ovoj
Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne
vodne građevine.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 4. ove
odluke, dužan je s Isporučiteljem sklopiti Ugovor o
izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
priključenju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik
Grada Trilja br.4/04).

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži:


naziv ugovornih strana,



podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se
priključuje,



vrstu priključka,



cijenu radova priključenja utvrđenu troškovnikom
radova priključenja koji čini sastavni dio ugovora
(količinu i vrstu radova i materijala),

Klasa: 363-01/13-01/ 5

način plaćanja cijene priključenja,

Trilj, 09. rujna 2013. g.



Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Grada Trilja".

URBROJ: 2175-05-01-13-01

STRANICA 3/8

SRIJEDA, 9. LISTOPADA 2013.

SLUŽBENI GLASNIK

BROJ 2

GRADA TRILJA

Predsjednik gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.

Na temelju članka 32. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja“ br. 03/09 i 01/13), Gradsko vijeće grada Trilja
na 3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo je

Na temelju čl. 32. Statuta grada Trilja ( „Službeni glasnik
grada Trilja“ br. 3/09 i 1/13) Gradsko vijeće grada Trilja na
3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o Izvještaju o radu i financijskom izvještaju
Dječjeg vrtića Trilj za 2012. godinu

ODLUKU
o subvencioniranju proizvodnje
mlijeka na području grada Trilja

Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj o radu i financijski izvještaj Dječjeg
vrtića Trilj za 2012. godinu.

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se subvencioniranju proizvodnje
mlijeka na području Grada Trilja u iznosu od 0,40 kn/litri.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada
Trilja“ i na web stranici grada Trilja.

Članak 2.
Subvenciju će dobiti svi proizvođači mlijeka s područja
grada Trilja koji imaju sklopljen Ugovor o otkupu mlijeka.
Članak 3.
Potpora će se početi isplaćivati od 01. 01. 2014. godine.
Članak 4.
Sredstva za isplatu subvencija osigurat će se u Gradskom
proračunu grada Trilja.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku grada
Trilja“ i na web stranici Grada Trilja.

Klasa: 320-15/-13-01/1
Urbroj: 2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. godine
Predsjednik gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.

Na temelju članka 32. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja“ br. 03/09 i 01/13), Gradsko vijeće grada Trilja
na 3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o Izvještaju o radu i financijskom izvještaju
DVD-a Trilj za 2012. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj o radu i financijski izvještaj
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trilj za 2012. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada
Trilja“ i na web stranici grada Trilja.
Klasa: 021-05/13-01/23
Urbroj. 2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.

Klasa: 021-05/13-01/24
Urbroj. 2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.
Na temelju članka 32. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja“ br. 3/09 i 1/13), Gradsko vijeće grada Trilja na
3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju supokroviteljstva nad manifestacijom
„Otvaranje spomenika i komemoracija civilnim žrtvama
stradalim na Kukuzovcu 24. 09. 1943. g.“ povodom
obljetnice stradanja mještana Košuta, Brnaza i Turjaka
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Trilja prihvaća supokroviteljstvo nad
manifestacijom „Otvaranje spomenika i komemoracija
civilnim žrtvama stradalim na Kukuzovcu 24. 09. 1943. g.“
povodom obljetnice stradanja mještana Košuta, Brnaza i
Turjaka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada
Trilja“ i na web stranici Grada Trilja.

Klasa: 021-05/13-01/25
Urbroj: 2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. godine
Predsjednik gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.

Na temelju članka 32. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja“ br. 03/09 i 1/13) Gradsko vijeće grada Trilja na
3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o smjernicama za organizaciju svečane sjednice
Gradskog vijeća povodom Dana grada Trilja i blagdana
Sv. Mihovila 2013.g.
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I.
Svečanom sjednicom sukladno Statutu grada Trilja i
Poslovniku rukovodi Predsjednik gradskog vijeća grada
Trilja, a tehničku i organizacijsku pripremu rade službe
grada Trilja sa Gradonačelnikom na čelu.
II.
Svečana sjednica se održava uoči blagdana SV . Mihovila
29. 09. 2013. g. koji je ujedno nebeski zaštitnik grada i Dan
grada. Sjednica bi trebala biti održana 27. 09. 2013. g. u
jutarnjim satima.
III.
Pozivanje gostiju u suglasnost sa Gradonačelnikom obavlja
Predsjednik gradskog vijeća grada Trilja. Svečane pozivnice
sa terminom održavanja što prije izraditi i proslijediti
uzvanicima.
1.

2.

Spisak uzvanika za svečanu sjednicu:

Ministarstva ( ruralni razvoj, poljoprivreda,
gospodarstvo, turizam, unutarnji poslovi, obrana i
sl.)

Županija SD ( Župan , Dožupani i Predsjednik
županijske skupštine)

Župnici svih pripadajućih župa

Gradovi i općine cetinskog kraja i susjedi ( Sinj,
Otok , Dicmo, Hrvace,…)

Mjesni odbori grada Trilja ( svi predsjednici MOa)

Uspješni gospodarstvenici grada Trilja (posebno iz
industrijske zone Čaporice)

Predstavnici policije i drugih državnih i javnih
službi važnih za funkcioniranje grada

Politički čelnici (iz svih opcija zastupljenih u
gradskom vijeću)
Protokol

Mjesto održavanja sjednice –Gradska kino dvorana
ili hol OŠ Trilj

Vrijeme održavanja sa svečanim dijelom 27. 09.
2013. petak od 10:00 do 11:30

Domjenak-sukladno stanju u gospodarstvu i krizi
organizacija domjenka mora biti skromnija nego
do sada, najkasnije 12:00 do 13 ili 13:30 h.

Organizacija švedskog stola (ketering) – možda u
holu OŠ Trilj ili u športskoj dvorani ili u nekom
ugostiteljskom objektu ali uz javni poziv svim
ugostiteljima da dostave ponude ( za najviše 80 do
100 osoba).

U svečanom dijelu nastup domaćeg folklora i
klapa, limene glazbe ili mažoretkinja –dogovoriti
vrijeme i mogućnost nastupa te nekoliko točaka
između govornika.
Govornici:

Predsjednik gradskog vijeća – otvaranje svečane
sjednice, pozdrav uzvanika i osvrt na stanje u
gradu Trilju te planove za budućnost

Gradonačelnik grada Trilja

Župan ili dožupan-pozdravni govor

Predstavnik svih župnika

Predstavnik svih gradova i općina

Predstavnik mjesnih odbora Predstavnici
Ministarstava



Zatvaranje sjednice i zahvala – Predsjednik
gradskog vijeća.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku Grada Trilja.
Klasa: 021-05/13-01/26
Urbroj: 2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. g.
Predsjednik Gradskog vijeća
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.
Temeljem članka 5. i članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju
(«Narodne novine» br:174/04, 79/07,38/09), članka 6. i 10.
Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» br:40/08) a na
temelju članka 32. Statuta grada Trilja («Službeni glasnik
Grada Trilja» br.03/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Trilja
na 3. sjednici održanoj 09. rujna 2013. godine, donijelo je:
DOPUNU ODLUKE
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
za Grad Trilj
Članak 1.
U Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja za Grad Trilj („Službeni glasnik grada
Trilja“ br. 1/13) u članku 1. točka 5. dopunjava se i glasi: „5.
Branko Grubišić, predstavnik Policijske Uprave – član,“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom glasniku Grada Trilja“.

Klasa:832-01/13-01/4
Ur.br.2175-05-01-13-01
Trilj, 09. rujna 2013. godine
Predsjednik gradskog vijeća:
Miljenko Marić, prof. fil. i soc. v.r.

II. Gradonačelnik
Na temelju članka 47. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja“ broj 3/09 01/13) i članka 11. Pravilnika o
socijalnoj skrbi Grada Trilja, Gradonačelnik dana 11. Rujna
2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu 1.500,00
kuna Ivanki Kundid iz Graba zbog teške materijalne
situacije.
Sredstva će se isplatiti na žiro račun broj 3152108687
otvoren kod Splitske banke na ime Ivanka Kundid sa pozicije
proračuna namijenjene socijalnoj skrbi.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 422-01/13-01/34
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 11. rujna 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.
Na osnovu čl. 50. Statuta grada Trilja(„Službeni glasnik
grada Trilja“ 3/09 i 1/13), Gradonačelnik grada Trilja donosi:
ODLUKU
O obustavi Odluke o subvencioniranju proizvodnje
mlijeka na području grada Trilja
Članak 1.
Obustavlja se Odluka o subvencioniranju proizvodnje
mlijeka na području Grada Trilja.
Članak 2.
Obvezuje se Gradsko vijeće grada Trilja da u roku 8 (osam)
dana otkloni nedostatke.
OBRAZLOŽENJE:
Gradsko vijeće grada Trilja na svojoj sjednici održanoj 09.
rujna 2013. godine donijelo je Odluku o subvencioniranju
proizvodnje mlijeka na području grada Trilja u iznosu od
0,40 kn/l, s primjenom od 01. siječnja 2014. godine.
Bez odobrenja Ministarstva poljoprivrede nije moguće
provoditi gore navedenu Odluku sukladno čl. 3. Pravilnika o
državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN
80/13, 101/13) (Odluka se koristi nakon pristupanja
Republike Hrvatske Europskoj uniji i kao takva podliježe
Zakonu o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju).
Da bi od nadležnog ministarstva dobili pozitivno Mišljenje,
mora biti izrađen i od Gradskog vijeća usvojen Program
provođenja navedene Odluke sa detaljnom razradom
provođenja (navesti cilj programa, tko su korisnici, koji su
kriteriji za dodjelu sredstava, postupak provođena programa,
koliko će program vremenski trajati, itd.).
Osim Programa, mora postojati dokaz o osiguranim
sredstvima u proračunu Grada za tu namjenu, bez kojeg se ne
može niti tražiti mišljenje (Proračun, Statut, Sl. gl.).
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 320-15/13-01/2
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 23. rujna 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.

Na temelju članka 47. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja“ broj 3/09 i 01/13), Gradonačelnik dana 03.
listopada 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se novčana pomoć u iznosu 2.000,00 kuna Udruzi
ratnih veterana Tijarica za redovnu djelatnost.
Sredstva će se uplatiti na žiro račun Udruge ratnih veterana
Tijarica broj 2330003-1151361368 otvoren kod Splitske
banke sa pozicije proračuna namijenjene socijalnoj skrbi –
ostale tekuće pomoći Udrugama.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 421-01/13-01/15
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 03. listopada 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 i 01/13), Gradonačelnik dana 03.
listopada 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se novčana pomoć u iznosu 4.000,00 kuna Udruzi
Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Trilj za redovnu
djelatnost.
Sredstva će se uplatiti na žiro račun Udruge Hrvatskih
dragovoljaca Domovinskog rata Trilj broj: HR5223600001400492418 otvoren kod Zagrebačke banke sa pozicije
proračuna namijenjene socijalnoj skrbi – ostale tekuće
pomoći Udrugama.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 421-01/13-01/14
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 03. listopada 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.
Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 01/13) i članka 11. Pravilnika o
socijalnoj skrbi Grada Trilja, Gradonačelnik dana 05. rujna
2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
O dodjeli pomoći za podmirenje troškova električne energije
i vode sljedećim obiteljima, odnosno kućanstvima, radi teške
socijalne situacije, odnosno velikih dugovanja.
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R.br. Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Račun

Poz./br.

Ante Čabo p. Pavla 1500149735-8019029
Miljenko Odrljin
-8041970
Igor Alil p. Mirke
-2436124
Božo Krstić p. Jakova
-8033455
Marko Maroš Duje
-2078813
Jakov Sablić p. Marka
-8035032
Stipe Lipotić
-8020027
Ilija Roguljić p. Frane
-8054770
Dinko Budić p. Pavla
-2116650
Veselka Kundid
-8028060
Luka Bugarin p. Ivana
-8022518
Dujo Čović Ivana
-2074583
Luka Žolo
-2451425
Ljubo Bugarin p. Tadije
8021724
Lucijana Škare p. Ilije 1100106510-15109
Vinko Škaro p. Joze
-13082

Iznos
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00

Sredstva u ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna uplatit će se
na žiro račun tvrtke za pojedinog potrošača sa pozicije
Proračuna namijenjene socijalnoj skrbi.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 01/13) i članka 11. Odluke o
javnim priznanjima Grada Trilja, Gradonačelnik dana 20.
rujna 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se Povelja Grada Trilja don Stipi Ljubasu,
Župniku župe sv. Mihovila Arkanđela i Dekanu Cetinskog
dekanata za 25 godina svećeništva i uzornog služenja Bogu i
čovjeku.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 061-01/13-01/01
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 20. rujna 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 422-01/13-01/33
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 05. rujna 2013. godine

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 01/13) i članka 11. Odluke o
javnim priznanjima Grada Trilja, Gradonačelnik dana 20.
rujna 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.
Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 01/13), Gradonačelnik dana 05.
rujna 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se novčana pomoć u iznosu 1.000,00 kuna
Hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i
tehničara – Ogranak Sinj za organizaciju Akcije pomoći
potrebitim građanima i obiteljima.
Sredstva će se uplatiti na žiro račun Hrvatskog katoličkog
društva medicinskih sestara i tehničara – Ogranak Sinj na
broj: HR132360000-1400485845 otvoren kod Zagrebačke
banke sa pozicije proračuna namijenjene socijalnoj skrbi –
ostale tekuće pomoći.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 421-01/13-01/13
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 05. rujna 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.

Dodjeljuje se Povelja Grada Trilja don Petru Dukiću,
Župniku župe Imena Isusovog Rože-Voštane za 30 godina
svećeništva i uzornog služenja Bogu i čovjeku.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 061-01/13-01/02
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 20. rujna 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.
Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 01/13) i članka 11. Odluke o
javnim priznanjima Grada Trilja, Gradonačelnik dana 20.
rujna 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se Povelja Grada Trilja KUD-u Župa Grab iz
Graba u prigodi 10 godina neprekidnog rada u njegovanju
tradicijske kulture.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 061-01/13-01/03
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 20. rujna 2013. godine
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GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 01/13) i članka 11. Odluke o
javnim priznanjima Grada Trilja, Gradonačelnik dana 20.
rujna 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se Povelja Grada Trilja Likovnoj udruzi Tilurium
iz Trilja za 20 godina uspješnog rada i razvoja likovne
kulture u Gradu Trilju.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 061-01/13-01/04
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 20. rujna 2013. godine

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni
glasnik grada Trilja“: 03/09 01/13) i članka 11. Odluke o
javnim priznanjima Grada Trilja, Gradonačelnik dana 20.
rujna 2013. godine donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Dodjeljuje se Povelja Grada Trilja Limenoj glazbi Sv.
Mihovil iz Trilja za 20 godina uspješnog rada i razvoja
glazbene kulture u Gradu Trilju.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 061-01/13-01/05
Urbroj: 2175-05-03-13-01
Trilj, 20. rujna 2013. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.teol. v.r.

Izdavač:

Za izdavača:

GRAD TRILJ

tel.: +385 21 831 135

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Poljičke Republike 15

fax.: +385 21 831 198

Ivan Žolo mag.ing.mech.

21240 Trilj, Republika Hrvatska

web.: http://www.trilj.hr

dogradonacelnik@trilj.hr

e-mail: grad-trilj@st.t-com.hr
OIB: 91648398574
IBAN: HR6523300031846000004
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