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I. GRADONAČELNIK  

 
Na temelju članaka 9. i 10.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ) i članka 47. Statuta 

Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09 i 01/13, 02/18 i 01/21),  Gradonačelnik 

Grada Trilja 28. siječnja 2022. godine donosi:  

 

Plan prijma u službu u 2022. godini  

I. 

Ovim planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta upravnih tijela Grada 

Trilja i potreba za prijemom službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Trilja u 2022. 

godini. 

II. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na 

muški i ženski rod.  

III. 

Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Trilja sistematizirano je ukupno 28 

radnih mjesta od toga 18 službenika i 12 namještenika.  

U upravna tijela Grada Trilja trenutno je raspoređeno 11 službenika i 7 namještenika.  

 

IV. 

U 2022. godini planira se popunjavanje na neodređeno vrijeme sljedećih radnih mjesta:                         

- pročelnik Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti  

- pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove  

- pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni  

   sustav i  zaštitu okoliša  

- voditelj odsjeka za računovodstvo i financije  

- knjigovodstveno-računovodstveni referent  

- voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove  

- savjetnik za prostorno uređenje  

- viši referent za komunalnu naknadu (2) 

- pomoćni radnik (5)  

V. 

Ovaj Plan  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada 

Trilja. 
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KLASA: 022-01/22-01/3 

URBROJ: 2175-05-03-22-01  

Trilj, 28.01.2022.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         GRADONAČELNIK  

                                                                                                          Ivan Bugarin, dipl. ing. v.r. 

 

 

Na temelju čl. 39. st. 5. Zakona o vatrogastvu (NN  125/19) i čl. 47. Statuta Grada Trilja 

(Službeni glasnik Grada Trilja  03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) Gradonačelnik Grada Trilja 

donosi  

ODLUKU  

o potvrdi imenovanja zapovjednika DVD-a Trilj  

 

Članak 1. 

Potvrđuje se Odluka skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trilj od 22.01.2022. kojom 

se za zapovjednika imenuje Mladen Klarić na razdoblje od pet godina.   

 

Članak 2. 

Imenovani zapovjednik iz članka 1. ove Odluke dužan je ishodovati suglasnost Vatrogasnog 

zapovjednika Splitsko-dalmatinske županije te istu dostaviti Gradu Trilju.  

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 

Trilja.  

 

GRADONAČELNIK  

Ivan Bugarin, dipl. ing. el. v.r.  

KLASA: 245-01/22-01/1 

URBROJ: 2182-12-03-22-01 

Trilj, 26.01.2022.  

 

Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama  (Narodne novine broj: 

85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20), članka 47. Statuta Grada Trilja 

(„Službeni glasnik Grada Trilja“ broj: 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) i članka 19. Pravilnika o 

socijalnoj skrbi Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 01/15) Gradonačelnik Grada 

Trilja, 15. veljače 2022. godine, donio je: 

 

 

O D L U K U  

o visini iznosa jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene 

djece sa prebivalištem na području Grada Trilja za 2022. godinu  
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I 

 

U skladu s pronatalitetnom politikom Grada Trilja utvrđuje se iznos jednokratne novčane 

pomoći roditeljima za svako novorođeno dijete kako slijedi: 

 

1. Prvo novorođeno dijete ……………………..4.000 kn  

2. Drugo novorođeno dijete……………………5.000 kn   

3. Treće novorođeno dijete ……………………7.000 kn   

4. Četvrto i peto novorođeno dijete……………9.000 kn   

5. Šesto i sedmo novorođeno dijete………… .12.000 kn   

6. Osmo i više novorođeno dijete…………….18.000 kn   

 

Utvrđeni iznos jednokratne novčane pomoći isplaćivati će se za svako novorođeno dijete, 

rođeno u razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.godine. 

 

II 

 

Sredstva iz točke I. osigurana su u Odluci o financiranju nužnih rashoda i izdataka grada 

Trilja za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, a prikazat će se na 

proračunskoj stavci A101402 „Naknade za novorođenu djecu“ kroz Program javnih potreba   

u socijalnoj skrbi. 

 

         III 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 

 

Klasa: 551-01/22-01/1 

Urbroj: 2181-12-03-22-01  

 

                 GRADONAČELNIK: 

 

                                                                                    Ivan Bugarin, dipl. ing. el. v.r.  

 

Na temelju čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 

02/18 i 01/21), a povodom zamolbe Športskog auto kluba – BMW Zagora, Gradonačelnik 

Grada Trilja, donosi  

ODLUKU 

o korištenju javne površine kat. čest. zem. 310/27 k.o. Čaporice 

u 2022. godini  

 

Čl.1.  

Športskom auto klubu – BMW ZAGORA daje se na besplatno korištenje parking u 

Gospodarskoj zoni Čaporice na kat.čest.zem. 310/27 k.o. Čaporice za potrebe treninga 

članova kluba u 2022. godini  

U slučaju organizacije natjecanja ili sličnih manifestacija ova Odluka ne vrijedi nego je za iste 

potrebno ishodovati posebnu suglasnost od Grada Trilja.  
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Čl.2.  

Javna površina iz čl. 1. ove Odluke obuhvaća prostor parkinga i dio prometnice povezan  s 

parkingom, a ne odnosi se na ostale prometnice u GZ Čaporice.  

Čl.3.  

Treninzi na predmetnoj javnoj površini mogu se održavati maksimalno dva puta mjesečno, 

subotom ili nedjeljom u trajanju od najviše 3 sata s minimalno tjedan dana razmaka između 

dvaju treninga. 

Dan prije održavanja treninga Športski auto klub – BMW ZAGORA dužan je pisanim putem 

obavijestiti Grad Trilj i Policijsku upravu Splitsko-dalmatinsku, Policijska postaja Sinj.  

Čl.4. 

Nakon odrađenog treninga javnu površinu iz članka. 1 potrebno je urediti i očistiti i dovesti 

što je više moguće u prvobitno stanje.  

Čl.5. 

Za potrebe nadzora nad ovom Odlukom Športski auto klub – BMW ZAGORA dužan je 

Gradu Trilju i Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj, Policijskoj postaji Sinj dostaviti popis 

članova kluba.  

Čl.6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada 

Trilja.  

 

KLASA: 363-04/22-01/1 

URBROJ: 2181-12-03-22-01 

Trilj,02.02.2022.  

GRADONAČELNIK 

Ivan Bugarin, dipl. ing.el. v.r.   

 

Na temelju članka 9. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj: 03/09, 01/13, 

02/18 i 01/21) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Trilja („Službeni glasnik 

Grada Trilja“ broj: 4/09 i 03/19), Gradonačelnik  grada Trilja 23. veljače 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o dodjeli Povelje Grada Trilja 

Rozamundi (Jaki) Vukas  

 

 

I. 

 

Časnoj sestri Rozamundi (Jaki) Vukas, dodjeljuje se POVELJA GRADA TRILJA za 80 

godina službe i nesebične ljubavi prema Bogu i bližnjemu.  
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II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Trilja“. 

 

Klasa: 060-01/22-01/1 

Urbroj: 2181-12-03-22-01 

Trilj, 23. veljače 2022. godine                                                                                                                   

                                                                                                                                               

                                                                                                           GRADONAČELNIK 

                                                                                                      Ivan Bugarin, dipl. ing. el. v.r.  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TRILJ  

GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 245-01/22-01/3 

Urbroj: 2181-12-03-22-01 

Trilj, 28. veljače 2022. godine  

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 

33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 113/17, 98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik 

Grada Sinja, br. 03/09,  01/13, 02/18 i 01/21), a u svezi s člankom 4. Zakona o zaštiti od 

požara (N.N. 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za RH u 2022. godini, a nakon razmatranja na sjednici Stožera civilne zaštite Grada 

Trilja održanoj 28. veljače 2022. godine, gradonačelnik Grada Trilja dana 28. veljače 2022. 

donosi  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju i financiranju prijedloga pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom 

razdoblju 2022. godine 

I. 

Prihvaća se prijedlog pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju 2022. godine. 

 

II. 

Dio sredstava potrebnih za provedbu pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju 

osigurat će se po dinamici koja će se dogovoriti s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Trilj 

sukladno mogućnostima, aktualnoj situaciji i potrebama dobrovoljnog vatrogasnog društva do 

iznosa od 180.000,00 kuna. 

Iz sredstava navedenih u stavku 1.  ove točke financirat će se rad sezonskih vatrogasaca. 
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III. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Trilja". 

 

             Gradonačelnik 

 Ivan Bugarin, dipl. ing. el. v.r.   

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA  

GRAD TRILJ 

GRADONAČELNIK 

Klasa: 245-01/22-01/4 

Urbroj: 2181-12-03-22-01 

Trilj, 28. veljače 2022.  

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini i na temelju čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik 

Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), a nakon razmatranja Plana na sjednici Stožera 

civilne zaštite održanoj 28. veljače 2022. godine, gradonačelnik Grada Trilja dana 28. veljače 

2022. donio je: 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, na području Grada Trilja 

I. Provedba pojačanih mjera zaštite od požara 

          Pojačane mjere zaštite od požara počinju se primjenjivati od 1. lipnja 2022. g. 

nezavisno od hidrometeoroloških uvjeta a traju do 30. rujna 2022. g. po potrebi i duže što se 

tiče vatrogasnog sustava o čemu ćete biti pravovremeno izvještavani. To podrazumijeva 

ustrojavanje i početak rada motrilačkih postaja, auto ophodnji i pojačanog dežurstva 

vatrogasaca u narednom periodu. Po informacijama motrilačka postaja koja će biti na našem 

području je i dalje Gardun te će motrenje vršiti djelatnici HŠ. Također važno je napomenuti 

da je šumarija Sinj formirala interventni vod ( 5 osoba + 1 vozilo ) iznimno za čuvanje 

požarišta. Auto ophodnju će obavljati sezonski vatrogasci DVD Trilj po hodogramu hrvatskih 

šuma. Potrebnu logistiku u slučaju velikih požara otvorenog prostora osiguravati će grad Trilj 

kao i potrebnu aktivaciju formiranog stožera Civilne zaštite koji će koordinirati svim 

aktivnostima u svrhu gašenja. Vatrogasci DVD Trilj su ispitali, pregledali opremu i sredstva 

za gašenje šumskih požara te je doveli u ispravno stanje. U slučaju težeg ranjavanja osoba 

angažiranih na gašenju požara grad Trilj će osigurati i pružiti pravnu zaštitu. Za gašenje 

velikih požara zaštitu će osiguravati ekipa ambulante Trilj kao i HMP T1 tim. Naime, zabrana 

loženja vatre na otvorenom prostoru u periodu je od 01. 05. 2022. do 30. 09. 2022. godine te 

vatrogasci ne mogu izdati prijavu spaljivanja korova raslinja kao i osiguravati mjesto loženja 

što je izrazito zabranjeno. 

 

II. Ustrojstvene mjere sukladno operativnoj primjeni aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za RH vezane za vatrogasce dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Trilj   
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Na području grada Trilja djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Trilj s ovom opremom i 

sredstvima: 

- 1 navalno vozilo MAN s 1800 litara vode s pumpom srednjeg i visokog tlaka 

koje posjeduje potrebnu vatrogasnu armaturu i opremu. 

- 2 mala šumska vozila ( Nissan Navara i Tam 80 ) s visokotlačnim pumpama 

Vanguard s ukupnim kapacitetom vode od 1000 litara 

- 1 zapovjedno vozilo Mercedes GD 3000 

- 1 autocisterna MAN 422, s kapacitetom vode od 12 000 litara i motornom 

prijenosnom pumpom Honda 

- 1 kombi vozilo Opel Vivaro za prijevoz vatrogasaca i opreme 

- sva vozila imaju ugrađenu stabilnu radio vezu te zapovjedno i navalno vozilo 

ima ugrađenu stabilnu GPS digitalnu vezu Tetra 

- sva vatrogasna vozila mogu se pratiti kroz sustav HVZ-a praćenje vozila 

- svu opremu koja zadovoljava propisane minimalne tehničke uvjete 

opremljenosti jednog vatrogasnog društva 

Izvršene su vatrogasne vježbe i ispitane tehničke mogućnosti kao i ispravnost vozila i opreme 

po redoslijedu: 

-uvježbanost vatrogasaca na zadovoljavajućoj razini 

-oprema kompletirana i u ispravnom stanju 

-nedostatak novijeg hidrauličnog alata za tehničke intervencije kao i samog vatrogasnog 

pjenila za gašenje požara klase B 

III. Ljudski i materijalno tehnički podaci DVD Trilj 

U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trilj utvrđeni su uvjeti, zaduženje i način korištenja 

vatrogasne opreme. DVD Trilj kroz sustav VatroNet bilježi 27 operativnih vatrogasca s 

položenim vatrogasnim ispitom za zvanje dobrovoljni vatrogasac te isti imaju potrebnu 

dokumentaciju od ovlaštene medicine rada za psihološku i fizičku sposobnost obavljanja 

vatrogasnih zadaća. U društvo su uposlena 3 profesionalna vatrogasca cijelu godinu. Plan je 

uposliti do 12 sezonskih vatrogasca sukladno financijskim mogućnostima. 

Društvo broji 8 profesionalnih vatrogasca u zvanju dočasnik, časnik kao i viši vatrogasni 

časnik. Također nekolicina profesionalnih vatrogasaca posjeduje stručni ispit za vatrogasce s 

posebnim ovlastima i odgovornostima kao i specijalizaciju za navođenje protupožarnih 

zrakoplova. 

IV. Ostali resursi za pomoć pri gašenju velikih požara otvorenog prostora 

Iz programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini tijekom vatrogasne sezone osiguran je najveći broj mogućih 

ispravnih zrakoplova i helikoptera kao i osposobljenih posada s odgovarajućim letačko 

tehničkim osobljem. 
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Canadair Cl-415 6 zrakoplova 

Air tractor AT/802/A/F, Fire Boss 6 zrakoplova 

Helikopter MTV-1 Mi-8 2 helikoptera 

Vatrogasci iz drugih postrojbi i DVD-ova 80 vatrogasca 

DIP Divulje ( Državne interventne 
postrojbe) 

20 vatrogasaca 

HV-NOS, PP NOS  200 vojnika, Split, Knin, Sinj, Benkovac 

 

Ispomoć unutar operativnog požarnog područja Sinj 

JVP SINJ 2 vozila 5 vatrogasaca 

DVD SINJ 2 vozila  10 vatrogasaca 

DVD VRLIKA 1 vozila 3 vatrogasaca 

DVD DICMO 1 vozila 3 vatrogasaca 

DVD TRILJ 2 vozila 5 vatrogasaca  

UKUPNO 8 vozila  26 vatrogasaca  

 

Prijedlog uputiti na adresu HRVATSKE ŠUME: 

-da se postavi ili dostavi lokalnoj samoupravi kao i DVD Trilj karta gdje su napravljeni novi 

protupožarni putovi 

- da se postojeći putovi očiste i da se sa određenih uklone rampe s lokotima 

-da se postojeći putovi učine prohodnim tj. da se uklone velika kamenja ili zemlja sa ulaza da 

se vatrogasna vozila nesmetano mogu kretati do požara 

-da se na određenim putovima zatrpaju kanali koji su iskopani da vatrogasna vozila mogu ne 

smetano prolaziti 

-da se pristupi čišćenju grana i debla u borovoj šumi na nekoliko lokacija na području grada 

Trilja prvenstveno ispod vodospreme na Šušnjarinoj glavici jer je sve zakrčeno u šibljem bez 

putova gdje postoji veliki indeks da izbije požar na otvorenom prostoru 

-da se naprave i iscrtaju karte u bojama šume od male do vrlo velike opasnosti od požara 

Prijedlogu uputiti VODOVODU I ODVODNJI D.O.O. 

-da se na području grada ispita hidrantska mreža od institucija koje su nadležne za njih 

pogotovo centar grada Trilja 

-da se zatraži i dostave planovi kao i nacrti gdje su hidranti kako nadzemni tako i podzemni 
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 - da se hidranti koji su već ugrađeni a sada neispravni osposobe da budu ispravni 

Prijedlog uputiti HEP-u: 

-da se izda nalog o čišćenju šume ispod energetskih vodova i dalekovoda gdje postoji 

opasnost da iskrenjem vodova dođe do požara otvorenog prostora 

- da se pregledaju svi drveni stupovi koji su nagorjeli te da se zamijene novima jer ima 

stupova koji stoje samo na žicama da ne bi došlo do nesreće na vatrogasnoj intervenciji ili 

bilo koje druge nepoželjne radnje 

- da se pregledaju i održavaju stare trafostanice jer dolazi do požara u njima zbog dotrajalosti 

dijelova. 

 

Izradio: DVD Trilj: 

Mladen Klarić, bacc. ing. sec. 

GRADONAČELNIK  

Ivan Bugarin, dipl.ing.el. v.r.   

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TRILJ 

GRADONAČELNIK  

Klasa: 245-01/22-01/5 

Urbroj: 2181-12-03-22-01 

Trilj, 28. veljače 2022. godine  

 

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini i na temelju čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik 

Grada Trilja“ 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), a nakon razmatranja Plana na sjednici Stožera 

civilne zaštite Grada Trilja na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine, gradonačelnik 

Grada Trilja 28. veljače 2022. godine donio je: 

 

PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKTA ZAŠTITE OD POAŽARA 

NA PODRUČJU GRADA TRILJA ZA 2022. GODINU 

1.  USTROJ VATROGASTVA U GRADU TRILJU 

Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava civilne zaštite, od neprijepornog je interesa za 

svaku društvenu zajednicu pa tako i za Republiku Hrvatsku u cjelini. Sustav vatrogastva 

reguliran je Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19).  
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Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna 

vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. Vatrogasne 

postrojbe mogu biti:  

a)     profesionalna javna vatrogasna postrojba 

b)     dobrovoljna vatrogasna društva 

c)      profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu 

d)     dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu 

e)     državna intervencijska postrojba (postrojba za brzo djelovanje) 

Na području Grada Trilja djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo. 

Nositelj zaštite od požara na području Grada Trilja je Dobrovoljno vatrogasno društvo Trilj.  

Planira se zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trilj. 

DVD Trilj planira uvesti stalna dežurstva tokom ljetne protupožarne sezone. U ljetnom 

periodu taj broj se povećava sukladno raspoloživim sredstvima i broju operativaca. 

 

2. POPIS SUDIONIKA PROVEDBE PLANA AKTIVNOG UKLJUČIVANJA 

VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

2.1. VATROGASNE POSTROJBE GRADA TRILJA 

Postrojba Zaposleni Sezonci 

DVD TRILJ 3 10 

 

-  Grad Trilj zaposlio bi 10 sezonskih vatrogasaca 

 

2.2. PREGLED VATROGASNIH VOZILA 

 

 ZV NV AC ŠM PL 

DVD TRILJ  1 1 1 2 1 

 

 

3 .  UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara za svaku općinu i grad utvrđeno je 

planom zaštite od požara općina i gradova.  
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Opis radnje način dojave postrojba broj vatrogasaca napomena 

 

1. 

Dojava 

požara 

0 - 24 

 

telefonom 

RU 

DVD ovisno 

o mjestu 

nastanka 

požara 

Operativni dežurni 

pozivaju se svi 

operativni članovi 

DVD-a 

 

 

 

 

 

2. 

Prvi izlaz 

mjesno 

nadležnog 

DVD-a 

 

Utvrđen planom ZOP-a općine ili grada 

od 01.06. – 30.09. (danima vrlo velike Opasnosti) 

sve vatrogasne postrojbe operativnog područja 

istovremeno 

 

Operativni dežurni 

DVD-a odmah 

izvješćuje ŽVOC 

Split  i PVOC o  

nastalom požaru i 

zapovjednika 

operativnog 

područja (člana 

zapovjedništva 

VZŽ) 

 

3. 

 

 

Uzbunjivanje 

zapovjednika 

operativnog 

područja 

 

telefonom 

 

Popunjavanje snaga iz stupnja 

pripravnosti utvrđenog planom 

popunjavanja snaga operativnog 

područja 

 

ŽVOC Split 

izvješćuje 

županijskog  

vatrogasnog 

zapovjednika o 

nastalom događaju i 

DVOS - Divulje 

 

4. 

 

 

Uzbunjivanje 

županijskog 

vatrogasnog 

zapovjednika 

 

telefonom 

 

Popunjavanje raspoloživim 

snagama 

 

Kada su angažirane 

sve vatrogasne 

postrojbe 

operativnog 

područja 

 

5. 

 

 

Vatrogasno 

operativno 

središte 

Divulje 

 

 

 

telefonom 

 

 

Popunjavanje raspoloživim 

snagama 

 

Radi uključivanja 

većeg broja 

postrojbi ili zračnih 

snaga u akciju 

gašenja požara 
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STUPA

NJ 

UGROŽENOST ANGAŽIRANE 

SNAGE 

LOGISTIKA 

1. 

stupanj 

▪ požari 

otvorenog 

prostora 

manjih 

razmjera 

indeks 

opasnosti vrlo 

mali do mali 

▪ vatrogasne 

postrojbe s 

područja Grada 

▪ ZAPOVJEDNIŠT

VO PODRUČJA 

GRADONAČEL

NIK 
2. 

stupanj 

▪ manje šumske površine 

▪ veće površine trave i 

niskog raslinja 

indeks opasnosti mali do 

umjeren 

▪ snage iz 1. 

stupnja 

▪ vatrogasne snage 

operativnog 

područja 

 

 

▪ ZAPOVJEDNIŠT

VO PODRUČJA 

GRADONAČEL

NIK 

3. 

stupanj 

▪ veće šumske površine 

velike površine trave   i 

niskog raslinja 

▪ indeks opasnosti mali do 

umjeren 

▪ snage iz 2. 

stupnja i 

▪ županijsko 

vatrogasno 

zapovjedništvo 

▪ OSTALE 

ŽUPANIJSKE 

POSTROJBE, 

▪ INTERVENCIJS

KE 

POSTROJBE, 

▪ ZRAČNE 

SNAGE 

▪ HV  

▪ POSTROJBE CZ 

ŽUPANIJE) 

▪ ZAPOVJEDNIŠT

VO PODRUČJA 

GRADONAČEL

NIK 

4. 

stupanj 

▪ vrijedne šumske površine 

▪ vrlo velike površine trave i 

niskog raslinja 

▪ ugroženost objekata i naselja 

▪ moguće više istovremenih 

događaja na 

širem području (različitog 

intenziteta) 

indeks opasnosti umjeren do 

velik 

▪ snage iz 3. 

stupnja i 

▪ snage iz 3. 

stupnja 

▪ UKUPNE 

VATROGASNE 

▪ SNAGE, 

PREDVIĐENE 

PROGRAMOM 

AKTIVNOSTI. 

▪ POSTROJBE CZ 

DRŽAVNE 

▪ DODATNE 

SNAGE IZ 

DRUGIH 

ŽUPANIJA 

▪ ZAPOVJEDNIŠT

VO PODRUČJA 

GRADONAČEL

NIK) 
 

5. 

stupanj 

▪ posebno vrijedne šumske 

površine 

izrazito velike površine 

otvorenog prostora 

▪ više istovremenih događaja 

većeg 

intenziteta 

▪ ugroženost naselja i/ili drugih 

sadržaja ili 

objekata 

▪ indeks opasnosti velik do vrlo 

velik 

▪ snage iz 4. 

stupnja  

▪ VATROGASNE 

POSTROJBE IZ 

OSTALOG 

DUELA RH 

▪ POSTROJBE CZ 

IZ OSTALOG 

DIJELA RH 

▪ POMOĆ IZ 

DRUGIH 

ZEMALJA 

 

▪ ZAPOVJEDNIŠT

VO PODRUČJA 

GRADONAČEL

NIK 
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3.1. PLAN PREVENTIVNOG POSTUPANJA I PODIZANJA SPREMNOSTI 

VATROGASNIH POSTROJBI PRI POVEĆANJU OPASNOSTI OD POŽARA 

Tijekom protupožarne sezone u 2022. godini sve angažirane vatrogasne snage usporedno sa 

povećanjem indeksa opasnosti od požara trebaju postupati prema okvirnom Planu podizanja 

spremnosti u svrhu što boljeg nadzora područja i protupožarne prevencije u zoni svoje 

odgovornosti što podrazumijeva niz preventivnih postupaka u smislu podizanja spremnosti i 

smanjenja vremena reakcije pri eventualnom izbijanju požara, npr. prelazak na 24-satno 

dežurstvo, povećanje intenziteta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebno ugrožena područja 

i sl. Detaljno definiranje postupaka u tom smislu određuje svako DVD i JVP za sebe u skladu 

sa svojim mogućnostima (brojem tehnike, ljudstva i sl.) i specifičnostima područja na kojem 

djeluje, ali Plan treba prilagoditi trima stupnjevima opasnosti:  

Normalnom (uobičajeni intenzitet protupožarnog djelovanja tijekom sezone),  

I. Kategorija (povećani intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks 

opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti),  

II. Kategorija  (maksimalni intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks 

opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina vjetra 

pređe granicu 10,7 m/sek). 

Operativno 

područje  

 

 

 

(uobičajeni nivo 

protupožarnog djelovanja 

tijekom sezone),  

povećani intenzitet 

protupožarnog djelovanja 

na koji se prelazi kada 

indeks opasnosti od požara 

5 dana za redom pređe u 

stupanj vrlo velike 

opasnosti), 

(maksimalni intenzitet 

protupožarnog 

djelovanja na koji se 

prelazi kada indeks 

opasnosti od požara 5 

dana za redom pređe u 

stupanj vrlo velike 

opasnosti i kada brzina 

vjetra pređe granicu 10,3 

m/sek) 

Operativno 

područje 

Normalni režim PP zaštite I. Kategorija opasnosti II. Kategorija opasnosti 

Operativno 

područje 

 

 

Dežurna smjena je u 

pripravnosti u prostorijama 

društva  

Po procjeni Zapovjednika ili 

voditelja smjene sa malim 

šumskim vozilom i posadom od 

2 vatrogasca vrše se 

preventivne ophodnje na 

području djelovanja. 

Isto kao i u normalnom 

režimu PP zaštite  

Intenziviranje preventivnih 

obilazaka, ophodnje unutar 

granica zone odgovornosti 

sa naglaskom na posebno 

ugrožene lokacije sukladno 

dnevnoj zapovijedi 

zapovjednika vatrogasne 

postrojbe i zapovjednika 

operativnog područja. 

Isto kao i u I. kategoriji 

opasnosti uz povećanu 

pozornost i maksimalno 

intenziviranje ophodnji 

 

Dislokacija jednog 

vatrogasnog vozila s 

posadom 

 

 



PONEDJELJAK , 28. VELJAČE 2022.                   SLUŽBENI GLASNIK                                                      BROJ  3                

                                                                                           GRADA TRILJA  

16 

 

3.2.  SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH 

POŽARA 

Akciju gašenja požara vodi zapovjednik DVD-a ili njegov zamjenik. 

Po primitku informacije o događaju obavještava PVOC, a on ŽVOC. Županijski centar 112, 

nadležnu Policijsku postaju, te istu prosljeđuje odmah svim subjektima koji su uključeni u 

sustav zaštite a sve vatrogasne postrojbe se upućuju na mjesto događaja; 

Zapovjednik DVD-a po dolasku na mjesto intervencije o stanju na požarištu odmah izvješćuje 

Područni vatrogasni operativni centar i Zamjenika Županijskog vatrogasnog zapovjednika za 

to operativno područje koji donosi odluku o preuzimanju i vođenju vatrogasne intervencije. 

O izlasku na intervenciju, trenutnoj situaciji na požarištu i preuzimanju vođenja vatrogasne 

intervencije, zamjenik županijskog zapovjednika operativnog područja  izvješćuje Županijski 

VOC, a on Vatrogasno operativno središte Divulje i županijski centar 112. 

O poduzetim aktivnostima obvezno se izrađuje pismeno izvješće i analiza intervencije koji se 

dostavljaju  županijskom vatrogasnom zapovjedniku.    

3.2.1.     SLUČAJEVI KAD SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA UKLJUČUJU 

VATROGASNE SNAGE IZVAN OPERATIVNOG PODRUČJA 

Zbog mogućnosti izbijanja većih požara otvorenog prostora koji nadilaze mogućnosti 

vatrogasnih snaga operativnog područja djelovanja, poziva se ispomoć iz drugih operativnih 

područja.  

Kad se iscrpe navedene snage operativnog područja, zapovjednik operativnog područja putem 

ŽVOC-a Split zahtjeva od Županijskog zapovjednika ili njegovog zamjenika da se angažiraju 

interventne snage – sezonski gasitelji VZŽSD i snage iz susjednih Operativnih područja, a 

potom snage solidarnosti iz operativnih područja Županije po nalogu županijskog 

zapovjednika. 

3.2.2.  NAČIN ZAMJENE POSTROJBI NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU 

POŽARA 

Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se dovoženjem i raspoređivanjem novih snaga iz 

pričuve. Dio snaga koje su sudjelovale u gašenju biti će povučene na odmor nakon četiri sata 

djelovanja ili na temelju procjene i odluke zapovjednika akcije gašenja. 

Dovođenje novih i izvlačenje snaga na odmor, obavljat će se vlastitim prijevoznim 

sredstvima. 

Snage koje odlaze na odmor ne smiju napustiti požarište do primopredaje požarišta novim 

snagama. 

3.2.3.  NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE U GAŠENJU POŽARA 

Zahtjev za uključivanje namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske (NOS) u akciju 

gašenja požara odrađuje se kroz standardne operativne postupke (SOP) za uključivanje NOS-

a HV-a u akcije gašenja požara. Spomenuti zahtjev se uz suglasnost Vatrogasno-operativnog 

središta Divulje prosljeđuje Operativnom Vatrogasnom zapovjedništvu Oružanih snaga 

Republike Hrvatske na realizaciju. 
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4.        POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELUJU U PLANU AKTIVNOG 

UKLJUČIVANJA SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA 

Subjekti zaduženi za provođenje Plana intervencija su: 

• DVD-Trilj 

Komunikacijske jedinice: 

Dobrovoljno Vatrogasno društvo Trilj 

Policijska Postaja Sinj; 

MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured  CZ Split; 

Ustanova hitne medicinske pomoći Trilj; 

Hrvatske Šume, Uprava Šuma Split, ispostava Sinj; 

Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektro Dalmacija Split, ispostava Sinj; 

Poduzeća i Tvrtke 

 

4.1.1. Zapovjedna struktura vatrogasnih postrojba u Gradu Trilju 

Zapovjedništvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Trilja 

IME PREZIME  FUNKCIJA TELEFON 

MLADEN KLARIĆ ZAPOVJEDNIK 095 9888 888 

JOSIP KOVAČEVIĆ ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA 091 540 6316 

 

4.1.4. PODACI ZA POLICIJSKU POSTAJU U TRILJU 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

Policijska postaja Sinj 

Načelnik Mislav Filipović Grčić 

 

309-310 

 

309-303 

 

098-2459268 

 

4.1.5. MUP- RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, PODRUČNI URED CZ SPLIT 

Ime Prezime 

 

Funkcija  Tel  

 

Mobitel 

 

Srđan Kuščević Pročelnik PU DZUS 353 781 0911121058 
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Željko Šeravić Voditelj Odjela za  P i PP 353 795 0911121129 

Marin Ivanković Voditelj ŽC 112 353 796 0911121032 

 

4.1.6. UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U 

AKCIJI GAŠENJA POŽARA 

U slučajevima kada pri obavljanju vatrogasnih intervencija ima povrijeđenih gasitelja ili 

drugih osoba ili se uslijed velikog požara očekuju povrede, nadležni zapovjednik vatrogasne 

intervencije zahtijeva uključivanje ekipe za prvu medicinsku pomoć 

Ekipu prve medicinske pomoći osiguravaju zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastanka 

događaja.  

Ekipu sačinjava:  

      liječnik 

▪ medicinski tehničar 

▪ sanitetsko vozilo sa vozačem 

Ustanova hitne medicinske 

pomoći Trilj 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

Dr. dr Jakov Škaro 822-243 821 700 091 564 4325 

 

4.1.7. UKLJUČIVANJE ŠUMARIJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora ili po prosudbi nadležnog zapovjednika u 

akciju gašenja uključuju se Hrvatske Šume d.o.o., Uprava šuma - Split interventnom grupom 

za izradu prosjeka ili čuvanje požarišta 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

 

Hrvatske Šume, Uprava  Šuma Split, 

ŠUMARIJA SINJ, ANTE ŠIMIĆ 

 

824 477 

 

824 477 

 

098 439-486 

 

 

4.1.8. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE 

ENERGIJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

Nadležni zapovjednik upoznaje dežurnog dispečera sa zahtjevom o potrebi njegovog 

uključivanja u vatrogasnu intervenciju na način da obavi prekid dovoda ili prijenosa 

električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.  
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Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda 

električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija. 

 

 

Telefon Fax 

 

Mobitel 

 

Hrvatska Elektroprivreda DP 

Elektrodalmaija Split, 

ispostava Sinj; Dražen Šabić 

 

821-064 

021 812 444 

 

 

812 455 

 

 

0989834990 

 

4.2. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

Na prijedlog zapovjednika DVD-a Grada Trilja Gradonačelnik Grada Trilja izdaje zapovijed 

za uključivanje poduzeća i tvrtki u akciju gašenja požara. 

PREGLED NADLEŽNIH OSOBA I PODUZEĆA U SLUČAJU AKCIJE GAŠENJA 

POŽARA 

Red 

broj 

Naziv poduzeća 

i ovlaštene osobe 

Telefonski  

broj 

MTS i drugo Namjena 

1.  “Cetina”-Sinj 

Ivica Perković 

821-528 

822-333 

teški kamioni-3 

bager/utovarivač-2 

upotreba teške 

mehanizacije 

2.. “Čistoća CK”Sinj 

Ivana Živaljić 

668-140 kamion 

bager/rovokopač-1 

upotreba teške 

mehanizacije  

3. „Vodovod CK“,Sinj 

Josip Mioč  

668-154 auto-cisterna-1 

bager/rovokopač-1 

upotreba teške 

mehanizacije 

4. HEP “Elektrodalmacija”Sinj 

Dražen Šabić 

821-064 vozilo s ekipom za 

iskapčanje 

poslovi prijenosa 

električne energije 

 

4.2.1. KOMUNALNE  TVRTKE - VODOVOD  

U slučaju potrebe za osiguranjem povećanih količina vode u akciju gašenja se uključuje 

nadležni vodovod putem dežurne ekipe.  

Grad Sinj       «VODOVOD I 

ODVODNJA CK»                 Josip 

Mioč  

668-154 821-345 098-189 8230 
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4.2.2.  TVRTKE  KOJE  GOSPODARE I UPRAVLJAJU ODLAGALIŠTIMA OTPADA 

Na području Grada Sinja postoji odlagalište otpada koje nema odgovarajuću dozvolu. 

Mojanka „Čistoća CK”,  

Ivana Živaljić 

668-140 821-078 098-412321 

 

4.2.3. ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU  HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA 

POŽARA Opskrba gasitelja hranom i pićem osigurava se na zahtjev zapovjednika 

vatrogasnih postrojbi s operativnog područja za vrijeme velikih vatrogasnih intervencija čije 

trajanje je dulje od 8 sati, ili kraće, po prosudbi zapovjednika, zbog naročitih okolnosti pri 

obavljanju vatrogasnih intervencija. 

Opskrbu osigurava jedinica lokalne samouprave, na čijem se prostoru odvija intervencija, 

sama ili preko poduzeća ili službe na svom području. 

Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem odgovoran je gradonačelnik ovisno o mjestu 

nastanka događaja. 

Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljat će vatrogasne postrojbe na način kako to odredi 

zapovjednik intervencije u dogovoru s odgovornom osobom grada/općine na čijem području  

se nalazi opožareno područje. 

Funkcija Ime i Prezime Telefon Fax. Mobitel 

 

GRADONAČELNIK 

 

Ivan Bugarin  

 

021 831-135 

 

021 831-198 

 

099 300 0133 

 

5.        SLUČAJEVI KADA SE O NASTALOM POŽARU OBAVJEŠĆUJU GRADSKI I 

OPĆINSKI ČELNICI 

Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavit će se u slučajevima kada 

nastane požar većih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i drugi) ili kada požar 

otvorenog prostora (šumski požar) poprimi veće razmjere. 

Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom obavit će zapovjednik vatrogasne postrojbe, ili 

nadležni zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju.  

Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavlja se sljedećim redom za 

nastali požar na području Grada Trilja: 

FUNKCIJA IME I PREZIME TELEFON 

Gradonačelnik Ivan Bugarin 099 300 0133 

Predsjednica Gradskog vijeća Žana Majić 098 324 005 

Pročelnica Upravnog odjela za   
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financije, gospodarstvo i EU fondove Blaženka Dukić 099 493 7807 

Pročelnik odjela za prostorno uređenje, 

imovinskopravne poslove, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

 

Ante Sarić 

 

095 878 0592 

 

6.  FINANCIRANJE 

Financiranje mjera civilne zaštite i zaštite od požara na području Grada Trilja po ovom Planu 

osigurava se iz proračuna Grada Trilja za 2022. godinu: 

• za redovnu djelatnost DVD Trilj u iznosu od 1.070.000,00 kn; 

o za redovnu djelatnost do 890.000,00  kn 

o za Operativni plan zaštite od požara u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2021. 

godine  do iznosa od 180.000,00 kn 

• za aktivnosti Civilne zaštite u 2022. godinu u iznosu od 120.000,00 kuna: 

U slučaju intervencija koje zahtijevaju veći broj izvršitelja Grad Trilj preko Stožera CZ Trilja 

osigurava logistiku za iste, iz posebnih/pričuvnih sredstava proračuna Grada. 

Razliku koja eventualno nedostaje na poziciji operativnog plana zaštite od požara, a odnosi se 

na ukupne troškove povećanog broja sezonski zaposlenih vatrogasaca prema novim pravilima 

za refundaciju sredstava na teret državnog proračuna, ostalih nepredviđenih troškova, 

osigurava se po potrebi rebalansom proračuna Grada Trilja u tijeku 2022. godine. 

Ovaj Plan objaviti će se u  “Službenom Glasniku Grada Trilja“. 

 

GRADONAČELNIK 

Ivan Bugarin, dipl. ing.el. v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TRILJ 

GRADONAČELNIK 

Klasa: 245-01/22-01/6 

Urbroj: 2181-12-03-22-01 

Trilj, 28. veljače 2022.  

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 

33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 113/17, 98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik 

Grada Trilja, br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), u svezi s člankom 3. Zakona o zaštiti od požara 

(N.N. 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

RH u 2022. godini, a nakon razmatranja Plana na sjednici Stožera civilne zaštite održanoj 28. 

veljače 2022., gradonačelnik Ivan Bugarin, dana 28. veljače 2022. donosi  
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P  L  A  N 

motrenja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara za 2022. godinu 

 

1. Posebne mjere zaštite od požara u ljetnom razdoblju obično počinju 1. lipnja tekuće godine 

i traju ovisno od hidrometeoroloških uvjeta .Najveću pozornost treba usmjeriti prema 

lokalitetima visoko vrijednih šuma koje se na području Grada Trilja nalaze na predjelima 

Gardun, Čaporice Gola Brda, Šušnjarina Glavica, Jabuka-Obala, Jarkovište (nasadi 

crnog bora). 

Da bi se što više smanjila opasnost od nastajanja požara na otvorenom prostoru, uz 

sudjelovanje svih nositelja i sudionika iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara na području Grada Trilja, (temeljem Plana zaštite od požara iz 2015. godine) 

Grad Trilj u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Trilj i Hrvatskim šumama-

ispostava Sinj  ustrojava ophodarsku službu po utvrđenom hodogramu Hrvatskih šuma. 

MOTRILAČKA SLUŽBA 

U Planu motrilačke postaje izvršioc će biti Hrvatske šume na lokacijama Gardun i Jelinak.  

Postaja će biti opremljena mobitelom,  dalekozorom, dnevnikom i kartom područja. Plan rada 

postaje od 7-19 sati u dvije smjene. Motrioci će biti djelatnici Hrvatskih šuma. 

OPHODARSKA SLUŽBA 

Ophodarska služba će biti ustrojena tako da će imati autoophodnju.  

Autoophodnja obavljati će se svaki dan od 07-19 sati s vatrogasnim vozilom i dva vatrogasca 

u dvije smjene, obilaziti lokalitete visokovrijednih šuma po hodogramu Hrvatskim šuma.  

2. U suradnji s komunalnom službom Grada Trilja, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom i 

ovlaštenom osobom od MUP-a za nadzor otvorenog prostora sanirat će se eventualni "divlji" 

deponiji i ostali uočeni nedostaci. 

                  GRADONAČLNIK  

 Ivan Bugarin, dipl.ing.el. v.r. 
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II. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 

 

KLASA:    024-01/22-01/01 

URBROJ: 514-07-02/01-22-13 

 

Zagreb, 14. veljače 2022. 

      

Ministarstvo pravosuđa i uprave u provođenju postupka nadzora nad zakonitošću rada 

Gradskog vijeća Grada Trilja, temeljem članka 78.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 

123/17, 98/19 i 144/20), dana 14. veljače 2022. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

 

1. Proglašava se nezakonitom 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Trilja održana dana 

30. prosinca 2021. godine. 

2. Proglašava se ništavom Odluka o privremenom financiranju Grada Trilja za 

razdoblje 1. siječnja – 31. ožujka 2022. godine od 30. prosinca 2021. godine 

(„Službeni glasnik Grada Trilja“, broj 15/2021). 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 

glasniku Grada Trilja.  

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

I. U Ministarstvu pravosuđa i uprave zaprimljena je dana 4. siječnja 2022. godine predstavka, 

odnosno zahtjev gradonačelnika Grada Trilja kojim je zatraženo donošenje odluke kojom će 

se sjednica Gradskog vijeća Grada Trilja održana 30. prosinca 2021. godine proglasiti 

nezakonitom, a Odluka o privremenom financiranju Grada Trilja za razdoblje 1. siječnja – 31. 

ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Odluka o privremenom financiranju) donesena na 

navedenoj sjednici proglasiti ništavom.  

 

U predmetnoj predstavci, odnosno zahtjevu navedeno je da je prilikom predlaganja i 

donošenja Odluke o privremenom financiranju počinjen niz nepravilnosti – da su prilikom 

predlaganja i donošenja Odluke, kao i predlaganja amandmana na Odluku, povrijeđene 

odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja koje u bitnome utječu na valjanost 

predmetne sjednice. Konkretno, gradonačelnik dovodi u pitanje broj članova Gradskog vijeća 

koji je predložio Odluku o privremenom financiranju, dostavu Odluke vijećnicima i 

gradonačelniku, kao i zakonitost postupka predlaganja amandmana na Odluku. 

 

Postupajući u konkretnom predmetu, radi provedbe nadzora zakonitosti rada Gradskog vijeća 

na 8. sjednici, ovo Ministarstvo zatražilo je dostavu relevantne dokumentacije i očitovanja od 

predsjednice Gradskog vijeća dopisom KLASA: 024-01/22-01/01, URBROJ: 514-07-02-
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02/01-22-02 od 5. siječnja 2022., te naknadno dana 21. siječnja i 26. siječnja 2022. dopunu 

dokumentacije i očitovanja.  

 

Ujedno, dana 28. siječnja 2022. dopisom KLASA: 024-01/22-01/01, URBROJ: 514-07-02-

02/01-22-10 zatražena je dopuna dokumentacije i očitovanja i od stručnih službi Grada te 

gradonačelnika, kako bi se detaljno utvrdile sve relevantne činjenice.   

 

 Sukladno ovlastima ovog Ministarstva koje proizlaze iz članka 78.a stavka 1. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 

123/17, 98/19 i 144/20), izvršen je nadzor rada Gradskog vijeća Grada Trilja na 8. sjednici 

održanoj 30. prosinca 2021. i to temeljem uvida u sljedeću dokumentaciju:  

- potpisani Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Trilja održane dana 30. 

prosinca 2021.,  

- zahtjev sedmorice vijećnika Gradskog vijeća upućen gradonačelniku i Upravnom 

odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove zaprimljen u Gradu 27. prosinca 2021.  

kojim se traži od istih izrada Prijedloga odluke o privremenom financiranju,  

- prijedlog petorice vijećnika upućen predsjednici Gradskog vijeća kojim se traži 

donošenje akta po hitnom postupku, a koji nosi naziv Prijedlog odluke o privremenom 

financiranju Grada Trilja za razdoblje 1.1.-31.3.2022. zaprimljen u Gradu 28. prosinca 

2021. (vidljivo iz prijamnog štambilja), 

- prijedlog sedmorice vijećnika upućen predsjednici Gradskog vijeća koji nosi naziv: 

Dopuna prijedloga Odluke o privremenom financiranju Grada Trilja za razdoblje 1.1.-

31.3.2022. zaprimljen u Gradu 29. prosinca 2021.,  

- popis vijećnika koji su obnašali dužnost člana Gradskog vijeća Grada Trilja u vrijeme 

održavanja predmetne sjednice, 

- mail poruka od 28. prosinca 2021. upućena s mail adrese: grad-trilj@st.t-com.hr, 

kojom se dostavlja poziv za sjednicu s dnevnim redom i Prijedlog odluke o 

privremenom financiranju Grada Trilja, a koja je upućena na mail adrese 10 vijećnika 

(od ukupno 13 koliko broji Gradsko vijeće), 

- očitovanja trojice vijećnika: Ivana Lipotića Piroge, Zlatka Gusića i Davida Prcele koja 

su zaprimljena u Gradu 1. veljače 2022., iz koji je vidljivo da su im poziv i materijali 

za 8. sjednicu dostavljeni osobnom dostavom (vijećnici za koje nije vidljivo da im je 

poslana mail poruka o sazivanju sjednice),  

- mail poruka stručnih službi - Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i 

društvenih djelatnosti Grada Trilja od 1. veljače 2022., u odnosu na dostavu poziva i 

materijala za sjednice Gradskog vijeća, 

- očitovanje predsjednice Gradskog vijeća Grada Trilja od 7. siječnja 2022. i 26. 

siječnja 2022., 

- očitovanje gradonačelnika Grada Trilja od 27. siječnja 2022., 

- Statut Grada Trilja, 

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trilja, 

- ostalu dokumentaciju koja prileži spisu. 

 

II. Iz dostavljene dokumentacije proizlaze sljedeće činjenice: 

  

Dana 27. prosinca 2021. 7 članova Gradskog vijeća uputilo je gradonačelniku i Upravnom 

odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove dopis kojim se od istih traži izrada Prijedloga 

odluke o privremenom financiranju Grada Trilja. U odnosu na predmetni zahtjev upućen 

gradonačelniku i Upravnom odjelu, ističe se da isti nema nikakvog utjecaja na sazivanje 

mailto:grad-trilj@st.t-com.hr
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sjednice i podnošenje prijedloga akata, kao i njihovog uvrštavanja u dnevni red sjednice 

budući da sjednice saziva predsjednik predstavničkog tijela koji utvrđuje dnevni red te je 

odgovoran za rad predstavničkog tijela. Slijedom toga, prijedlozi akata, kao i zahtjev za 

donošenje istih po hitnom postupku podnose se predsjedniku predstavničkog tijela. 

 

Dana 28. prosinca 2021. zaprimljen je u Gradu Trilju (vidljivo iz prijamnog štambilja) 

prijedlog upućen predsjednici Gradskog vijeća koji je potpisalo 5 članova Gradskog vijeća, a 

kojim se traži „razmatranje Prijedloga odluke o privremenom financiranju“ te „donošenje 

akta po hitnom postupku“. Predmetno traženje, odnosno pismeno nosi naziv „Prijedlog 

odluke o privremenom financiranju Grada Trilja za razdoblje 1.1. – 31.3.2022.“ 

 

Dana 28. prosinca 2021. poziv i materijali za sjednicu, odnosno Prijedlog odluke o 

privremenom financiranju upućeni su vijećnicima putem elektroničke poruke. Iz dostavljene 

preslike elektroničke poruke koja je vijećnicima upućena s mail adrese: grad-trilj@st.t-com.hr 

vidljivo je da je upućena na mail adrese 10 vijećnika (a Gradsko vijeće broji 13 članova). 

Također, iz očitovanja predsjednice Gradskog vijeća od 7. siječnja 2022. proizlazi da su poziv 

i materijali za 8. sjednicu, osim elektroničkim putem (koju poruku je vijećnicima uputile 

stručne službe Grada), upućeni i osobnom dostavom, odnosno po namješteniku Grada te su i 

osobno uručeni vijećnicima istoga dana, tj. 28. prosinca 2021. Navedena tvrdnja proizlazi i iz 

očitovanja trojice vijećnika Gradskog vijeća: Ivana Lipotića Piroge, Zlatka Gusića i Davida 

Prcele koja su zaprimljena u Gradu 1. veljače 2022., iz kojih proizlazi da su im poziv i 

materijali za 8. sjednicu dostavljeni osobnom dostavom (radi se o vijećnicima za koje nije 

vidljivo da im je poslana mail poruka o sazivanju sjednice), slijedom čega je poziv za sjednicu 

upućen svim članovima Gradskog vijeća.  

 

Dana 29. prosinca 2021. zaprimljen je u Gradu Trilju (vidljivo iz prijamnog štambilja) 

prijedlog 7 vijećnika upućen predsjednici Gradskog vijeća koji nosi naziv „Dopuna 

prijedloga Odluke o privremenom financiranju Grada Trilja za razdoblje 1.1.-31.3.2022.“. Iz 

dostavljene dokumentacije proizlazi da predmetna Dopuna prijedloga Odluke o privremenom 

financiranju nije toga dana (29. prosinca) upućena svim članovima predstavničkog tijela kao 

dopuna materijala za sjednicu, već ih je „dočekala na stolu“ u prostoriji održavanja sjednice 

na dan održavanja sjednice, tj. 30. prosinca 2021. Iz navedenog proizlazi da su o tzv. dopuni 

Prijedloga odluke saznanja imali samo članovi Gradskog vijeća koji su bili nazočni na 8. 

sjednici, no ne i članovi koji sjednici nisu nazočili, a  što evidentno znači da nisu svi članovi 

Gradskog vijeća imali informaciju o predmetnome, nego samo pojedini članovi.  

 

Nadalje, predsjednica Gradskog vijeća Grada Trilja  u svojem očitovanju od 7. siječnja 2022. 

navodi da je prijedlog donošenja akta po hitnome postupku potpisalo 5 vijećnika čime se 

zadovoljava uvjet iz članka 40. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća koji propisuje da 

vijećnik mora imati pisanu podršku najmanje 1/3 vijećnika. Također, navodi da je dana 27. 

prosinca 2021. u Gradsku upravu protokoliran zahtjev s potpisom 7 vijećnika u kojem se traži 

izrada prijedloga Odluke o privremenom financiranju (radi se o gore spomenutom dopisu koji 

nosi naziv Izrada Prijedloga Odluke o privremenom financiranju i koji je naslovljen na 

gradonačelnika i Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove). Iz očitovanja, 

ujedno, proizlazi da je u Gradsku upravu protokolirana i Dopuna prijedloga Odluke o 

privremenom financiranju Grada Trilja (29. prosinca 2021.) te predsjednica Gradskog vijeća 

navodi da je obveza gradskih službi da se materijal za sjednicu dostavi gradonačelniku i svim 

vijećnicima, a što je prema njenim riječima i učinjeno te je kao dokaz navedenog dostavljena 

fotografija stola u vijećnici prije početka sjednice. U odnosu na navedeno, ukazuje se da iz 

predmetnog nikako ne proizlazi da su materijali o kojima je riječ dostavljeni svim članovim 
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Gradskog vijeća, a podredno i gradonačelniku. Ovakvim „načinom dostave“ materijali su bili 

dostupni samo onim članovima Gradskog vijeća koji su bili nazočni na sjednici, a ne i svim 

članovima Gradskog vijeća, tj. onima koji nisu nazočili sjednici.  

 

Nadalje, temeljem izvršenog uvida u potpisani skraćeni Zapisnik s 8. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Trilja utvrđeno je da je na sjednici bio nazočan potreban broj članova 

predstavničkog tijela – na sjednici je bilo nazočno 7 od ukupno 13 članova Gradskog vijeća. 

Dnevni red s jednom točkom – Prijedlogom odluke o privremenom financiranju Grada Trilja, 

usvojen je sa 7 glasova „za“, s koliko glasova je i donesena Odluka o privremenom 

financiranju.  

 

Nesporno je da 7 članova Gradskog vijeća koji su bili prisutni na 8. sjednici i koji su 

sudjelovali u radu, predstavljaju većinu potrebnu za rad Gradskog vijeća, međutim, ono što je 

sporno u odnosu na navedenu sjednicu je postupak predlaganja Odluke o privremenom 

financiranju, kao i sam postupak sazivanja sjednice i to u dijelu dostave materijala za 

sjednicu, posebno imajući u vidu činjenicu da je materijal predstavljala Odluka o 

privremenom financiranju. Radi se o specifičnom općem aktu financijske naravi, točno 

određenog sadržaja, s jasno utvrđenim rokom donošenja koji je od značaja u situaciji kada 

proračun jedinice nije donesen.  

 

Naime, iz dostavljene dokumentacije ne može se jasno i nedvojbeno utvrditi da je Prijedlog 

odluke o privremenom financiranju predsjednici Gradskog vijeća podnijelo 7 članova 

Gradskog vijeća kako je to propisano općim aktom, odnosno odredbom članka 43. stavka 3. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja. Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da je 5 

članova Gradskog vijeća od predsjednice zatražilo „razmatranje Prijedloga odluke o 

privremenom financiranju“. Slijedom navedenog, proizlazi da Odluku o privremenom 

financiranju nisu podnijeli ovlašteni predlagatelji, odnosno potreban broj članova Gradskog 

vijeća, tj. njih 7, već je predmetno učinilo 5 članova Gradskog vijeća.  

 

Također, iz dostavljene dokumentacije proizlazi da tzv. Dopuna prijedloga Odluke o 

privremenom financiranju nije dostavljena svim članovima Gradskog vijeća. Činjenica 

nedostave predmetne dopune, odnosno Odluke gradonačelniku nije odlučna za pitanje 

zakonitosti sjednice, no jest odlučna činjenica da navedeno nije dostavljeno svim članovima 

Gradskog vijeća. Imajući u vidu spomenuti značaj odluke o privremenom financiranju, 

dostava potpune dokumentacije svim članovima predstavničkog tijela je bitna. Dostava 

materijala kojima se raspolagalo dan prije održavanja sjednice, na samoj sjednici se ne može 

smatrati dostavom svim članovima jer im uistinu i nije dostavljena.  

 

III. U svezi prethodno navedenog, Ministarstvo u nastavku ukazuje na mjerodavne zakonske 

odredbe: 

 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 33. propisano je da se 

način rada predstavničkog tijela uređuje poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa 

zakonom i statutom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.  

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne sadrži posebne odredbe koje se 

odnose na postupak predlaganja akata, osim članka 69. stavka 3. Zakona kojim je propisano 

da je općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, 

dužan utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u 

roku utvrđenom posebnim zakonom. Također, člankom 70. stavkom 2. Zakona propisano je 
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da odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo u skladu s 

posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ili 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog 

poslovnikom predstavničkog tijela. 

 

Pitanja vezana uz način rada predstavničkog tijela, kao što je pitanje sazivanja sjednice 

predstavničkog tijela, rokova za sazivanje, utvrđivanja dnevnog reda, rokova za dostavu 

materijala za sjednice, postupka predlaganja akata, postupanja na sjednici i donošenja odluka i 

dr., su pitanja koja se uređuju općim aktima jedinice, statutom, odnosno poslovnikom o radu 

predstavničkog tijela. Radi se o pitanjima koja zakonodavac prepušta jedinicama da ih urede 

svojim općim aktima.  

 

Nadalje, člankom 34. stavkom 3. Zakona propisano je da predsjednik predstavničkog tijela 

saziva sjednice predstavničkog tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.  

 

Dakle, sazivanje sjednica i njihovo vođenje te briga o radu predstavničkog tijela na 

sjednicama, kao i predstavljanje predstavničkog tijela osnovno je pravo i dužnost 

predsjednika predstavničkog tijela. Zakon također, u istom članku propisuje da se ostala prava 

i dužnosti predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela utvrđuju poslovnikom 

predstavničkog tijela. 

 

Nastavno na članak 33. Zakona temeljem kojeg se način rada predstavničkog tijela uređuje 

poslovnikom, Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Trilja, odredbama članka 40. propisano je 

da se iznimno akt može donijeti po hitnom postupku ako to zahtijevaju osobito opravdani 

razlozi ili ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu 

za Grad. Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a 

ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika. Prijedlog za 

donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dan 

prije održavanja sjednice Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća bez odlaganja 

upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te gradonačelniku, ako 

on nije predlagatelj.   

 

Ovdje ukazujemo i na odredu članka 70. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi kojom je propisano ako predstavničko tijelo  ne donese proračun 

prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske 

godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija 

i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 

 

Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da odluku o privremenom financiranju iz stavka 

1. donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo u skladu s posebnim zakonom na prijedlog 

općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ili povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom predstavničkog tijela. 

 

U smislu navedenog članka 70. stavka 2. Zakona, odredbom članka 43. stavka 3. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Trilja propisano je ako se proračun za narednu godinu ne može 

donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno 

financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje sedam vijećnika 

imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.  
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IV. Polazeći od navedenih zakonskih odredbi te odredbi Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Trilja, a u odnosu na činjenično stanje utvrđeno uvidom u zaprimljenu dokumentaciju, 

Ministarstvo ističe sljedeće: 

 

Kao prvo, potrebno je razgraničiti prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku koji se 

sukladno članku 40. Poslovnika podnosi predsjedniku Gradskog vijeća i za koji treba postojati 

pisana podrška 1/3 vijećnika (što je u konkretnom slučaju 5 vijećnika) od predlaganja odluke 

o privremenom financiranju za čije predlaganje su kao ovlašteni predlagatelji utvrđeni 

najmanje 7 vijećnika sukladno članku 43. stavku 3. Poslovnika.  

 

Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da je dana 28. prosinca 2021. u Gradu Trilju 

zaprimljen prijedlog za razmatranje i donošenje akta po hitnom postupku koji je upućen 

predsjednici Gradskog vijeća, a koji je svojim potpisom podržalo 5 vijećnika Gradskog vijeća. 

Navedeni prijedlog nosi naziv „Prijedlog odluke o privremenom financiranju Grada Trilja za 

razdoblje 1.1.-31.3.2022.“ te se u njemu članovi Gradskog vijeća koji su ga potpisali, između 

ostalog, pozivaju na članke 40. i 43. Poslovnika. Člankom 40. Poslovnika kako je prethodno 

navedeno, uređeno je pitanje donošenja akta po hitnom postupku, a člankom 43., među 

ostalim, predlaganje odluke o privremenom financiranju.  

 

Iz očitovanja predsjednice Gradskog vijeća Grada Trilja od 7. siječnja 2022. proizlazi da je 

predsjednica predmetno tretirala isključivo kao prijedlog za donošenja akta po hitnome 

postupku, potpisanom od potrebne većine članova Gradskog vijeća, tj. 5 vijećnika, čime je 

zadovoljen uvjet iz članka 40. stavka 3. Poslovnika, no ne i uvjet iz članka 43. stavka 3. 

Poslovnika koji se odnosi na predlaganje odluke o privremenom financiranju. Iz predmetnog 

traženja petorice vijećnika proizlazi da se traži ne samo donošenje odluke o privremenom 

financiranju po hitnom postupku, već da se i predmetna odluka predlaže, a što sukladno 

poslovničkim odredbama može učiniti najmanje 7 članova Gradskog vijeća.   

 

Na temelju navedenog prijedloga koji je svojim potpisom podržalo 5 članova Gradskog 

vijeća, istoga dana vijećnicima Gradskog vijeća elektroničkom poštom te putem dostavljača 

dostavljen je poziv za sjednicu s materijalima.  

 

Iz dostavljene preslike elektroničke poruke kojom je vijećnicima dostavljen poziv za 8. 

sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja zakazanu za 30. prosinca 2021., a koja je vijećnicima 

upućena dana 28. prosinca 2021. s mail adrese: grad-trilj@st.t-com.hr vidljivo je da su u 

privitku navedene elektroničke sljedeći privici: Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća i 

Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Grada Trilja (u  pdf formatu). 

 

Nadalje, predsjednica Gradskog vijeća u svom očitovanju od 26. siječnja 2022. očitovala se 

da je dana 28. prosinca 2021. u gradskoj upravi potpisala poziv i dnevni red za 8. sjednicu 

Gradskog vijeća, a Upravni odjel koji obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće dostavlja, 

odnosno bio je dužan poziv i materijale za sjednicu dostaviti svim vijećnicima Gradskog 

vijeća (što je i učinjeno prema zatraženoj i dostavljenoj dokumentaciji koja prileži spisu 

predmeta Grada Trilja). 

 

Što se tiče dostave poziva za sjednicu, iz izjava trojice vijećnika kojima se pozivi ne 

dostavljaju elektroničkom poštom ne može se nedvojbeno utvrditi da su pozivi dostavljeni na 

ispravan način, niti o tome postoji dokaz. Naime, vijećnik Ivan Lipotić Piroga je izjavio da 

„papire za vijeće i poziv za 8. sjednicu sam dobio kući a na mail nisam dobio nikakav poziv“. 

Vijećnik Zlatko Gusić je dao izjavu kojom je potvrdio da je dana 28. prosinca 2021. putem 

mailto:grad-trilj@st.t-com.hr
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osobne dostave uredno zaprimio poziv s materijalima za 8. sjednicu Gradskog vijeća, dok je 

vijećnik David Prcela izjavio sljedeće: „Istina je da sam poziv tj. kuvertu s materijalima za 8. 

sjednicu Gradskog vijeća vidio ispred kuće na stolu 30. prosinca 2021. Poziv mi nije uručen u 

ruke niti sam dobio mail s pozivom.“.    

 

Iz navedenog proizlaze određeni problemi u dostavi poziva  i materijala za 8. sjednicu, no ono 

što je svakako nedvojbeno je da tzv Dopuna odluke o privremenom financiranu nije 

dostavljena svim članovima Gradskog vijeća.                                                                                                                                       

 

V. Slijedom iznijetog, Prijedlog odluke o privremenom financiranju, temeljem kojeg je 

sazvana 8. sjednica, utvrđen dnevni red za sjednicu i to sa samo jednom točkom – 

predmetnom Odlukom o privremenom financiranju, te poslani pozivi za navedenu sjednicu, 

nije predložen od strane ovlaštenih predlagatelja sukladno članku 43. stavku 3. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Trilja, kao ni članku 70. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.  

 

Navedeni Prijedlog odluke o privremenom financiranju nisu podnijeli ovlašteni predlagatelji 

utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća – nije ga podržalo svojim potpisom 7 članova 

Gradskog vijeća, već njih 5. Iz dokumentacije proizlazi da se radi o zahtjevu za donošenjem 

akta po hitnom postupku podržanom od strane 5 vijećnika, a što znači da Prijedlog oduke o 

privremenom financiranju (čije donošenje po hitnom postupku se tražilo i donošenje koje se 

predlagalo) nije kako to propisuje članak 43. stavak 3. Poslovnika, podnijela potrebna većina 

vijećnika, što znači da predmetni Prijedlog odluke nije niti podnesen.   

 

Tek naknadno, nakon što je dana 28. prosinca 2021. poziv za sjednicu i Prijedlog Odluke o 

privremenom financiranju (koji nije bio predložen i podržan od 7 vijećnika) upućen svim 

članovima predstavničkog tijela, dana 29. prosinca 2021. zaprimljen je u Gradu Trilju  

prijedlog 7 vijećnika upućen predsjednici Gradskog vijeća koji nosi naziv „Dopuna 

prijedloga Odluke o privremenom financiranju Grada Trilja za razdoblje 1.1.-31.3.2022.“, s 

pozivom na članak 43. stavak 3. Poslovnika.   

 

Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da predmetna Dopuna prijedloga odluke o 

privremenom financiranju nije toga dana (29. prosinca) upućena svim članovima 

predstavničkog tijela kao dopuna materijala za sjednicu, iako se radilo o dopuni akta koji se 

donosio po hitnom postupku, već je predmetno bilo stavljeno na stol u prostoriji održavanja 

sjednice na sam dan održavanja sjednice (30. prosinca).  

 

Pri tome se ističe da ovom Ministarstvu nije dostavljen predmetni akt tj. Dopuna prijedloga 

odluke o privremenom financiranju, već samo dopis, tj. pismeno vijećnika upućen 

predsjednici Gradskog vijeća koji nosi naziv „Dopuna prijedloga odluke“.  

    

Iz navedenog jasno proizlazi da se tzv. „dopuna prijedloga odluke“ podnesena od 7 vijećnika, 

odnosi na „prijedlog odluke“ podnesen od 5 vijećnika, broj koji nije dovoljan broj za 

predlaganje ovoga akta, dakle odluke o privremenom financiranju te se ta dopuna dostavlja 

neposredno na sjednici Gradskog vijeća i to samo onim članovima koji su nazočni u tome 

trenutku, dok preostali članovi nemaju saznanje o tome da je „Prijedlog odluke“, a radi kojeg 

je sjednica i sazvana, naknadno dopunjen. 

 

Dakle, sasvim je jasno da prilikom predlaganja Odluke o privremenom financiranju nije 

poštivana procedura koju je sama jedinica propisala svojim općim aktom, konkretno 
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Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Trilja. U postupku predlaganja te Odluke nije 

sudjelovala potrebna većina članova Gradskog vijeća, a većina koju je sam Grad Trilj 

propisao svojim općim aktima.  

 

Osim toga, iz cjelokupne dokumentacije koja prileži spisu predmeta, nije jasno vidljivo 

razgraničenje između podnesenih prijedloga, odnosno uopće nije jasno koji broj vijećnika i 

što podnosi predsjednici Gradskog vijeća – traži li se sazivanje sjednice ili se predlaže 

donošenje akta i to po hitnom postupku. Razvidno je nesnalaženje i nepostupanje članova 

Gradskog vijeća po pravilima koja je Gradsko vijeće samo propisalo svojim Poslovnikom.  

 

Ono što je odlučno za predlaganje predmetne Odluke o privremenom financiranju, a 

posljedično i za sazivanje sjednice koja je sazvana temeljem tako nepravilno predložene 

Odluke, da je postupljeno protivno odredbi članka 43. stavka 3. Poslovnika i članka 70. stavka 

2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno da prijedlog Odluke o 

privremenom financiranju nisu predložili ovlašteni predlagatelji sukladno utvrđenom općim 

aktom.  

 

Dodatno se ističe da je odluka o privremenom financiranju poseban financijski akt koji se 

donosi umjesto proračuna kao temeljnog financijskog akta jedinice kada proračun nije 

donesen. Temeljem odluke o privremenom financiranju se vrši financiranje poslova, funkcija 

i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom jer proračun nije donesen. 

 

Kao što je prethodno već istaknuto, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

dana je mogućnost jedinicama da poslovnicima svojih predstavničkih tijela propišu 

predlagatelje odluke o privremenom financiranju. Prema Poslovniku Gradskog vijeća Grada 

Trilja najmanje 7 članova Gradskog vijeća može predložiti donošenje odluke o privremenom 

financiranju. U konkretnom slučaju, donošenje odluke o privremenom financiranju (po 

hitnom postupku) predložilo je 5 članova Gradskog vijeća.  

 

Činjenica je da je Grad Trilj Poslovnikom Gradskog vijeća propisao proceduru donošenja 

akata, kao i ovlaštene predlagatelje odluke o privremenom financiranju u slučaju kada 

proračun za narednu godinu nije donesen. Odredbom članka 43. stavka 3. Poslovnika jasno je 

propisano da u slučaju kada odluku predlažu vijećnici, to je najmanje sedam vijećima, što 

nedvojbeno treba proizlaziti iz podnesenog i potpisima vijećnika podržanog prijedloga odluke 

o privremenom financiranju.  

Grad Trilj je samostalno propisao proceduru postupanja vezano za donošenje proračuna te u 

okviru toga, ovlaštene predlagatelje odluke o privremenom financiranju ako proračun ne bude 

donesen. Dakle, postoji obveza poštivanja procedure koju je sama jedinica propisala svojim 

općim aktom sukladno ovlastima temeljem članka 33. i 70. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, a što u konkretnom slučaju nije ispoštivano.  

 

Radi zakonitosti predlaganja i donošenja akata, kao i općenito osiguranja pravne sigurnosti, 

prilikom donošenju akata jedinice potrebno je poštivati proceduru propisanu općim aktima 

jedinice, a na što upućuju i zakonske odredbe. Da bi sjednica, odnosno odluka donesena na 

sjednici bila valjana moraju se poštivati sve odredbe mjerodavnih akata, odnosno pravilno 

provesti sve faze odlučivanja – od predlaganja do donošenja akta, a što u konkretnom slučaju 

Grada Trilja nije učinjeno. 

 

Na temelju navedenog donijeta je odluka kao pod točkom 1. i 2. izreke. 
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VI. Ujedno, vezano uz predmetnu Odluku o privremenom financiranju, potrebno je istaknuti i 

činjenicu da je istu gradonačelnik Grada Trilja obustavio od primjene. Nadzor zakonitosti 

odluke o privremenom financiranju, odnosno odluke gradonačelnika o obustavi odluke o 

privremenom financiranju, u djelokrugu je Ministarstva financija kao tijela državne uprave 

nadležnog za primjenu i tumačenje primjene Zakona o proračunu. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

 Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

 

 

 

                                               M  I  N  I  S  T  A  R 

 

                                               dr. sc. Ivan Malenica v.r.  

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Predsjednica Gradskog vijeća Grada Trilja Žana Majić    

2. Gradonačelnik Grada Trilja Ivan Bugarin 

3. Grad Trilj – za objavu u službenom glasniku  

4. Ministarstvo financija 

5. Pismohrana – ovdje   
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Izdavač:  Za izdavača: 

GRAD TRILJ 

tel.: +385 21 831 135 

Marko Varvodić, mag. iur.   

Poljičke Republike 15 

fax.: +385 21 831 198 

  

21240 Trilj, Republika Hrvatska 

web:  http://www.trilj.hr 

  

 e-mail:  grad-trilj@st.t-com.hr  

OIB: 91648398574   

IBAN: HR 4223900011846000004   

   

 
   

http://www.trilj.hr/
mailto:grad-trilj@st.t-com.hr

