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I. GRADONAČELNIK   

 
Na temelju članka 42. stavka 4. 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), i članka 50. stavak 1. 

Statuta Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja broj 03/09, 01/13, 02/18, 01/21), 

gradonačelnik Grada Trilja 15. ožujka  2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O OBUSTAVI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA TRILJA I 

POMOĆI OBITELJIMA 

KLASA: 550-02/22-01/1 

URBROJ: 2181-12-01-22-01 

Od 07. ožujka 2022. 

 

Članak 1. 

Obustavlja se od primjene Odluka o socijalnoj skrbi Grada Trilja i pomoći obiteljima 

KLASA: 550-02/22-01/1 URBROJ: 2181-12-01-22-01 od 07. ožujka 2022., objavljena u 

»Službenom glasniku Grada Trija  «, broj 4/2022 (dalje u tekstu: Odluka), koju je na 9. 

sjednici 07. ožujka 2022. godine usvojilo Gradsko vijeće Grada Trilja, jer je tom Odlukom 

povrijeđen Zakon o proračunu. 

 

Članak 2. 

Gradonačelnik Grada Trilja će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo državne uprave te 

mu dostaviti Odluku o obustavi općeg akta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

O b r a z l ož e nj e 

 

Gradsko vijeće nije usvojilo Gradski proračun Grada Trilja za 2022.god. i na snazi je Odluka 

o financiranju nužnih rashoda i izdataka  

 

Prema Čl. 44. Zakona o Proračunu :  

(7)  U razdoblju privremenog financiranja ne smiju se otvarati nove aktivnosti i projekti.  

(8) U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove 

obveze na teret razdoblja nakon privremenog financiranja, osim obveza za financiranje 

projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije. 

(12) Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 10. i 11. članka 44.  sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi, a 

ograničenja iz članka 44 koja se odnose na odluku o privremenom financiranju jednako se 

odnose i na odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 10. i 11. članka 44.  
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Klasa: 022-06/22-01/2 

Urbroj: 2181-12-03-22-01 

 

Trilj, 15.  ožujka  2022.g. 

GRAD TRILJ 

Gradonačelnik 

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

 

 

Na temelju članka 42. stavka 4. 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), i članka 50. stavak 1. 

Statuta Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja broj 03/09, 01/13, 02/18, 01/21), 

gradonačelnik Grada Trilja 15. ožujka  2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O OBUSTAVI ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH 

DUŽNOSTI U GRADU TRILJU 

KLASA: 021-01/22-01/3 

URBROJ: 2181-12-01-22-01 

Od 07. ožujka 2022. 

 

Članak 1. 

Obustavlja se od primjene Etički kodeks  nositelja političkih dužnosti u Gradu Trilju 

KLASA: 021-01/22-01/3 URBROJ: 2181-12-01-22-01 Trilj, 07. ožujka 2022. od 07. ožujka 

2022., objavljena u »Službenom glasniku Grada Trija  «, broj 4/2022, koju je na 9. sjednici 

07. ožujka 2022. godine usvojilo Gradsko vijeće Grada Trilja, jer je tim Etičkim kodeksom 

nositelja političkih dužnosti u Gradu Trilju  povrijeđen Zakon o sprječavanju sukoba 

interesa(NN 143/21) 

 

Članak 2. 

Gradonačelnik Grada Trilja će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo državne uprave te 

mu dostaviti Odluku o obustavi općeg akta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

O b r a z l ož e nj e 

Člankom 4 Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN143/21) u daljnjem tekstu 

Zakon propisana je obaveza  Predstavničkog  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave da donese  kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i 

sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o 
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tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa 

koji su u njegovoj nadležnosti. 

Člankom 1 Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Trilju navedena je 

odredba kojom se Etičkim kodeksom utvrđuju etička načela i standardi u ponašanju 

predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Trilja, gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika Grada Trilja, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog 

vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti, 

utemeljena na propisima i široko prihvaćenim dobrim običajima i moralnim načelima.  

S obzirom da je Zakon predvidio donošenje kodeksa ponašanja koji se odnosi na članove 

predstavničkog tijela, nisu primjenjive odredbe Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti 

u Gradu Trilju koji se odnose na gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika niti na članove 

radnih tijela.  

Gradonačelnici, zamjenici gradonačelnika su Obveznici primjene Zakona i na njih se izravno 

primjenjuju sve odredbe Zaakona vezane za sprječavanje sukoba interesa.  

Također u Etičkom kodeksu nositelja političkih dužnosti u Gradu Trilju nisu sadržane 

odredbe stavka 1 članka 4 Zakona u kojem je određeno da kodeks sadrži odredbe o 

sprječavanju sukoba interesa, način praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u 

drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj 

nadležnosti. 

 

Klasa: 022-06/22-01/3  

Urbroj: 2181-12-03-22-01 

 

Trilj, 15.  ožujka  2022.g. 

GRAD TRILJ 

Gradonačelnik 

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