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I. GRADSKO VIJEĆE  

 
Na temelju članaka 7. i 9. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 

127/19), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 

94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 

02/18 i 01/21, Gradsko  vijeće grada Trilja na 5. sjednici održanoj 28.10.2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju podružnica 

Dječjeg vrtića Trilj, Trilj 

 

Članak 1. 

Grad Trilj, Poljičke republike 15, OIB: 91648398574 koji je osnivač ustanove Dječji vrtić 

Trilj, Trilj ovom Odlukom osniva podružnice Dječjeg vrtića pod nazivom: 

                          

Dječji vrtić Trilj, Trilj – „Podružnica Pčelica“ i Dječji vrtić Trilj, Trilj – „Podružnica Mali 

Isus Košute“ . 

Članak 2. 

Sjedište podružnice Dječji vrtić Trilj, Trilj – „Podružnica Pčelica“ je na adresi Ante 

Starčevića 15, Trilj a sjedište podružnice Dječji vrtić Trilj, Trilj – „Podružnica Mali Isus 

Košute“ je na adresi Vukovarska 62, Košute, Trilj.  

Članak 3. 

Djelatnost podružnica iz čl.1. ove Odluke je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci 

rane i predškolske dobi od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.  

Članak 4. 

U podružnicama se ostvaruju: 

- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece rane i  

predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i  

sposobnostima, 

- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

- program za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

- programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 

- program predškole, 

- program ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja. 
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Članak 5. 

Financijska sredstva za rad podružnica iz čl. 1. ove Odluke osigurati će Grad Trilj. 

Međusobna prava i obveze regulirati će se između Dječjeg vrtića i Grada Trilja kao osnivača.  

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave  u Službenom glasniku Grada Trilja. 

                                                                                  

KLASA: 601-01/21-01/16       

URBROJ: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 28.10.2021. godine.  

                                                                                PREDSJEDNICA  GRADSKOG  VIJEĆA  

                                                                                                                   Žana Majić, prof. v.r. 

 
Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik 

Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na 28.  sjednici 

održanoj 28. listopada 2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Trilj                                                               

 

 

Članak 1. 

 

Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Trilj, Trilj, KLASA: 601-02/21-01/59 , UR. BROJ: 2175-06-02-21-01 od 

25.10.2021.   

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Trilja.  

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 

Žana Majić, prof. v.r. 

 

KLASA: 601-01/21-01/17 

URBROJ: 2175-05-01-21-01  

Trilj, 28. l0. 2021.  
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Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni 

glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na 5. sjednici 

održanoj 28.10. 2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upisa djece u Dječji vrtić 

Trilj za 2021./2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upisa djece za 2021./2022. pedagošku 

godinu KLASA: 601-05/21-01/60,  URBROJ: 2175-06-02-21-01 od 25.10.2021.   

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Trilja.  

 

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 

Žana Majić, prof. v.r. 

 

 

KLASA: 601-01/21-01/18 

URBROJ: 2175-05-01-21-01  

Trilj, 28.10.2021.  
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II. GRADONAČLENIK  
 
Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09, 01/13, 02/18 

i 01/21), Gradonačelnik Grada Trilja, dana 20. listopada 2021. godine, donosi   

ODLUKU 

o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Trilja  

 

                                                                   Članak 1. 

Ovom  odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Grada Trilja (u 

daljnjem tekstu: Vijeće). 

                                                                   Članak 2. 

Vijeće ima predsjednika i još devet članova . 

Članove Vijeća čine: 

1. Ivan Bugarin, gradonačelnik Grada Trilja, predsjednik 

2. Duško Ugrin, pomoćnik načelnika Policijske postaje Sinj, član 

3. Svijetlana Romac, sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Splitu, član  

4. Gordana Krnjača, predstavnica Centra za socijalnu skrb Sinj, član 

5. Ivna Grbavac, školski psiholog u Osnovnoj školi Trilj, član 

6. Ivana Živaljić, direktorica Čistoće Cetinske krajine d.o.o., član 

7. Milan Smoljo, direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., član 

8.  Marko Varvodić, v.d. pročelnik Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i 

društvenih djelatnosti, član 

9. Ante Sarić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne 

poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, član 

10. Mladen Klarić, zapovjednik  DVD-a Trilj  

                                                                   Članak 3. 

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno 

imenovana za člana Vijeća . 

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. 

                                                                   Članak 4. 

Zadatak Vijeća je: 

- pružiti vodstvu i podršku nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti na lokalnoj razini, 

-koordiniranje različitih službi, ustanova, udruga  i skupina građana, 

-osigurati rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnih ponašanja kao i problema 

koji ih generiraju, 

-pronaći najbolju praksu i osigurati  njenu primjenu  u cilju rješavanja problema, 

-osposobljavati za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta, 

-učiniti dostupnim kriminalno-preventivne programe osjetljivim skupinama stanovništva, 

-osigurati pouzdanost  kriminalno-preventivnih programa; 

                                                                   Članak 5. 

Vijeće  donosi  Program prevencije kriminaliteta na području Grada Trilja uz zajedničko 
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planiranje i djelovanje tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i 

imovine, javni red i mir te kvalitetu života građana. 

Program iz prethodnog stavka treba ima za cilj suzbiti nasilje u obitelji, delikvenciju djece, 

maloljetnih i mladih punoljetnih osoba, zloupotrebu droge, suzbiti sve oblike kriminaliteta te 

provođenje mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine. 

                                                                         Članak 6. 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i 

potpisuje zaključke, odluke i druge materijale koje donosi Vijeće. 

U  slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća,Vijeće saziva i njime predsjedava 

član Vijeća sa svim ovlastima koje ima predsjednik Vijeća, a kojeg pismeno odredi 

predsjednik Vijeća 

Vijeće zasjeda po potrebi. 

                                                                         Članak 7. 

Poziv za sjednicu Vijeća s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na 

sjednici, predsjednik Vijeća dostavlja  svim članovima Vijeća najmanje tri dana prije 

održavanja sjednice. 

Iznimno od odredbe stavka 1 .ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima 

Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.  

                                                                          Članak 8. 

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća. 

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 

                                                                          Članak 9. 

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju 

na raspravi te o donesenim odlukama. 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća. 

                                                                         Članak 10. 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Upravni odjel općih poslova, 

lokalne samouprave i društvenih djelatnosti.  

                                                                          Članak 11. 

Rad u Vijeću je počastan. 

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni naknadu troškova za rad u 

Povjerenstvu.  

                                                                           Članak 12. 

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

Trilja.  

 

KLASA: 810-03/21-01/1 

URBROJ: 2175-05-03-21-01 
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Trilj, 20.10. 2021.  

                                                                                                                 GRADONAČELNIK  

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

 

Na temelju članka 4. stavka 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19), 

članka 47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) 

a na prijedlog v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne 

poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Gradonačelnik Grada Trilja 28. listopada 2021., 

donosi  

 

P R A V I L N I K 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trilja  

 

Članak 1. 

 

 Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trilja, KLASA: 022-01/21-01/5, 

URBROJ: 2175-05-03-21-01 (Službeni glasnik Grada Trilja br. 04/21 i 06/21), mijenja se i 

dopunjuje prema odredbama ovog pravilnika.  

 

Članak 2. 

 

              U sistematizaciji radnih mjesta koja je prilog i sastavni dio Pravilnika o unutarnjem 

redu gradske uprave Grada Trilja pod rednim broj 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, 

imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša dodaje se sljedeće radno mjesto:  

 

7. VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKANDU    

                                                                                                                                                                                         

broj izvršitelja: 2 

Osnovni podaci o radnom mjestu  

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

III. Referent - 9. 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje 

pojedinog posla 

  

Obavlja nadzor nad provođenjem odredbi Odluke o 

komunalnoj nakandi i drugih propisa iz djelokruga 

komunalnih djelatnosti 

5 

Prikuplja i obrađuje podatke potrebne za izrade rješenja o 

komunalnoj nakandi  

20 

Izrađuje rješenje o naplati komunalne naknade 40 

Ustrojava bazu obveznika komunalne nakande i ažurira istu 

po potrebi  

20 

Surađuje sa nadležnim odjelom za financije u pripremi 

postupaka za prisilnu naplatu po rješenjima  o komunalnoj 

naknadi  

5 

Sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te 5 
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predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja, 

Obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika i 

Gradonačelnika 

5 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravno-pravne 

struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit 

SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 

poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, 

metoda rada i stručnih tehnika 

SAMOSTALNOST U 

RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute 

nadređenog službenika 

STUPANJ SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA I 

KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA 

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju 

unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela 

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJACAJ NA 

DONOŠENJE ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 

resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito 

propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

   

Članak 3. 

 

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

Grada Trilja.   

 

 

KLASA: 022-01/21-01/5 

URBROJ: 2175-05-03-21-03 

Trilj, 28. listopada 2021. godine 

 

                                                                                                     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   

   

 
   

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

