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I.  GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 32. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ br. 3/09, 1/13, 

02/18 i 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na 28. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine 

donijelo je: 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Trilja za 2020. godinu 

 

   

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Trilja za 2020. godinu.                                                    

  

  

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Trilja“.  

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA 

Klasa: 021-02/21-01/1 

Urbroj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021.  g. 

 

                                                                               Predsjednica Gradskog vijeća: 

                                                                               Ivana Živaljić, univ. bacc. ing.industr. v.r. 

 

 

Na temelju članka 33.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20) 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 dana 07. travnja 2021. 

godine, donosi 

 

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja 

 

Članak  1. 

 

  U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja  br.03/09 i 

01/)  članak 20. mijenja se i glasi:  

Gradonačelnik na prvoj sjednici Gradskog vijeća polaže prisegu.  

Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja:        

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradonačelnika Grada Trilja obavljati savjesno i 

odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta Grada 

Trilja, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Trilja.“ 

Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva gradonačelnika, a 

gradonačelnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: „Prisežem“. 
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Članak 2. 

 

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:  

Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća.   

 

Članak 3. 

 

U članku 32. stavku 1. riječi „posebnom odlukom“ zamjenjuju se riječima:  „većinom glasova 

prisutnih vijećnika“.  

 

Članak 4. 

 

 U Članku 34. stavku 2. točka na kraju rečenice briše se i dodaje se tekst „i glasovanja 

o konačnom prijedlogu akta.“  

 

U stavku 3. iza riječi „rasprave“ dodaje se tekst: „i glasovanja o konačnom prijedlogu akta.“ 

 

Članak 5. 

 

           U Članku 45. st. 1. riječi „zamjenicima gradonačelnika“  brišu se.    

 

           U stavku 6. riječi “zamjenici gradonačelnika”   brišu se.  

 

Članak 6. 

 

 U članku 46. riječ „zamjeniku/cima“  briše se.  

 

Članak 7. 

 

U članku 47. riječi „zamjenik gradonačelnika“ brišu se.  

 

Članak 8. 

 

 U članku 56. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava 

pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za 

vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice gradskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.“   

Dosadašnji članci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.  

U novom članku 6. riječi : „zamjenicima gradonačelnika“  brišu se.  

  

Članak 9. 

 

U članku 58. stavak 7. mijenja se i glasi:  

„Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice“.   

 

Članak 10. 

 U članku 82. stavku 1.  riječi: „prije prelaska na dnevni red“ zamjenjuju se riječima 

„prije utvrđivanja dnevnog reda“ .  
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U stavku 5. riječi „Stručna i administrativno tehnička služba Grada Trilja“ zamjenjuju se 

riječima „Upravni odjel koji obavlja stručne poslove za gradsko vijeće“.  

 

Članak 11. 

 

 U članku 83. riječi „Stručna i administrativno tehnička služba Grada Trilja“ 

zamjenjuju se riječima „Upravni odjel koji obavlja stručne poslove za gradsko vijeće“.  

Stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Upravni odjel koji obavlja stručne poslove za gradsko vijeće vijećniku će na njegov zahtjev 

omogućiti saslušanje tonskog snimka sjednice“.  

 

Članak 12. 

 

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni 

tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja.  

 

Članak 13. 

 

 Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trilja“ .  

 

 

KLASA: 012-01/21-01/2  

URBROJ: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021. 

 

                                                                          GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA        

                                                                                   Predsjednica Gradskog vijeća  

                                                                              Ivana Živaljić, univ.bacc.ing.industr. v.r.

        

Na temelju članka 31. st. 2. i članka 31.a st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. i 37. st. 3. i st. 4. 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 dana 07. travnja 2021. godine donosi  

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za obavljanje   

    dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Trilja 

 

Članak 1. 

 

U članku 2. Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti članova Gradskog vijeća Grada 

Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja 06/17“)                                            

  

broj „800,00“ zamjenjuje se brojem „650,00“ , a broj „1000“ zamjenjuje se brojem „900“ 

 

Članak 2. 

U članku 3.   

 

broj „300,00“  zamjenjuje se brojem „200,00“.  
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Članak 3. 

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja, a stupa na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora. 

 

Članak 4. 

 

Zadužuje se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost za izradu pročišćenog 

teksta Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Trilja.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

PREDSJEDNICA  

Ivana Živaljić, univ.bacc.ing industr. v.r. 

 

Klasa: 021-02/21-01/2 

Urbroj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021. 

 

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

lokalnoj i područnoj (NN 28/10) 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 

dana 07. travnja 2021. godine donosi  

 

Odluku o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika Grada Trilja  

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom određuju mjerila za određivanje plaća i uređuje ostvarivanje drugih prava 

iz rada za gradonačelnika Grada Trilja.  

 

Članak 2. 

 

Gradonačelnik koji dužnost obavlja profesionalno ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu 

plaće kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti obračunava mu se u staž 

osiguranja.  

 

Članak 3. 

 

Plaću gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% 

za svaku navršenu godinu radnog staža, a ukupno najviše za 20%.  

 

Članak 4. 

 

Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika je 4,21.  

Osnovica za obračun plaće gradonačelnika je osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika, 

prema propisima kojima se uređuju obveze i prava dužnosnika.  
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Članak 5. 

 

Koeficijent za obračun naknade gradonačelnika koji dužnost obavlja volonterski iznosi 2,10.  

Osnovica za obračun naknade gradonačelnika koji dužnost obavlja volonterski je osnovica za 

obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava 

dužnosnika. 

 

Članak 6. 

 

Ostala materijalna i druga prava iz rada gradonačelnik ostvaruje u skladu s odredbama akta 

kojim su uređena prava iz rada za službenike u upravnim tijelima Grada Trilja, ako to nije u 

suprotnosti s posebnim zakonom. 

 

Članak 7. 

 

Sredstava za plaće i ostala prava iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu grada Trilja.  

 

Članak 8. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun 

plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Trilja („Službeni glasnik Grada 

Trilja“  br. 03/10, 01/16 i 03/17).  

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja, a stupa na snagu objavom 

konačnih rezultata prvih sljedećih lokalnih izbora.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

PREDSJEDNICA  

Ivana Živaljić, univ.bacc.ing industr. v.r.  

 

Klasa: 021-02/21-01/3 

Urbroj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021. 

 

Na temelju članka 95.st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18, 32/20)                         

i članka 32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ 03/09, 01/13, 02/18)  

Gradsko vijeće Grada Trilja na 28. sjednici održanoj 07. travnja 2021. donijelo je 

 

ODLUKU O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 

VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19 

 

Članak 1. 

Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti, a koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost za koju je sukladno 

Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje oslobodit će se u 

potpunosti obveze plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. 

ili do proglašenja kraja epidemije virusa COVID-19 ukoliko isto uslijedi prije 31.12.2021.  
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Članak 2. 

 

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz čl. 1. ove Odluke  dužan je Gradu Trilju, Upravnom 

odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva  podnijeti pisani zahtjev za 

oslobađanje plaćanja komunalne naknade najkasnije do 30.04.2021.  

Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva rješenjem će osloboditi 

obveznika plaćanja komunalne naknade iz čl. 1. ove Odluke ukoliko isti nema dospjelih 

dugovanja prema Gradu Trilju.  

 

       Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Trilja.  

 

                                                                                

                                                                                                                         PREDSJEDNICA 

                                                                                GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                   Ivana Živaljić, univ.bacc.ing.industr. v.r.  

KLASA: 363-01/21-01/1 

URBROJ: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021. 

 

Na  temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br:10/97,107/07, 

94/13, 98/19) i članka 32. Statuta grada Trilja (Službeni glasnik grada Trilja, broj 

03/09,01/13, 02/18), Gradsko vijeće grada Trilja na 28. sjednici održanoj 07. travnja 2021. 

godine donijelo je: 

 

Program 

javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Trilja za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

Sredstva za financiranje u području predškolskog odgoja u Gradu Trilju za 2021. godinu 

osiguravaju se u proračunu Grada Trilja na razdjelu 2.Glava 1. – Predškolski odgoj u 

ukupnom iznosu od 10.749.505 kuna, kojim sredstvima se planiraju financirati slijedeće 

aktivnosti i to: 

 

1. Dječji vrtić «Trilj» - Trilj  ………………………………4.099.505 kuna 

 

Sredstva u iznosu 4.099.505 kuna su namijenjena financiranju rashoda poslovanja koji se 

odnose  na plaće ,doprinose i rashode za zaposlene djelatnike, te program Male škole u iznosu 

od 3.237.405 kuna, 772.100 kuna za materijalne troškove, 90.000 kuna za financijske rashode. 

 

2. Izgradnja dječjeg vrtića Trilj……………….…… …….6.410.000 kuna 

 

Ovim programom su osigurana sredstva za dovršenje novog DV Trilj na lokaciji bivše 

Cetinke, a koji se financira i sredstava EU fondova preko podmjere raspisane preko 

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.  

 

3. Financiranje drugih dječjih vrtića……………………… 240.000 kuna 

3.1. Dječji vrtić „Mali Isus“ - Košute ……….………….…… 180.000 kuna 
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Ovim Programom je predviđeno sufinanciranje rashoda poslovanja dječjeg vrtića „Mali 

Isus“u Košutama u iznosu 180.000,00 kuna. 

 

3.2. Sufinanciranje programa ostalih  dječjih vrtića……..… . 60.000 kuna 

 

Ovim Programom je predviđeno sufinanciranje troškova smještaja djece u jaslice i druge 

dječje vrtiće izvan područja Grad Trilja do početka rada našeg novog vrtića.  

 

Članak 2. 

 

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021.godine.  

 

Klasa:  021-05/21-01/2 

Ur.broj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021. 

                                 Predsjednica Gradskog vijeća: 

 

                                  Ivana Živaljić,univ.bacc.ing.industr. v.r. 

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“broj:152/14,99/15, 52/16, 

16/17 i 13/17,98/19, 64/20 i 138/20) i članka 32. Statuta Grada Trilja («Službeni glasnik 

Grada Trilja» broj: 03/09,01/13,02/18), Gradsko vijeće Grada Trilja na 28. sjednici održanoj 

dana 07. travnja 2021. godine, donijelo je: 

                                                                    

    PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Trilja za 2021. godinu 

      

      Članak 1. 

 

Javne potrebe u socijalnoj skrbi Grada Trilja provode se kroz: pomoć socijalno ugroženim 

obiteljima i kućanstvima, oboljenjima, umirovljenicima, pomoć za novorođenu djecu, pomoć 

udrugama domovinskog rata i udrugama za pomoć invalidnim osobama, tekuće pomoći 

društvima i organizacijama za pomoć i spašavanje, ostalim udrugama civilnog društva,  

pomoć kućanstvima u opskrbi pitkom vodom, potpore akcijama dobrovoljnog darivanja krvi i 

ostale pomoći socijalnog karaktera, te pomoći zdravstvenim ustanovama. 

 

      Članak 2. 

 

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu osigurana su u Proračunu 

Grada Trilja za 2021. godinu u Razdjelu 2. Glava 1. Aktivnost A10140 u iznosu od 1.650.000 

kn.  

Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i 

oboljelima - u novcu…...…………………………… …………….  550.000 kn 

 

Program se odnosi na pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, pomoći 

oboljelima za podmirenje troškova liječenja te korisnicima pomoći za uzdržavanje – za 

ogrjev. Pomoć će se dodjeljivati prema pristiglim i riješenim zahtjevima u novcu na račun 

korisnika. 
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1. Pomoć za podmirenje troškova života, 

      ogrjeva.liječenja i dr……………………………………………. 150.000 kn 

 

Program se odnosi na pružanje jednokratne pomoći za troškove liječenja, smrtnih slučajeva, 

troškova za ogrjev i druge pomoći zbog teške materijalne i financijske situacije prema 

odobrenim zahtjevima.  

   

2.   Pomoć za novorođenčad………………………………….…… 400.000 kn 

 

Program se odnosi na dodjelu jednokratne pomoći obitelji koja ima prebivalište na području 

Grada za svako novorođeno dijete kako bi tim obiteljima pomogli u nastalim troškovima. Cilj 

ovog Programa je poticanje mladih obitelji u provođenju natalitetne politike u Gradu. Pomoć 

će se dodjeljivati prema pravilniku za svako rođeno dijete od  01. siječnja do kraja ove 

godine, po podnesenim zahtjevima. 

 

Pomoć obiteljima i kućanstvima - u naravi……………..  350.000 kn 

 

Program se odnosi na pružanje pomoći  obiteljima i kućanstvima u pokrivanju  troškova 

stanovanja i zbrinjavanja, pogrebnih troškova, pomoći u slučajevima izvanrednih šteta, 

rješavanju priključaka na komunalnu infrastrukturu invalidima Domovinskog rata prema 

zakonskim osnovama, sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca i studenata i dodjela 

Božićnih poklon bonova umirovljenicima i socijalno ugroženim. 

Pomoć će se dodjeljivati plaćanjem računa dobavljača roba ili usluga. 

 

           1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima 

               u naravi………………………………………………………….   250.000 kn 

 

Program se odnosi na podmirenje troškova stanovanja (struje, voda),građevinskog materijala 

za obnovu ili uređenje kuća, te u slučajevima izvanrednih šteta, podmirenja pogrebnih 

troškova socijalno ugroženih osoba, te izradu stambenog montažnog objekta za obitelji 

stradale od potresa u Banovini. 

 

2. Dodjela Božićnica………………………………………………100.000 kn 

 

Sredstva za dodjelu božićnica osiguravaju se umirovljenicima i korisnicima zajamčene 

minimalne naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb. 

Cenzus za visinu mirovine umirovljenika i iznos Božićnice će odredit Gradonačelnik svojom 

Odlukom. 

 

Pomoć udrugama proizašlih iz Domovinskog rata……….. 130.000 kn 

 

Program se odnosi na financiranje redovne djelatnosti udruga proizašlih iz domovinskog rata  

kojima se želi pomoći u rješavanju  problema  samih članova udruga i kao i provođenju 

programa rada udruga. Sredstva su raspodijeljena po udrugama kako slijedi: 

 

1. Udruga hrvatskih  ratnih vojnih invalida Domovinskog rata……. 48.000 kn 

2. Program obilježavanja godišnjica Domovinskog rata……………   55.000 kn 

         3. Udruge obitelji  poginulih Hrv.branitelja Domovinskog rata…       15.000 kn 

            4. Ostale udruge Domovinskog rata  RH……………………………  12.000 kn 
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       D . Pomoć osobama sa invaliditetom  ………………………    138.000 kn 

                   

Program se odnosi na financiranje udruga koje obavljaju socijalno-humanitarne djelatnosti od 

važnosti za osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova prijevoza, te druge aktivnosti 

udruga i programa pomoći invalidnim osobama. 

Sredstva su raspoređena po udrugama kako slijedi: 

                      

                         1. Udruga osoba s invaliditetom Trilj  ………………………110.000 kn 

                         2. Klub roditelja „Ruka pomoći“  …………………………    18.000 kn 

    3.Ostali programi udruga za pomoć invalidnim osobama …. .10.000 kn 

  

E. Ostale pomoći za razvoj civilnog društva  ………………182.000 kn 

 

              1. Crvenom križu………………………………………….. 138.000 kn 

              2. Gorska služba spašavanja…………………….………….. 20.000 kn 

              3. Udruga umirovljenika Trilj………………………………   8.000 kn 

              4. Udruga Prijatelji obitelji Trilj……………………………. 10.000 kn  

              5.Ostale udruge civilnog društva…………………………….  6.000 kn                     

                       

Program se odnosi na sufinanciranje redovne djelatnosti  Crvenog križa iz Sinja u iznosu 

138.000 kuna  prema zakonskoj obvezi,te troškove plaće i materijalne troškove za jednog 

djelatnika koji bi radio u Trilju i vodio brigu i raspodjelu  humanitarne pomoći pučanstvu, 

organiziranje i vođenje brige o starijim i nemoćnim osobama, edukativne i druge  aktivnosti iz 

oblasti socijalne skrbi, te za troškove namirnica tzv. uskrsnice korisnicima zajamčene 

minimalne naknade sa područja grada Trilja i socijalno najugroženijim sugrađanima. 

Program pomoći Gorskoj službi spašavanja namijenjen je za pokriće troškova redovne 

djelatnosti službe od velikog značaja u spašavanju ljudi i imovine, dok su ostale pomoći 

namijenjene udrugama po odobrenim zahtjevima. 

 

                     F.   Ostale pomoći …………………………………………..  240.000 kn 

 

Program se odnosi na sufinanciranje  troškova prijevoza cisternom, vodu za domaćinstva i 

javne bunare u naseljima koji nemaju izgrađenu vodoopskrbu, troškove darivanja krvi i ostali 

troškovi socijalne naravi. 

 

    G.  Zdravstvo…………………………………….…………..  60.000 kn 

 

Ovim programom je predviđena pomoć u opremanju zdravstvenih ustanova. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

Klasa: 021-05/21-01/3 

Ur.broj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021. 

                                                                                                    PREDSJEDNICA  

                                                        GRADSKOG VIJEĆA: 

 

                                 Ivana Živaljić,univ.bacc.ing.industr. v.r. 
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Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine“ 

broj:47/90,27/93 i 38/09), te članka 32. Statuta Grada Trilja («Službeni glasnik Grada Trilja» 

broj: 03/09,01/13,02/18) Gradsko vijeće Grada Trilja na 28. sjednici, održanoj dana 07. 

travnja 2021. godine, donijelo je: 

     

          PROGRAM  

           javnih potreba u kulturi i zaštiti kulturne baštine 

                                                 Grada Trilja za 2021. godinu 

 

     Članak 1. 

      

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi i zaštiti kulturne baštine u Gradu Trilju 

za 2021. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Grada 

Trilja za 2021. godinu u ukupnoj visini od 4.775.453 kuna kako slijedi: 

 

1. Arheološka iskapanja na Gardunu……………………… 80.000 kn 

 

Ovim Programom predviđeno je sufinanciranje arheoloških iskapanja na lokalitetu Gardun 

koje već dvanaestu godinu izvodi Odsjek za arheologiju -  Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 

Sredstva su namijenjena financiranju prehrane i smještaja studenata i stručnog osoblja  za 

vrijeme iskapanja. Ovaj program ima i veće značenje od gradskog jer vodi brigu o očuvanju 

arheološke baštine, potiče  njenu prezentaciju, te ima veliki utjecaj na kulturnu i turističku 

promidžbu Grada. 

 

2. Obnova objekata kulture i kulturne baštine…….…….  1.620.000 kn 

 

2.1.Obnova mlinica………………………………………….       60.000 kn 

 

Programom se predviđa ulaganje na obnovi Ursića mlinice u Grabu po odobrenju i pomoći 

Minstarstva kulture. 

 

          2.2.Obnova Gradske kino dvorane…………….……………1.300.000 kn 

 

Programom je predviđena obnova eksterijera i interijera kino dvorane sa unutarnjim 

obnavljanjem i opremanjem namještajem, rasvjetom i audio-videom. 

 

          2.3.Izrada projekta poučne staze na Gardunu.….…….…… 240.000 kn 

 

Program predviđa izradu projektne dokumentacije koju financira SDŽ-a. 

 

         2.4.Izrada projekta obnove rimske ceste na Vojniću…….…… 20.000 kn 

Program predviđa dovršenje projektne dokumentacije za obnovu rimske ceste koju 

sufinancira Splitsko -dalmatinska županija i grad Trilj. 

 

3. Rad udruga u kulturi ……………………………… 570.000 kn 

 

Ovim Programom  predviđeno je financiranje redovne djelatnosti udruga u kulturi na 

području grada u iznosu 520.000 kuna i 50.000 kuna za sufinanciranje troškova putovanja, 

održavanja prigodnih kulturnih događanja i gradskih manifestacija u organizaciji udruga. 
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Sredstva za rad udruga u iznosu 520.000 kuna  raspoređuju se kako slijedi: 

 

-Limena glazba «Sveti Mihovil» Trilj ………………………….112.000 kn 

-Likovna udruga «Tilirium» Trilj………………………………   20.000 kn 

-KUU«Triljske mažoretkinje»………………….……………….100.000 kn 

-Udruga «Pokrenimo Tijaricu»………………………………….. 45.000 kn 

-Udruga žena «Triljanke»……………………………………….  25.000 kn 

-KUD «Župe Grab»…………………………………………….   30.000 kn 

-Dramska udruga  „Most“ ………………………………………  30.000 kn 

-Kulturno društvo „Trilj“ ……………………………………….. 60.000 kn 

-Društvo za promicanje i očuvanje kult.bašt. „Košute“……….… 15.000 kn 

-Udruga „Čačvina“   ……………………………………………...10.000 kn 

-Ostale udruge…………………………………………………….73.000 kn 

                       

Program osigurava rad kulturnih udruga i naročito potiče njihov razvoj kao i uključivanje što 

više mladih u rad istih, razvijajući amaterizam, stvaralaštvo kao i očuvanje kulturne tradicije i 

njegovanje narodnih običaja i tradicijske kulture naših sredina. 

Sredstvima u iznosu 50.000 kuna financiraju se razna kulturna događanja i gostovanja udruga, 

odlazak na prvenstva te druge  aktivnosti u organizaciji grada udruga tijekom godine. 

 

          4.     Muzej triljskog kraja………………………………. 2.041.473 kn 

 

Ovim Programom predviđeno je financiranje redovne djelatnosti muzeja koje se odnosi na 

plaće djelatnika, materijalne troškove, sredstva za nabavu  uredske i druge opreme, te nabavu 

knjiga i  održavanje muzejske građe u iznosu 280.280 kuna. 

Program osigurava minimum sredstva za rad muzeja koji će uz pomoć predloženih programa 

prema Ministarstvu kulture i županiji planiraju se ostvariti programi u iznosu od 1.761.193 

kuna. 

 

          5.      Gradska knjižnica…………………………..… ……..188.980 kn 

 

Ovim programom predviđena su sredstva za redovno poslovanje gradske knjižnice, te su za 

navedene svrhe  predviđena sredstva za plaće i osnovne materijalne troškove u iznosu od 

130.800 kuna kao i sufinanciranje nabave knjižne i neknjižne građe i opreme u iznosu od 

58.180 kuna.  

 

         6.  Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata….............275.000 kn 

         6.1. Izgradnja spomen obilježja………………………………210.000 kn 

 

Ovaj program  se  odnosi na izradu projekta kao i izgradnju spomen obilježja poginulih 

hrvatskim braniteljima iz Košuta prema prijedlogu HVIDR-e Trilj.  

 

         6.2. Izgradnja spomen sobe u Sinju.………………….……….65.000 kn 

 

Ovim programom se planira osigurati udio grada Trilja u navedenom projektu sa ostalim 

jedinicama lokalne samouprave s područja Cetinskog kraja. 

 

             Članak 2. 

Ovaj Program stupa na snagu danom  donošenja, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2021. 

godine. 
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Klasa: 021-05/21-01/4 

Ur.broj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021.                                                                                 

                                                                                                                        PREDSJEDNICA  

                                           GRADSKOG VIJEĆA: 

 

                                  Ivana Živaljić,univ.bacc.ing.ing. v.r. 

 

Na temelju članka 111. Zakona o vatrogastvu („NN“br: 125/19), te članka 32. Statuta Grada 

Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br: 03/09,01/13,02/18), Gradsko vijeće Grada Trilja na 

28. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine, donijelo je: 

 

     Program 

javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2021. godini 

 

      Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 

2021. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u proračunu Grada 

Trilja za 2021. godinu u ukupnoj visini od 5.750.000 kuna kako slijedi: 

 

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo – Trilj………………… 1.050.000 kn 

 

Ovim Programom predviđeno je sufinanciranje redovne djelatnosti dobrovoljnog vatrogasnog 

društva  u iznosu 800.000 kuna, kao i pojačanih mjera zaštite od požara koje se provode za 

vrijeme ljetne sezone i nabavu opreme u iznosu 200.000 kuna, te požarnih intervencija u 

iznosu od 50.000 kuna. 

Ovim Programom osigurava se kvalitetna protupožarna zaštita na cijelom području Grada 

Trilja koje zahtjeva stalnu prismotru i pažnju. 

 

2. Izgradnja vatrogasnoga doma……………………………4.530.000 kn 

 

Ovim Programom su osigurana sredstva za financiranje novog vatrogasnog doma koji se 

financira iz EU sredstava Europskog  poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. 

 

3. Civilna zaštita…………………………………………….…170.000 kn 

 

Ovim Programom bi se obuhvatili troškove nabave opreme i materijala za rad te troškove rada 

i obuke stožera zaštite i spašavanja u iznosu od 90.000 kuna, te izrada programa i plana u 

iznosu od 30.000 kn. 

Sredstva u iznosu od 50.000 predviđenih za obnovu zgrade PP u Sinju. 

 

      Članak 2. 

 

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

Klasa: 021-05/21-01/5 

Ur.broj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021.                       
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                                                                                                                         PREDSJEDNICA  

                               GRADSKOG VIJEĆA: 

 

                      Ivana Živaljić,univ.bacc.ing.industr. v.r. 

 

Na temelju članka 74.st.2 Zakona o sportu («Narodne novine»19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i 

članka 32. Statuta Grada Trilja («Službeni glasnik Grada Trilja» br.03/09,01/13,02/18), 

Gradsko vijeće Grada Trilja na 28. sjednici održanoj dana 07. travnja 2021. godine donijelo 

je: 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu i rekreaciji 

Grada Trilja za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

                        

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u sportu i rekreaciji u Gradu Trilju za 2021. 

godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Grada Trilja za 

2021. godinu u ukupnoj visini od 2.372.000 kuna kako slijedi. 

 

Sredstva za rad  športskih udruga  u ukupnom iznosu od 850.000 kuna raspoređuju se na: 

 

 A.   Sufinanciranje rada sportskih udruga i društava:  586.000 kn  

 

-Košarkaški klub «Cetina»…………………….     120.000 kn 

-Rukometni klub «Trilj – Pršut Voštane“ ..……     220.000 kn 

-Kuglački klub «Bojovnik» ……………………      45.000 kn 

-Nogometni klub «Čaporice»………………….       70.000 kn 

-Boćarski klub »Trilj“…………………………       30.000 kn 

-Nogometni klub „Trilj 2001“……………………   70.000 kn 

-MNK “ Trilj“…………………………………….  30.000 kn 

   

Ovim Programom predviđeno je sufinanciranje sportskih udruga i društava od interesa za 

razvoj sporta i rekreacije  na području grada. Programom  se osiguravaju sredstva za nesmetan 

rad i funkcioniranje klubova u natjecanjima s naglaskom na ravnomjeran razvoj sporta  i 

uključivanjem što većeg broja odraslih, djece i mladeži u sportske aktivnosti. 

B.     Pomoć sportskim udrugama i društvima:…............. 264.000 kn   

 

-Konjički Klub Sv. Mihovil………………………   22.000 kn 

-PD „Jelinak“ ……………………………………    30.000 kn 

-Šahovski klub „Trilj“ …………………………...     8.000 kn 

-Športski auto klub „BMW Zagora“…………….    12.000 kn 

-Karate klub „Cetinka“……………………………    6.000 kn  

-Športska udruga „Gaz“…………………………… 10.000 kn 

-Moto klub „Noćni jahači“…………………………20.000 kn 

-LU Tovarnica…………………………………….. 12.000 kn 

-Nogometni klub „Košute“........…………………    15.000 kn 

-Moto cross «Cetina »……………………………    20.000 kn 

-Veterani NK Čaporice……………………………  10.000 kn 
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-Udruga za mali nogomet Trilj……………………. 30.000 kn 

-Veterani NK Trilj………………………………… 10.000 kn 

-Ostale udruge  ……………..,……………………  59.000 kn 

 

Ovim Programom predviđena je pomoć sportskim klubovima i društvima koji djeluju na 

području grada u različitim sredinama i otvaraju nove mogućnosti za bavljenjem raznim 

sportskim aktivnostima potičući pozitivne efekte bavljenja sportom, lovom i rekreacijom.   

Pomoć će se dodjeljivati prema potrebama udruga za realizaciju programa udruga, dok će se 

neraspoređena sredstva koristiti prema zahtjevima i odobrenju pojedinih udruga.  

 

  C.       Sufinanciranje održavanja sportskih turnira i 

 drugih sportskih događaja …………………………   50.000 kn 

 

Programom su predviđena sredstva za održavanje prigodnih sportskih turnira povodom 

obljetnica, godišnjica kao i za dane Grada, te drugih prigodnih sportskih manifestacija na 

području grada Trilja, kao i sufinanciranje izvanrednih  troškova klubova za putovanja, 

završne turnire i sl. 

      Članak 2. 

 

   D. Ulaganja u sportske objekte: ……………………    1.472.000 kn  

                                       

 1. Održavanje sportskih objekata…… ……………       222.000 kn 

          

Programom su obuhvaćeni troškovi struje i vode u športskoj dvorani temeljem sporazuma sa 

osnovnom školom Trilj te troškove  tekućeg održavanja športske dvorane i sportskih terena 

„Čaporice“ i „Luke, te troškove zamjene oštećene ili nabava  nove  opreme za ostale sportske 

terene i dječje igraonice te izrada projekata . 

  

            2.  Izgradnja sportskih terena ………………………   1.250.000 kn 

 

Programom izgradnje sportskih terena je predviđena I. faza izgradnje svlačionica na igralištu 

„Luke“. 

  

Članak 3. 

 

Ovaj program  stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. 

godine. 

Klasa: 021-05/21-01/6 

Ur.broj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07. travnja 2021.  

                                                                  PREDSJEDNICA                                                                                                                  

                            GRADSKOG VIJEĆA: 

 

                    Ivana Živaljić,univ.bacc.ing.industr. v.r. 
    

Na temelju članka 32. Statuta Grada Trilja («Službeni glasnik Grada Trilja»broj:03/09,01/13,02/18) 

Gradsko vijeće Grada Trilja na 28. sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine, donijelo je: 

PROGRAM 

ostalih javnih potreba u Gradu Trilju  za 2021. godinu 
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Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se zadovoljavanje ostalih javnih potreba u Gradu Trilju za 2021. godinu i 

sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu  Grada Trilja za 2021. godinu u 

visini od 59.821.545 kuna kako slijedi: 

1. Vjerske zajednice…………………….……………. 300.000 kn 

 

Program se odnosi na tekuću pomoć župnim uredima  u visini 50.000 kuna za tekuće aktivnosti kao i 

za priređivanje vjerskih i kulturnih manifestacija u svojim župama, kao i za kapitalnu pomoć u visini 

250.000 kuna za kapitalne projekte izgradnje i obnove crkava, župnih kuća i druge kapitalne projekte u 

vjerskim zajednicama. 

2. Političke stranke ……………….…………………..   45.000 kn 

 

Program se odnosi na pomoć u financiranju rada političkih stranaka koje su zastupljene u  Gradskom 

vijeću prema broju vijećnika u iznosu 45.000 kn,  a ista im osigurava rad i  političko djelovanje u 

promicanju svoje stranke, predizbornim aktivnostima, obilježavanju obljetnica i druge aktivnosti.  

3. Školstvo i obrazovanje…………………….……   2.028.000 kn 

3.1. Program osnovnog školstva…………….…..…      600.000 kn 

 

Programom se planiraju sredstva u iznosu od 20.000 kn za pokrića materijalnih troškova osnovnih 

škola koja se odnose na popravke škola, održavanje školskih stjecanja i sl. 

Sredstva u iznsou 330.000 kn su namijenjena za nagrade uspjeha učenicima te nabavu radnih 

bilježnica i pomagala za osnovnu školu. 

3.2. Program srednjoškolskog obrazovanja………..…..678.000 kn 

 

Sredstava u iznosu od 678.000 kn namijenjena su za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i 

pomoći za organizaciju maturalnih večeri. 

3.3. Program akademskog obrazovanja……………..…750.000 kn 

Sredstva u iznosu od 750.000 kn su namijenjena za stipendije studentima koji redovno upisuju godinu 

i za sufinanciranje prijevoza redovnih studenata. 

3.4. Adaptacija područnih školi………………………….650.000 kn 

3.4.1. Adaptacija PŠ Strmendolac……………………   350.000 kn 

 

Program predviđa sredstva za uklanjanje i izgradnju PŠ Strmendolac. 

3.4.2. Izgradnja PŠ Košute……………………..…..       300.000 kn 

Program predviđa izradu glavnog projekta u svrhu ishodovanja građevinske dozvole za novu zgradu u 

PŠ košute. 

4. Program razvitka turizma……………………    1.810.000 kn 

4.1. Rad ureda TZ Trilj…………………………..        400.000 kn 

 

Program podrazumijeva pomoć radu turističke zajednice Grada Trilja za njeno tekuće poslovanje i 

ostvarenje planova i programa rada u iznosu od 180.000 kuna, te 120.000 kuna za program Thrill 

blues festivala i 100.000 kn za program Adventa u Trilju. 

4.2. Izgradnja bazena……………………………          60.000 kn 
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Programom se predviđa sufinanciranje izgradnje bazena vlasnicima kuća za odmor i drugih objekta u 

iznosu od 10.000 kn za bazene do 20 m2 , a 15.000 kn za bazene veće od 20 m2. 

4.3. Izgradnja šetnice…………………………….         800.000 kn 

 

Programom se predviđa izgradnja šetnice od ušća rijeke Ruda u Cetinu do predjela Gubavice. 

4.4. Izgradnja plaža………………………………         550.000 kn 

 

Programom se predviđa izgradnja plaže Mali Drinić. 

 5. Program razvoja poljoprivrede i poduzetništva…   1.420.000 kn 

Programom se predviđa pružanje potpora OPG-ima, poljoprivrednim zadrugama i ostalim 

registriranim poljoprivrednicima u iznosu od 500.000 kn, kao potpore obrtima, malom i srednjem 

poduzetništvu u iznosu 400.000 kn, te potpore istima u iznosu od 500.000 kn za ublažavanje štetnih 

učinaka od pandemije COVID. 

Navedene potpore će se realizirat u planiranom iznosu po donošenju Programa potpora koji će se 

izradit za svaku mjeru zasebno. 

Preostali iznos od 20.000 kn je planiran za podmirenje rada udruga i održavanju manifestacija vezanih 

za poljoprivredu i poduzetništvo. 

6. Program CEKOM 3LJ………………..…………..   53.218.545 kn 

Programom se planira sufinanciranje redovnog poslovanja gradske ustanove CEKOM 3LJ što 

podrazumijeva rashode za novozaposlene djelatnike i materijalne troškove, te nabavku opreme za 

samu ustanovu i njene partnere na projektu uz sufinanciranje. 

           7.Program unapređenja stanovanja……… ……..…….1.000.000 kn 

Programom su predviđena financijska sredstva za pokriće troškova ishođenja građevinske dozvole za 

izgradnju novih obiteljskih kuća, rekonstrukciju ili proširenje postojećih obiteljskih kuća ili stanova, u 

svrhu provođenja mjera demografske obnove i poboljšanja uvjeta stanovanja mladih u iznosu od 

500.000 kuna, te 500.000 kuna za uređenje pročelja zgrada u Centru Trilj. 

 

Članak 2. 

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01. siječnja 2021.godine.  

 

Klasa: 021-05/21-01/7 

Ur.broj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 07.travnja 2021.                                                                                                     

                                                                                 PREDSJEDNICA 

                   GRADSKOG VIJEĆA: 

               Ivana Živaljić,univ.bacc.ing.inustr. v.r. 

 



PONEDJELJAK, 12. TRAVNJA 2021.                         SLUŽBENI GLASNIK                                                         BROJ 3                

                                                                                                   GRADA TRILJA  

19 
 

       II. GRADONAČELNIK  

 

Na temelju članka  47.  st. 3. točka 11. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 

03/09, 01/13, 02/18 i 01/21)  i na temelju članka  48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Gradonačelnik Grada 

Trilja donosi:  

ODLUKU  

o razrješenju članova Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj  

 

                                                                    Članak 1.  

 

Sa mjesta predstavnika Grada Trilja u Upravnom vijeću „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj 

razrješuju se: 

 

Ivana Živaljić 

Elvira Bajić 

Marija Maroš   

 

                                                                    Članak 2.  

 

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

Trilja. 

 

 

KLASA: 601-01/21-01/4 

URBROJ: 2175-05-03-21-01 

Trilj, 08.04.2021.  

                                                                                                                                              

                                                                                                               GRADONAČELNIK  

                                                                                                               Ivan Šipić, dipl. teol. v.r. 

Na temelju članka  47.  st. 3. točka 11. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 

03/09, 01/13, 02/18 i 01/21)  i na temelju članka  48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Gradonačelnik Grada 

Trilja donosi:  

                                                                 ODLUKU  

                  o imenovanju članova Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj  

 

                                                                  Članak 1.  

 

Za predstavnike Grada Trilja u Upravnom vijeću „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj imenuju se:  
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Ana Bravić 

Branka Babić 

Irena Bradarić   

                                                                    Članak 2.  

 

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

Trilja. 

 

KLASA: 601-01/21-01/5 

URBROJ: 2175-05-03-21-01 

Trilj, 08.04.2021.  

                                                                                                                                              

                                                                                                               GRADONAČELNIK  

                                                                                                               Ivan Šipić, dipl. teol. 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

	Sredstva za rad  športskih udruga  u ukupnom iznosu od 850.000 kuna raspoređuju se na:
	A.   Sufinanciranje rada sportskih udruga i društava:  586.000 kn

