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I. GRADSKO VIJEĆE  
 

Na temelju članka 32. i 42. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja” broj 03/09, 

01/13, 02/18 i 01/21) i članka 15. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni 

glasnik Grada Trilja” broj 03/09, 01/13 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na 3. sjednici 

održanoj 15.09.2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

Čl. 1. 

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost biraju se: 

 

Predsjednik 

1. Miljenko Marić 

Članovi: 

1. Žana Majić- potpredsjednica  

2. Mate Čota  

3. Toni Dukić 

4. Duje Jozić 

 

Čl. 2. 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost obavlja poslove iz članka 44. Statuta 

Grada Trilja, a odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina članova. 

 

Čl. 3. 

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

 

Klasa: 021-02/21-01/10 

Urbroj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 15.09.2021. godine 

 

                       PREDSJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA 

        ŽANA MAJIĆ, prof. v.r. 
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Na temelju članka 32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja” broj 03/09, 01/13, 

02/18 i 01/21) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik Grada 

Trilja” broj 03/09, 01/13 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na 3. sjednici održanoj 

15.09.2021. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni 

sustav, turizam i zaštitu okoliša Grada Trilja 

 

Čl. 1. 

Odbor za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav, turizam i zaštitu 

okoliša Grada Trilja čini 5 članova. Predsjednik radnoga tijela bira se iz redova gradskih 

vijećnika, a preostali članovi mogu biti iz reda stručnih, znanstvenih i drugih javnih osoba. 

U Odbor za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav, turizam i zaštitu 

okoliša Grada Trilja biraju se: 

 

Predsjednik 

1. Ivica Marić - predsjednik 

Članovi: 

1. Toni Dukić – potpredsjednik  

2. Luka Vuco  

3. Mario Vuco 

4. Vjekoslav Jozić  

Čl. 2. 

Djelokrug rada Odbora za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav, 

turizam i zaštitu okoliša Grada Trilja: 

- Odbor razmatra i daje mišljenje o prijedlozima akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko 

vijeće, a koji uređuju pitanja prostornoga uređenja, zaštite okoliša i kulturne baštine, turizma, 

prometa, komunalnoga redarstva i imovinskopravnih odnosa 

- prati i aktivnosti na izgradnji i održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje 

su nužne za razvoj obavljanja navedenih komunalnih djelatnosti 

- prati i razmatra provođenje propisa kojima je uređeno pitanje zaštite okoliša i potiče 

poduzimanje mjera radi osiguranja njihove dosljedne provedbe na području Grada 

- prati rad Gradskoga vijeća i drugih radnih tijela 

- razmatra izvješća koja se donose Vijeću temeljem zakonskih odredbi, a odnose se na 

područje utvrđeno ovim člankom 
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Čl. 3. 

Radom radnog tijela rukovodi predsjednik radnog tijela koji saziva sjednice radnog tijela, 

predlaže dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama. 

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati na 

zahtjev Gradonačelnika, 1/3 vijećnika Gradskoga vijeća ili trećine članova radnog tijela u 

roku koji ne može biti duži od petnaest dana. 

Čl. 4. 

Na svoju sjednicu radno tijelo može pozivati znanstvene i stručne djelatnike te druge osobe 

radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici. 

U radu radnih tijela nužna je nazočnost i predstavnika predlagatelja odnosno službi koje su 

pripremile materijal kada se prema dnevnom redu sjednice radnog tijela raspravlja o tom 

materijalu, ali bez prava glasa. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela i osoba koja vodi 

zapisnik. 

Radno tijelo odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina članova.  

Čl. 5. 

O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskoga vijeća, vijećnici i druge osobe iz članka 3. koji 

nisu članovi tih  radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Gradskoga vijeća i 

objavom na web stranici Grada Trilja. 

Čl. 6. 

Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe pojedinog radnog tijela 

osigurava pročelnik upravnog odjela ovisno o području koje pojedino radno tijelo prati. 

 

Čl. 7. 

Članovi radnoga tijela neće primati naknadu za rad, obavljat će dužnost volonterski. 

 

Čl. 8. 

Mandat članovima radnoga tijela traje do kraja mandata aktualnoga Gradskoga vijeća. 

Članovi tijela mogu podnijeti ostavku pisanim putem Komisiji za izbor i imenovanje i prije 

isteka mandata. 1/3 vijećnika može pokrenuti prijedlog opoziva članova radnoga tijela. 

 

Čl. 9. 

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 
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Čl. 10. 

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

 

Klasa: 021-02/21-01/11 

Urbroj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 15.09. 2021. godine 

                              PREDSJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA 

              ŽANA MAJIĆ, prof. v.r.  

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja” broj 03/09, 01/13, 

02/18 i 01/21) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik Grada 

Trilja” broj 03/09, 01/13 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na 3. sjednici održanoj 15.09. 

2021. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o izboru članova Odbora za Proračun i financije, gospodarstvo i EU fondove 

 

Čl. 1. 

Odbor za Proračun i financije, gospodarstvo i EU fondove čini 7 članova. Predsjednik i 

potpredsjednik radnoga tijela bira se iz redova gradskih vijećnika, a preostali članovi mogu 

biti iz reda stručnih, znanstvenih i drugih javnih osoba. 

U Odbor za Proračun i financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja biraju se: 

Predsjednik 

1. Ivan Šipić – predsjednik  

Članovi: 

1. Ante Kozina – potpredsjednik  

2. Silvija Galić Delić  

3. Duje Jozić 

4. Jasmina Kaloper 

5. Ante Žolo  

6. Stipe Živaljić 

Čl. 2. 

Djelokrug rada Odbora za Proračun i financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja: 

- Odbor utvrđuje i prati provođenje financijske politike Grada Trilja 
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 - razmatra i daje mišljenje o prijedlogu odluke o privremenome financiranju, proračunu i 

godišnjem izvješću o izvršenju proračuna 

  - razmatra i daje mišljenje o prijedlogu drugih financijskih akata čije je donošenje u 

nadležnosti Gradskoga vijeća 

- razmatra i daje mišljenje o prijedlozima akata koje donosi Vijeće, a odnose se na utvrđivanje 

potreba, predlaganje mjera i programa koje se odnose na područje poljoprivrede, šumarstva, 

prometa i drugih područja iz djelatnosti gospodarstva 

- prati i razmatra pitanja u svezi s utvrđivanjem stanja i politike korištenja prostornih 

kapaciteta poduzetničke infrastrukture u vlasništvu Grada 

  - obavlja poslove redovitog praćenja i prikupljanja podataka o politikama i strateškim 

odrednicama Europske unije radi kontinuiranog praćenja programa i fondova Europske unije, 

praćenja mogućnosti korištenja drugih međunarodnih izvora financiranja 

- obavlja i druge poslove utvrđene odgovarajućom odlukom Vijeća 

 

Čl. 3. 

Radom radnog tijela rukovodi predsjednik radnog tijela koji saziva sjednice radnog tijela, 

predlaže dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama. 

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati na 

zahtjev Gradonačelnika, 1/3 vijećnika Gradskoga vijeća ili trećine članova radnog tijela u 

roku koji ne može biti duži od petnaest dana. 

Čl. 4. 

Na svoju sjednicu radno tijelo može pozivati znanstvene i stručne djelatnike te druge osobe 

radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici. 

U radu radnih tijela nužna je nazočnost i predstavnika predlagatelja odnosno službi koje su 

pripremile materijal kada se prema dnevnom redu sjednice radnog tijela raspravlja o tom 

materijalu, ali bez prava glasa. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela i osoba koja vodi 

zapisnik. 

Radno tijelo odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina članova.  

Čl. 5. 

O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskoga vijeća, vijećnici i druge osobe iz članka 3. koji 

nisu članovi tih  radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Gradskoga vijeća i 

objavom na web stranici Grada Trilja. 

Čl. 6. 

Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe pojedinog radnog tijela 

osigurava pročelnik upravnog odjela ovisno o području koje pojedino radno tijelo prati. 
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Čl. 7. 

Članovi radnoga tijela neće primati naknadu za rad, obavljat će dužnost volonterski. 

 

Čl. 8. 

Mandat članovima radnoga tijela traje do kraja mandata aktualnoga Gradskoga vijeća. 

Članovi tijela mogu podnijeti ostavku pisanim putem Komisiji za izbor i imenovanje i prije 

isteka mandata. Prijedlog opoziva članova radnoga tijela može pokrenuti i 1/3 vijećnika. 

 

Čl. 9. 

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

Čl. 10. 

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

 

Klasa: 021-02/21-01/12 

Urbroj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 15.09.2021. godine  

      PREDSJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA 

                        ŽANA MAJIĆ, prof. v.r.  

  

Na temelju članka 32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja” broj 03/09, 01/13, 

02/18 i 01/21) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik Grada 

Trilja” broj 03/09, 01/13 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na 3. sjednici održanoj 15.09. 

2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izboru članova Odbora za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih 

priznanja i suradnju s mjesnim odborima 

Čl. 1. 

Odbor za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih priznanja i suradnju s mjesnim 

odborima čini 5 članova. Predsjednik radnoga tijela bira se iz redova gradskih vijećnika, a 

preostali članovi mogu biti iz reda stručnih, znanstvenih i drugih javnih osoba. 

U Odbor za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih priznanja i suradnju s mjesnim 

odborima Grada Trilja biraju se: 
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Predsjednik 

1. Miljenko Marić 

Članovi: 

1. Marijo Budić 

2. Miro Čalo 

3. Željko Babić 

4. Zrinka Marić 

Čl. 2. 

Djelokrug rada Odbora za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih priznanja i 

suradnju s mjesnim odborima Grada Trilja: 

- Odbor razmatra i daje mišljenje o prijedlozima akata koje donosi Gradsko vijeće, a koji se 

odnose na praćenje demografskih mjera te mjera i programa koji se odnose na područje 

kulture, predškolskoga odgoja, sporta, školstva, socijalne zaštite i zdravstva 

 - obavlja sve pripremne radnje potrebne za dodjele priznanja Grada Trilja utvrđenih Statutom 

Grada Trilja 

 - razmatra i daje mišljenje o pristiglim prijedlozima 

 - predlaže Vijeću tekst odluka o dodjeli nagrada Grada Trilja i drugih priznanja 

 - obavlja i druge poslove utvrđene odgovarajućom odlukom Vijeća 

    

Čl. 3. 

Radom radnog tijela rukovodi predsjednik radnog tijela koji saziva sjednice radnog tijela, 

predlaže dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama. 

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati na 

zahtjev Gradonačelnika, 1/3 vijećnika Gradskoga vijeća ili trećine članova radnog tijela u 

roku koji ne može biti duži od petnaest dana. 

 

Čl. 4. 

Na svoju sjednicu radno tijelo može pozivati znanstvene i stručne djelatnike te druge osobe 

radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici. 

U radu radnih tijela nužna je nazočnost i predstavnika predlagatelja odnosno službi koje su 

pripremile materijal kada se prema dnevnom redu sjednice radnog tijela raspravlja o tom 

materijalu, ali bez prava glasa. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela i osoba koja vodi 

zapisnik. 

Radno tijelo odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina članova.  



ČETVRTAK, 16. RUJNA 2021.                          SLUŽBENI GLASNIK                                                                 BROJ 9                

                                                                                         GRADA TRILJA  

10 
 

Čl. 5. 

O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskoga vijeća, vijećnici i druge osobe iz članka 3. koji 

nisu članovi tih  radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Gradskoga vijeća i 

objavom na web stranici Grada Trilja. 

Čl. 6. 

Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe pojedinog radnog tijela 

osigurava pročelnik upravnog odjela ovisno o području koje pojedino radno tijelo prati. 

 

Čl. 7. 

Članovi radnoga tijela neće primati naknadu za rad, obavljat će dužnost volonterski. 

 

Čl. 8. 

Mandat članovima radnoga tijela traje do kraja mandata aktualnoga Gradskoga vijeća. 

Članovi tijela mogu podnijeti ostavku pisanim putem Komisiji za izbor i imenovanje i prije 

isteka mandata. 1/3 vijećnika može pokrenuti prijedlog opoziva članova radnoga tijela. 

 

Čl. 9. 

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

Čl. 10. 

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

 

Klasa: 021-02/21-01/13 

Urbroj: 2175-05-01-21-01 

Trilj, 15.09. 2021. godine                                     

                                                                        PREDSJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA 

                           ŽANA MAJIĆ, prof. 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

