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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 17. sjednici održanoj 03.03. 2023. godine 

donijelo je: 

ZAKLJUČAK  

o odbijanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Trilja za razdoblje 08.06.2021.-

31.12.2021.                    

     

Članak 1.  

 

Odbija se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trilja za razdoblje 08.06.2021.-31.12.2021.             

  

  

Članak 2. 

 

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

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA 

Klasa: 021-02/23-01/1 

Urbroj: 2181-12-01-23-01 

Trilj, 03.03. 2023.  g. 

                                                                               Predsjednik Gradskog vijeća: 

                                                                               Miljenko Marić, prof. v.r.  

 

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 17. sjednici održanoj 03.03.2023. godine 

donijelo je: 

ZAKLJUČAK  

o odbijanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Trilja za razdoblje 01.01.2022.-

30.06.2022.                   

     

Članak 1.  

 

Odbija se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trilja za razdoblje 01.01.2022.-30.06.2022.             

  

  

Članak 2. 

 

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

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA 

Klasa: 021-02/23-01/2 

Urbroj: 2181-12-01-23-01 

Trilj, 03.03.2023. g. 

                                                                               Predsjednik Gradskog vijeća: 

                                                                               Miljenko Marić, prof. v.r. 
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Temeljem članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj: 

03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na 17. sjednici održanoj dana 

03.03.2023. godine, donosi  

 

P R O G R A M 

građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Trilja za 2023. godinu 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 

 

(1) Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o 

stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i 

planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći 

računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i 

predvidivim izvorima prihoda financiranja građenja. 

 

(2) Ovim Programom, sukladno članku 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji 

komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Trilja u 2023. godini 

 

(3) Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture (troškovi 

projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe 

vođenja projekta građenja) s naznakom izvora njihova financiranja. 

 

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

Članak 2. 

 

 PROMETNA INFRASTRUKTURA 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja cestovne 

infrastrukture 

212.356 -Prihodi za posebne 

namjene: 79.633 

-Kapitalne pomoći: 

132.723  

 

-Građenje 

Kroz ovaj program planira se asfaltiranje i izgradnja pratećih sadržaja na neuređenim 

nerazvrstanim cestama na području Grada Trilja te presvlačenje dotrajalog asfaltnog sloja na 

nerazvrstanim cestama na kojima je to potrebno učiniti u naseljima Velić, Tijarica, Ljut, 

Čaporice, Ugljane, Trilj, Vedrine i Košute.  

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 



ČETVRTAK, 07. OŽUJKA 2023.                          SLUŽBENI GLASNIK                                                        BROJ  2               
                                                                                            GRADA TRILJA 
 

  

5 
 

Uređenje ulaza s 

državne ceste u 

naselju Budimiri 

13.272 -Komunalna 

naknada: 13.272 

 

-Projektnu 

dokumentaciju 

Kroz ovaj program planira se započeti postupka izrade projektne dokumentacije za proširenje 

i uređenje lokalne ceste LC 67091 u naselju Budimiri koja se spaja s državnom cestom DC-

60. Navedena cesta se planira proširiti u širini potrebnoj za neometano odvijanje i urediti 

drugim cestovnim sadržajem. 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Proširenje županijske 

ceste Kukuzovac- 

Vojnić 

39.817 -Pomoći: 

39.817 

 

-Projektna 

dokumentacija 

Kroz 2023. godini predviđa se izrada projektne dokumentacije za proširenje županijske ceste 

ŽC 67042 od Bučana u naselju Vojnić pa sve GZ Kukuzovac.  

U realizaciji ovog projekta uključio bi se i nositelj prava upravljanja na županijskoj cesti 

ŽUC. 

 

 JAVNE POVRŠINE 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja nogostupa 

Grab- Vratnice 

196.430 -Komunalna 

naknada: 63.707 

-Kapitalne pomoći: 

132.723  

 

-Građenje 

Ovim programom je planirano sufinanciranje troška prema investitoru ŽUC-u na izgradnji 

nogostupa Grab-Vratnice (ugovorna obveza) te izgradnja javne rasvjete na poziciji nogostupa 

za koju je Grad Trilj kao investitor podnio zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.  

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja nogostupa 

Gaz- Gubavica 

26.545 -Komunalna 

naknada: 26.545 

 

-završetak 

dokumentacije 

 

 

Nakon što je započet postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa Gaz- 

Gubavica s javnom rasvjetom, u Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za izradu 

glavnog projekta. 
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NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja nogostupa 

Velić 

89.268 -Prihodi za posebne 

namjene: 89.268 

 

-Građenje 

U 2023. godini planira se dovršetak projektne dokumentacije te ishodovanje građevinske 

dozvole za početak izgradnje nogostupa Velić s javnom rasvjetom. 

Početak radova se očekuje u drugoj polovici godine. 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja nogostupa 

Galići 

20.000 -Prihodi za posebne 

namjene: 20.000 

 

Projektna 

dokumentacija 

U 2023. godini planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju 

nogostupa Galići, Ul. Poljičke republike, županijska cesta ŽC 6148, točan zahvat od križanja 

s državnom cestom DC-60 prema OŠ Trilj. 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja parkirališta 

uz groblje Košute 

54.817 -Prihodi za posebne 

namjene: 20.000 

 

-Građenje 

Kroz ovaj program planira se uređenje, izgradnja pripremnog sloja i asfaltiranje parkirališta 

uz groblje Košute.  

 

  

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja parkirališta 

Trilj 

132.723 -Kapitalne pomoći: 

132.723 

 

-Zemljište 

-Građenje 

Kroz ovaj program planira se zakup javnog vodnog dobra putem javnog natječaja od 

Hrvatskih voda i izgradnja parkinga uz šetnicu rijeke Cetine (povezivanje s postojećim 

parkingom). 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja nogostupa 

Čaporice uz državnu 

cestu 

26.545 -Prihodi od prodaje 

neproizvedene 

dugotrajne imovine: 

-Projektna 

dokumentacija 



ČETVRTAK, 07. OŽUJKA 2023.                          SLUŽBENI GLASNIK                                                        BROJ  2               
                                                                                            GRADA TRILJA 
 

  

7 
 

26.545 

 

Ovim programom se planira započeti izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa 

Čaporice uz državnu cestu DC-60. Predviđena trasa izgradnje nogostupa bila bi od ulaza u 

zaseok Svaline prema PŠ Čaporice s čime bi se riješio problem prometovanja pješaka na tom 

zahvatu. 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja nogostupa i 

ulaza u naselje 

Budimiri 

26.545 -Komunalna 

naknada: 6.510 

-Prihodi od prodaje 

neproizvedene 

dugotrajne 

imovine:20.035 

 

-Projektna 

dokumentacija 

Programom se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u naselju 

Budimiri i uređenje ulaza (spoj državne i županijske ceste) kako bi se omogućilo sudionicima 

u prometu sigurno i pregledno uključivanje i isključivanje s državne ceste. 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja nogostupa 

Trilj- Šušnjare 

19.908 -Prihodi od prodaje 

neproizvedene 

dugotrajne 

imovine:19.908 

 

-Projektna 

dokumentacija 

Ovim programom predviđena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od 

Dubrovačke ulice do kraja ul. Put Šušnjara, točnije zaseoka Šušnjare-Cvitanovići s čim bi se 

postigla sigurna i neometana pješačka povezanost od tih zaseoka prema centru Trilja. 

 

 VODOOPSKRBA, ODVODNJA I KANALIZACIJA 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja 

vodoopskrbe- 

Voštane, sekundarne 

linije Gardun i 

Ugljane, crpne 

stanice Tijarica 

67.688 -Prihodi za posebne 

namjene: 2.733 

-Sufinanciranje 

cijene usluga: 5.230 

-Kapitalne pomoći: 

59.725 

 

 

-Projektna 

dokumentacija 

-Građenje 
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Kroz ovaj program planira se sufinanciranje dijela projektne dokumentacije za izgradnju 

vodoopskrbne mreže u naselju Voštane, izgradnju nove CS u zaseoku Plazibati na Tijarici te 

sekundarne linije nadogradnje postojeće vodovodne mreže u naseljima Gardun, Ugljane, 

Vedrine i Košute.  

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja 

kanalizacijske mreže-

Aglomeracija 

280.708 -Prihodi za posebne 

namjene: 214.347 

-Prihodi za posebne 

namjene: 66.361 

 

-Ugovorna obveza 

prema investitoru 

Programom su predviđena sredstva kapitalne pomoći trgovačkom društvu za sufinanciranje 

izgradnje ili rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže prema planu gradnje vodnih 

objekata te ugradnju hidranata u naseljima koja ih nemaju radi poboljšanja protupožarne 

zaštite. 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja sekundarne 

linije kanalizacijskog 

sustava Grab, 

Vedrine i Košute 

66.361 -Prihodi za posebne 

namjene: 38.134 

-Prihodi za posebne 

namjene: 28.227 

 

-Građenje 

Ovim programom sredstava su predviđena za nadogradnju kanalizacijskog kolektora 

obuhvaćenog projektom Aglomeracija. Projektom Aglomeracija nije bilo moguće obuhvatit  

sve stambene objekte u naseljima gdje se realizira pa se stoga taj problem planira rješavati 

izgradnjom novih sekundarnih linija. 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja oborinske 

odvodnje Trilj 

26.545 -Komunalna 

naknada: 26.545 

 

-Građenje 

U 2023. godini planira se izgradnja projekta oborinske odvodnje u ul. Put Piketa. 

Uslijed obilnih padalina ova ulica je cijela pod vodom kao i dio objekata koji se nalaze 

neposredno uz cestu pa je stoga nužno riješit sustav odvodnje na tom zahvatu. 

 

 JAVNA RASVJETA 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja javne 28.272 -Prihodi za posebne -Građenje 
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rasvjete namjene: 28.272 

 

Programom je planirana izgradnja javne rasvjete na nerazvrstanim cesta ul. Put Košuta 

(Klarići) i ul. Put Piketa. Na ove dvije lokacije koje se nalaze u gradu Trilju ne postoji javna 

rasvjeta te je istu potrebno izgraditi radi velikog broja stambenih objekata. 

 

 GROBLJA I MRTVAČNICE 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja i proširenje 

groblja 

465.458 -Opći prihodi i 

primici: 2.654 

-Prihodi o prodaje 

proizvedene 

dugotrajne imovine: 

327.000 

-Prihodi o prodaje 

neproizvedene 

dugotrajne 

imovine:135.804 

 

-projektna 

dokumentacija 

-zemljište 

-Građenje 

Programom se planira rješavanje do kraja projektne dokumentacije i početak izgradnje 

proširenje groblja Grab i Tijarica, ovim programom se planira i rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i projektne dokumentacije za proširenje groblja u naselju Košute. 

Programom je predviđen i dovršetak započetog groblja u naselju Voštane, te izgradnja novih 

grobnih mjesta unutar postojećih groblja u Trilju i Košutima. Ulaganja se planiraju i na  

postojećim grobljima Čačvina i Strmendolac (ogradni zid, okoliš i dr.). 

 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja mrtvačnica 119.451 -Komunalna 

naknada: 86.270 

-Kapitalne pomoći: 

33.181 

 

-Građenje 

Ovim programom se planira započeti izgradnja prostorija za posljednji ispraćaj u naseljima 

Rože, Gardun i Vrpolje te dovršetak izgradnje započete mrtvačnice u naselju Vedrine. 

Kroz ovu stavku je planirana nabava i izgradnja dodatne opreme u sklopu već izgrađenih 

mrtvačnica na području Grada Trilja. 

 

 OSTALO 

 

NAZIV STAVKE PROCJENA 

TROŠKA 

IZVOR 

FINANCIRANJA 

OBUHVAĆA 

SLJEDEĆE 

RADNJE 

Izgradnja komunalne 11.000 -Opći prihodi i -Građenje 
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infrastrukture u 

stambenim zonama 

primici: 1.000 

-Prigodi za posebne 

namjene: 10.000 

 

Kroz nove izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije predviđa se uvrstit nove 

markice namijenjene za stambenu zonu na području grada Trilja. 

Stambene zone je za prvu ruku potrebno opremit osnovnom komunalnom infrastrukturom, 

kako bi iste ispunjavale uvjete života prilikom izgradnje novih stambenih objekata u njoj. 

 

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 3. 

 

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, navedenih u popisu poslova 

s procjenom troškova građenja, je slijedeći: 

 

 

Izvor financijskih sredstava 

 

 

Iznos 

 

1. Komunalni doprinos  26.000 

2. Komunalna naknada  279.893 

3. Prihodi za posebne namjene 608.473 

4. Opći prihodi i primici 3.654 

5. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 327.000 

6. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 202.292 

7.Sufinanciranje cijene usluga 5.230 

8.Pomoći 471.167 

 

S V E U K U P N O: 

 

1.923.709 

 

Članak 4. 

 

Kroz ovaj Program svi iznosi prikazani su isključivo u eurima. 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Trilja“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TRILJ 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/23-01/1 

URBROJ:2181-12-01-23-01 

TRILJ, 03.03. 2023. god. 

                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          GRADA TRILJA 

                                                                                                     Miljenko Marić, prof. v.r.  
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Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 
110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj: 03/09, 
01/13, 02/18 i 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na 17. sjednici održanoj dana 03.03.2023. 
godine, donosi  
 
                                                                   P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture  
na području Grada Trilja za 2023. godinu 

 
 

IV. OPĆE ODREDBE  
Članak 1. 

 
Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s mogućnostima i 
raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. 
 
 Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se: 
 
1.opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, 
po djelatnostima 
2.iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 
 

V. KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 

Članak 2. 
 

U smislu ovog programa pojam Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća obavljanje 
slijedećih komunalnih djelatnosti: 
 

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
2. ODRŽAVANJE BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJIH DEKORACIJA 
3. ODRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA 
4. ODRŽAVANJE  ČISTOĆE JAVNIH I PROMETNIH POVRŠINA 
5. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
6. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA 
7. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
8. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA 
9. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA 
10. SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 
11. ODRŽAVANJE GOSPODARSKE ZONE ČAPORICE 
12. NABAVA KOMUNALNE OPREME I PROGRAMA 
13. NABAVA KOMUNALNE OPREME 
14. UREĐENJE GRADSKOG PARKA 
15. NABAVA KUĆIŠTA ZA NADZOR BRZINE 
16. ODRŽAVANJE WIFI MREŽE 
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       III .          OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

Članak 3. 
1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 
Program održavanje javne rasvjete provodi se dodjelom koncesije ovlaštenom koncesionaru 
putem javnog nadmetanja na rok od 2 godine. Na postojećoj mreži javne rasvjete potrebno 
je kontinuirano vršiti izmjene neispravnih žarulja, stakala i instalacija te čišćenje stakala od 
strane nositelja održavanja javne rasvjete, uz kontinuirano praćenje kvarova od strane 
komunalnog redara i dojave građana. Ovaj program uključuje i podmirivanje troškova el. 
energije prema isporučitelju javne usluge. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Prihodi za posebne namjene …………………………………………………………………………………112.356 
Komunalna naknada……………………………………………………………………………………………….95.000  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………………..207.356 
 

2. ODRŽAVANJE BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJIH DEKORACIJA 

 
Pod ovim programom podrazumijeva se postavljanje ukrasne rasvjete i drugih ukrasnih 
detalja za božićno- novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili pod 
pokroviteljstvom Grada Trilja na površinama ili zgradama javne namjene, te osvjetljavanje 
dijelova istaknutih kulturnih i sl. građevina u naseljima. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Opći prihodi i primici……………………………………………………………………………………………….13.272  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..13.272 
 

3. ODRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA  
 
Pod ovim programom podrazumjeva se Čišćenje i uređenje oborinskih kanala ,  izgradnja 
građevina koje služe za funkcionalnost odvodnje i za ispuštanje oborinskih i drugih otpadnih 
voda, te zamjena i nabavka dotrajalih slivnika, rešetki, cijevi i sl. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Opći prihodi i primici……………………………………………………………………………………………….21.236 
Komunalna naknada……………………………………………………………………………………………….6.636   
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..27.872 

 
 

4. ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH I PROMETNIH POVRŠINA 
 

Pod ovim programom podrazumijeva se čišćenje javnih i prometnih površina na području 
Grada Trilja i ostalih pripadajućih naselja , naročito u vrijeme mjesnih blagdana. 
Ovaj program obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, 
uklanjanje smeća, te nabavku potrebnog materijala.  
Pored redovnog čišćenja javnih površina predviđena su i interventna čišćenja povodom 
održavanja raznih manifestacija.  
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Program  će provoditi komunalni djelatnici grada Trilja uz pomoć djelatnika primljenih preko 
programa javnih radova, a po potrebi i uz pomoć Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća  
Cetinske krajine d.o.o. Sinj“. 
U programu su predviđena i sredstva za plaćanje naknade Gradu Sinju  za zbrinjavanje 
otpada na odlagalištu Mojanka – Kukuzovac. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Prihodi za posebne namjene ……………………………………………………………………………………46.000 
Opći prihodi i primici.……………………………………………………………………………………………….40.270  
UKUPNO:……………………………………………………………………………………………………………..86.270 
 

5. PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA 
 

Pod ovim programom podrazumijeva se održavanje javnih i zelenih  površina provodit će 
komunalni  radnici grada kao i putem javnih radova  te po potrebi  sa komunalnim 
poduzećem «Čistoća Cetinske krajine» d.o.o.- Sinj. 
Program također predviđa  sredstva za hortikulturno uređenje zelenih površina, čišćenje 
smeća i uklanjanje nepotrebnih predmeta sa zelenih površina, izradu plana uređenja 
gradskog parka, te nabavku materijala potrebnih za održavanje zelenih površina i druge 
usluge. U sklopu programa također je potrebno  izvršiti obaveznu preventivnu deratizaciju i 
dezinsekciju za područje grada Trilja. Program predviđa i plaćanje poticajne naknade Fondu 
za zaštitu okoliša.   
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Prihodi za posebne namjene ……………………………………………………………………………………26.361 
Opći prihodi i primici.……………………………………………………………………………………………….30.000  
UKUPNO:……………………………………………………………………………………………………………..56.361 

 
6. PROGRAM ODRŽAVANJA GROBLJA I MRTVAČNICA 

 

Pod ovim programom podrazumijeva se održavanje koje se uglavnom sastoji od redovitog 
čišćenja osušenog cvijeća i vijenaca, košenja trave, sakupljanja  i odvoženje drugog otpadnog 
materijala ili spaljivanje po mogućnosti  na licu mjesta. 
Navedene i slične poslove održavanja  groblja i mrtvačnica naročito se čine prije pokopa te  
pred mjesne blagdane i državne praznike kada se groblja češće posjećuju. Naročito je 
potrebno poticati i stanovništvo da iste poslove vrši svakodnevno  prilikom posjeta grobljima 
i za vrijeme bilo kakvih radova kako bi groblja bila što urednija. 
Program predviđa troškove odvoza velikih kontejnera sa groblja, tekuće troškove održavanja  
zelenih površina, ukrasnog bilja, mrtvačnica, te nasipanje materijala  i uređenje okoliša 
groblja i troškove potrošnje vode i el. energije. 
Program predviđa i nabavu te zamjenu potrošnih i dotrajalih predmeta na groblju i 
mrtvačnici. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Komunalna naknada…………. ……………………………………………………………………………………39.016 
Opći prihodi i primici.……………………………………………………………………………………………….30.000  
UKUPNO:……………………………………………………………………………………………………………..69.016 
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7. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
 

Na području grada Trilja postoji veliki broj nerazvrstanih cesta i putova od kojih je dio 
neasfaltiran pa njihovo stanje zahtjeva redovito nasipanje uz rješavanje odvodnje oborinskih 
voda koje znatno oštećuju neasfaltirane ceste i putove. 
Također treba posvetiti veću pažnju oštećenjima na asfaltiranim cestama (rupe, oštećenja 
uslijed radova i sl.) koje treba sanirati u što kraćem roku. 
U sklopu održavanja nerazvrstanih cesta i putova iste je potrebito redovito čistiti od žbunja i 
raslinja radi bolje prohodnosti  koristeći se i preko  javnih radova, te u suradnji sa 
«Županijskim cestama» iz Sinja koji su zaduženi za lokalne, županijske i državne ceste. 
Posebna pažnja posvetit će se prema prometnim znakovima, obavijestima te horizontalnoj i  
vertikalnoj signalizaciji na nerazvrstanim cestama. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Komunalna naknada……………………………………………………………………………………………….16.545  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..16.545 
 
 

8. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA 
 
Program održavanje poljskih puteva  provodi se dodjelom koncesije ovlaštenom 
koncesionaru putem javnog nadmetanja na rok od 1 godine. Ovim Programom predviđaju se 
troškovi sanacije i uređenja svih poljskih putova koji nisu u sustavu održavanja Hrvatskih 
voda, te poljskih putova u brdskim dijelovima grada Trilja. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Komunalna naknada……………………………………………………………………………………………….26.545  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..26.545 
 
 

9. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA 
 

Ovaj program predviđa održavanje nerazvrstanih cesta  u zimskim uvjetima na području 
grada koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem Županijskih cesta, već preko Hrvatskih 
cesta kao pomoć JLS zbog nepredvidivih a često i velikih troškova koji nastaju u zimskom 
periodu.  
Programom se predviđa čišćenje snijega s kolnika i ostalih popratnih sadržaja nerazvrstanih 
cesta, poduzimanje zaštitnih mjera protiv stvaranja poledice, osiguranje odvodnje s kolnika i 
nogostupa prilikom otapanja snijega. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Komunalna naknada……………………………………………………………………………………………….13.272  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..13.272 
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10. PROGRAM SANACIJE DIVLJIH DEPONIJA 
 

Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, 
odvoz smeća sa području lociranog divljeg deponija, te sakupljanje građevinskog i ostalog 
otpada odloženog uz kontejnere za komunalni otpad. 
Programom se planira i nabavka kamera i ostalih pripadajućih znakova radi sprječavanja 
daljnjeg nelegalnog deponiranja otpada. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
 
Komunalna naknada ……………….………………………………………………………………………………13.273 
Opći prihodi i primici.……………………………………………………………………………………………….13.272  
UKUPNO:……………………………………………………………………………………………………………..26.545 
 
 
 
 

11. PROGRAM ODRŽAVANJA GOSPODARSKE ZONE ČAPORICE 
 

Pod ovim programom podrazumijeva se čišćenje zelenih i prometnih površina na području 
GZ Čaporice, hortikultura, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na cestama u 
GZ, redovno održavanje komunalne infrastrukture u vlasništvu grada te nabavka pripadajuće 
opreme na površinama u vlasništvu grada. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Opći prihodi i primici……………………………………………………………………………………………….16.545  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..16.545 
 

12. NABAVKA KOMUNALNE OPREME I PROGRAMA 
 
Ovaj program predviđa nadogradnju webGIS programa za evidenciju komunalne 
infrastrukture na području Grada Trilja, nabavku urbane opreme i sufinanciranje nabavke 
spremnika za smeće, preko Fonda za zaštitu okoliša. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Prihodi za posebne namjene ………………………………………………………………………………..…26.545 
Opći prihodi i primici……………………………………………………………………………………………………327 
Sufinanciranje cijene usluge……………………………………………………………………………………26.545  
UKUPNO:……………………………………………………………………………………………………………53.417 
 

13. NABAVKA KOMUNALNE OPREME 
 
Ovaj program predviđa nabavku kontejnera za smeće, nabavku opreme, strojeva i alata za 
komunalne radnike Grada Trilja kao i tekuće održavanje radnih i alatnih strojeva koje 
trenutno posjedujemo. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Komunalna naknada……………………………………………………………………………………………….26.545  
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UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..26.545 
 

14. UREĐENJE GRADSKOG PARKA 
 

Pod ovim programom podrazumijeva se nabavka novih dječjih sprava za igranje, postavljanje 
nove antistress podloge, postavljanje sustava navodnjavanja, zamjena i servisiranje dotrajale 
komunalne opreme u gradskom parku i nabavka novih pripadajućih tabla i oznaka za 
površinu u parku. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Opći prihodi i primici……………………………………………………………………………………………….19.908  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..19.908 
 

15. NABAVKA KUĆIŠTA KAMERA ZA NADZOR BRZINE 
 

Programom se predviđa nabavka i montaža novih kućišta i svih pripadajućih elemenata za 
nadzor brzine na području grada Trilja, a sve s ciljem podizanja sigurnosti i zaštite svih 
sudionika u prometu, pogotovo onih najmlađih. 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Prihodi za posebne namjene..………………………………………………………………………………….16.000  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..………..16.000 

16. ODRŽAVANJE WIFI MREŽE 
 
Program predviđa redovno održavanje i servisiranje postavljene gradske opreme za bežično 
povezivanje WIFI mrežom. Oprema je postavljena na 9 različitih lokacija na području grada 
Trilja te je nužno da redovno održava radi što bolje kvalitete signala i funkcionalnosti. 
 
 
Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:    
Opći prihodi i primici…………………………………………………………………………………………………2.349  
UKUPNO:…………………………………………………………………………………………………..……..….2.349 

 
IV. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 4. 

 
Zbirni iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja, navedenih u popisu 
poslova je slijedeći; 

 

1. 
ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA – IZVOR 
FINANCIRANJA 
 

Iznos 

1.1. Komunalna naknada 236.832 

1.2. Opći prihodi i primici 187.179 

1.3. Prihodi za posebne namjene 227.262 

1.4. Sufinanciranje cijene usluga 26.545 

 SVEUKUPNO : 677.818 
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Članak 5. 

 
Kroz ovaj Program svi iznosi prikazani su isključivo u eurima. 
 

Članak 6. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Trilja“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
GRAD TRILJ 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/23-01/2 
URBROJ:2181-12-01-23-01 
TRILJ, 03.03. 2023. god. 
 
                                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                     Miljenko Marić, prof. v.r.  
 

Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 

(«Narodne novine“ broj:83/22), te članka 32. Statuta Grada Trilja («Službeni glasnik Grada 

Trilja» broj: 03/09,01/13,02/18, 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na 17. sjednici, održanoj 

dana 03.03.2023. godine, donijelo je: 

     

          PROGRAM  

   javnih potreba u kulturi Grada Trilja za 2023. godinu 

 

     Članak 1. 

      

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi  Grada Trilju za 2023. godinu i sredstva 

za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Grada Trilja za 2023. godinu u 

ukupnoj visini od 254.468 eura, kako slijedi: 

 

1. Rad udruga u kulturi ……………………………..  76.979 eura 

 

Ovim Programom  predviđeno je financiranje redovne djelatnosti udruga u kulturi na 

području grada u iznosu 66.361 euro i 10.618 eura za sufinanciranje troškova putovanja, 

održavanja prigodnih kulturnih događanja i gradskih manifestacija u organizaciji udruga. 

Sredstva za rad udruga u iznosu 66.361 eura, raspoređuju se kako slijedi: 

 

- Likovna udruga «Tilirium» Trilj………………………………    4.000 eura 

- KUU«Triljske mažoretkinje»………………….……………….  15.000 eura 

- Udruga «Pokrenimo Tijaricu»…………………………………..  6.000 eura 

- KUD «Župe Grab»…………………………………………….    6.000 eura 

- Dramska udruga  „Most“ ………………………………………   4.000 eura 

- Kulturno društvo „Trilj“ ………………………………………..  6.000 eura 
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- Znanstveno ekol. i kulturna udruga „Gaius Laberius“ Gardun…..2.500 eura 

- Udruga „Triljsko srce“…………………………………………... 1.000 eura 

- Ostale udruge……………………………………………………..3.861 eura 

- Neraspoređeno ………………………………………………… 18.000 eura 

                       

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. 

Osim redovne djelatnosti udruga financiraju se i razna kulturna događanja i gostovanja 

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

za što su planirana sredstva u iznosu 10.618 eura. 

 

           2.     Muzej triljskog kraja……………………………….. 108.610 eura 

 

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 vrijednosti 44.911 eura. 

Programom se planiraju i sredstva u iznosu 63.699 eura za aktivnosti i projekte koji su 

prijavljeni na natječaje  Ministarstvu kulture i županije, a o odobrenim projektima ovisi i 

njihova realizacija. 

 

          3.      Gradska knjižnica…………………………………….. 25.080 eura 

Ovim programom predviđena su sredstva u iznosu 18.440 eura za redovno poslovanje 

gradske knjižnice,  kao i sufinanciranje nabave  opreme i knjižne i neknjižne građe uz pomoć 

grada i Ministarstva kulture u iznosu od 6.640 eura.  

 

4.     Arheološka iskapanja na Gardunu…………………… 3.982 eura 

 

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 je značajan za  grad jer vodi brigu o očuvanju arheološke 

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

 

5. Izgradnja spomen obilježja……………………………..... 39.817 eura 

 

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

hrvatskim  braniteljima s područja Grada Trilja.  

 

Članak 2. 

     

Ovaj Program stupa na snagu osim dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Trilja, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

Klasa: 021-05/23-01/3 

Urbroj: 2181-12-01-23-01 

Trilj, 03.03.2023.                                                                          

                              Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

                                  Miljenko Marić, prof. v.r.  
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Na temelju članka 17. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“br: 18/22, 46/22, 119/22) i 

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

01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na  17. sjednici održanoj dana 03.03.2023.godine, 

donijelo je: 

                                                                    

PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2023. godinu 

      

      Članak 1. 

 

Svrha Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2023. godinu je osigurati 

građanima viši standard socijalne zaštite od onog koji je propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.  

Ovim Programom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne 

skrbi, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak.  

  

      Članak 2. 

 

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurana su u Proračunu Grada 

Trilja za 2023. godinu u Razdjelu 2. Glava 1. – Program 1014 Socijalna skrb u iznosu 

624.901 eura.  

 

Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i 

   kućanstvima - u novcu i naravi…...…………………… 112.815 eura 

 

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

oboljelima za podmirenje troškova liječenja te korisnicima zajamčene minimalne naknade za  

podmirenje troškova stanovanja, božićnice, i podmirenje troškova dopunskog osiguranja 

prema utvrđenom cenzusu. Pomoć će se dodjeljivati prema pristiglim i riješenim zahtjevima  

od strane Socijalnog  vijeća i gradonačelnika. 

 

A.1. Naknade građanima i kućanstvima…………………… 86.270 eura 

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, liječenja 

      ogrjeva i druge  jednokratne pomoći ………………………  33.181 eura 

 

Program se odnosi na podmirenje troškova stanovanja, troškove liječenja, pogrebnih troškova,  

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

odobrenim zahtjevima.  

   

2.  Ostale naknade - Božićnica  …………………………………39.817 eura 

 

Sredstva za dodjelu božićnica osiguravaju se umirovljenicima sa utvrđenim cenzusom 

prihoda, kao i korisnicima zajamčene minimalne naknade prema popisu Centra za socijalnu 

skrb. 

Odluku o cenzusu prihoda za umirovljenike, te visinu i oblik pomoći utvrđuje Gradonačelnik 

svojom odlukom u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu. 

 

3. Ostale naknade – dopunsko zdravstveno osiguranje…………13.272 eura 

 

Sredstva su namijenjena za financiranje troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja  
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umirovljenicima prema utvrđenom prihodovnom cenzusu, kojeg utvrđuje gradonačelnik. 

 

         A.2.    Ostale pomoći………………………………………………….26.545 eura  

 

Planirana sredstva su namijenjena podmirenju troškova dobrovoljnih akcija darivanja krvi, 

kao i troškova vode i prijevoza u sušnom razdoblju stanovnicima  koji nemaju  riješenu 

opskrbu iz vodovodne mreže. 

 

              B.   Pomoć za novorođenu djecu ……………………………….  62.089 eura 

 

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

Grada za svako novorođeno dijete kao demografska mjera s ciljem poticanje mladih obitelji u 

provođenju natalitetne politike u Gradu. Pomoć će se dodjeljivati prema zaključku 

gradonačelnika za svako rođeno dijete od  01. siječnja do kraja ove godine, po podnesenim 

zahtjevima i planiranim sredstvima u proračunu. 

 

C. Sufinanciranje rada Crvenog križa……………………… 27.872 eura 

   

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

27.872 eura  prema zakonskoj obvezi, te troškove plaće i materijalne troškove za jednog 

djelatnika koji radi u Trilju i vodi brigu o raspodjeli  humanitarne pomoći pučanstvu, dodjele 

uskrsnica i božićnica, vođenje brige o starijim i nemoćnim osobama, i druge  aktivnosti iz 

oblasti socijalne skrbi 

 

Pomoć udrugama proizašlih iz Domovinskog rata 

 i drugih udruga socijalno -humanitarne skrbi …………  39.817 eura 

 

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

kojima se želi pomoći u njihovu radu i provođenju aktivnosti i programa rada udruga. 

Također su planirana i sredstva za rad invalidnih i drugih socio-humanitarnih udruga koje 

vode brigu o invalidnim i potrebitim osobama u rješavanju njihovih osnovnih životnih i 

zdravstvenih problema. 

Sredstva su raspodijeljena po udrugama kako slijedi: 

 

1. Udruga hrvatskih  ratnih vojnih invalida Domovinskog rata…….   7.500  eura 

         2. Udruge obitelji  poginulih Hrv.branitelja Domovinskog rata…       2.500  eura 

            3. Ostale udruge Domovinskog rata  RH……………………………  3.000  eura                     

            4. Udruga osoba s invaliditetom Trilj  ………………………            15.000 eura 

            5. Klub roditelja „Ruka pomoći“  …………………………                3.500  eura 

 6. Udruga umirovljenika…………………………………………….. 3.317  eura 

 7. Udruga „Prijatelji obitelji“…………………………………………2.000  eura 

8. Ostali programi udruga za pomoć invalidnim osobama …. ……...  3.000  eura 

 

E. Javni radovi ……………………………….………………51.231 eura 

 

Planirana sredstva su namijenjena za zapošljavanje teže zapošljivih  i ranjivih skupina 

pomoćnih radnika na komunalnom održavanju javno - prometnih  i zelenih površina na 

području grada.  

Sredstva se u cijelosti planiraju osigurati od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  
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F. Program „Zaželi“………………………………………    297.896 eura       

 

Planirana sredstva su namijenjena zapošljavanju  djelatnica  na poslovima brige i skrbi o 

starijim i bolesnim osobama bez adekvatne skrbi, kao i pokriću  materijalnih troškova, usluga  

i tekućih pomoći prema odobrenom programu od strane  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

koji osiguravanju sredstva u cijelosti. 

 

G. Novčana pomoć za roditeljski dopust „Prve Tri“……….33.181 eura 

 

Planirana sredstva su namijenjena roditeljima zaposlenim na puno radno vrijeme, s 

prebivalištem na području grada Trilja u periodu od najmanje tri godine, koji koristi 

roditeljski dopust za treće i svako slijedeće dijete za period od navršenih šest mjeseci do treće 

godine života djeteta. 

Odluku o visini pomoći i načinu ostvarivanja iste donosi gradonačelnik. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniju Grada Trilja, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

Klasa: 021-05/23-01/4 

Ur.broj: 2181-12-01-23-01 

Trilj, 03.03.2023. 

                                                                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

 

                                    Miljenko Marić, prof. v.r.  

 

Na  temelju članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 32. Statuta grada Trilja (Službeni glasnik grada Trilja, 

broj 03/09,01/13, 02/18, 01/21), Gradsko vijeće grada Trilja na 17. sjednici održanoj 

03.03.2023 . godine donijelo je: 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju 

        Grada Trilja za 2023. godinu 

 

     Članak 1. 

 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi Grada Trilja utvrđuju se programi i aktivnosti, odnosno poslovi i djelatnosti 

od značaja za Grad Trilj u području predškolskog odgoja i obrazovanja, skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi  i kapitalnih ulaganja i održavanja objekata i opreme dječjih vrtića. 

 

Članak 2. 

 

Sredstva za financiranje u području predškolskog odgoja u Gradu Trilju za 2023. godinu 

osiguravaju se u proračunu Grada Trilja na razdjelu 2.Glava 1. – Društvene djelatnosti – 

Program 1009 -Predškolski odgoj,  u ukupnom iznosu od 872.747 eura, kojim se planiraju 

financirati slijedeće aktivnosti i to: 

 

I. Predškolski odgoj ……………………………………..  872.747 eura 
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1. Redovan rad dječjeg vrtića „Trilj“…..………………. 806.386 eura  

 

Sredstva u iznosu 802.404 eura su namijenjena financiranju rashoda poslovanja, i to: rashoda 

za zaposlene u iznosu 642.910 eura, za materijalne troškove 157.503 eura, 1.991 eura za  

financijske rashode, te 3.982 eura za opremanje vrtića novim sadržajima. 

 

2. Sufinanciranje dječjeg vrtića „Trilj“……………………39.816 eura 

 

Ovim Programom je predviđeno sufinanciranje rashoda poslovanja podružnice dječjeg vrtića 

u Košutama u iznosu 26.544 eura, i troškova opremanja u iznosu 13.272 eura. 

 

3. Dogradnja dječjeg vrtića „Trilj“…………………………..26.545 eura 

 

Sredstva u navedenom iznosu odnose se na troškove izrade projekta dogradnju novog vrtića 

za buduće financiranje iz eu fondova. 

 

       Članak 3. 

 

Ovaj program stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Trilja, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023.godine. 

 

Klasa:  021-05/23-01/5 

Ur.broj: 2181-12 -01-23-01 

Trilj, 03.03.2023. 

                                    Predsjednik Gradskog vijeća: 

                                   Miljenko Marić, prof. v.r. 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Trilja («Službeni glasnik Grada Trilja» broj: 03/09, 

01/13, 02/18, 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na 17. sjednici održanoj 03.03.2023. 

godine, donijelo je:  

 

PROGRAM 

ostalih javnih potreba u Gradu Trilju za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se zadovoljavanje ostalih javnih potreba u Gradu Trilju za 2023. 

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

2023. godinu u visini od 3.201.764 eura kako slijedi: 

 

1. Vjerske zajednice…………………….……………. 66.362 eura 

 

Program se odnosi na tekuću pomoć župnim uredima  u visini 13.272  eura za tekuće 

aktivnosti kao i za priređivanje vjerskih i kulturnih manifestacija u svojim župama, kao i za 

kapitalnu pomoć u visini 26.545 eura za kapitalne projekte izgradnje i obnove crkava, župnih 

kuća i druge kapitalne projekte u vjerskim zajednicama. 

Program također predviđa i sufinanciranje izgradnje projekta kapele na groblju u Vedrinama u 

iznosu  26.545 eura. 
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2. Političke stranke ……………….…………………..   5.309 eura 

 

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

Gradskom vijeću prema broju vijećnika u ukupnom iznosu 5.309 eura,   

 

3. Školstvo i obrazovanje…………………….……   577.677 eura 

 

3.1. Program osnovnog školstva…………….…..…      78.307 eura 

 

Programom se planiraju sredstva u iznosu od 3.982 eura za pokrića materijalnih troškova 

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

Sredstva u iznosu 46.453 eura  su planirana kao pomoć osnovnoj školi u nabavi radnih 

bilježnica i pomagala za osnovnu školu, 26.545 eura za nabavu pametnih ploča i 1.327 eura za 

ostale namjene. 

 

3.2. Program srednjoškolskog obrazovanja………..….. 160.927 eura 

 

Sredstava u iznosu od 159.268 eura  namijenjena su za sufinanciranje prijevoza učenika 

srednjih škola, 26.545 eura namijenjeno je za sufinanciranje nabave knjiga učenicima te 1.327 

eura za ostale pomoći ka  npr. organizaciju maturalnih večeri. 

 

3.3. Program akademskog obrazovanja……………..… 179.176 eura 

 

Sredstva u iznosu od 99.542 eura su namijenjena za stipendije studentima koji redovno 

upisuju godinu,  izvrsnih studenata i poslijediplomskog usavršavanja, te  79.634 eura za 

sufinanciranje prijevoza redovnih studenata. 

 

3.4. Program obnove i izgradnje  područnih škola…… 159.267 eura 

 

 

3.4.1. Izgradnja PŠ Košute……………………..…..       92.906 eura 

 

Program predviđa izradu glavnog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole za 

novu zgradu u PŠ košute. 

 

3.4.2. Obnova područne škole Kamensko……………   19.908 eura 

 

Program predviđa sredstva za dovršenje obnove PŠ Kamensko. 

 

3.4.3. Obnova područne škole Bisko…………………    19.908 eura 

 

Program predviđa sredstva za dovršenje obnove PŠ Bisko 

 

3.4.4. Obnova Područne škole Čaporice ……………..  26.545 eura 

 

Program predviđa obnovu PŠ Čaporice 

 

4. Program razvitka turizma……………………           209.356 eura 

 

4.1. Rad ureda TZ Trilj…………………………..            132.723 eura 
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Program podrazumijeva pomoć radu turističke zajednice Grada Trilja za njeno tekuće 

poslovanje i ostvarenje planova i programa rada, a posebno programa Thrill blues festivala, 

Triljskog ljeta, Dana Sv. Mihovila i Adventa u Trilju. 

 

4.2. Izgradnja šetnice…………………………….               39.817 eura 

 

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

 

4.3. Uređenje plaža na Cetini …………………… ….        10.272 eura 

 

Programom se predviđa dodatno oplemenjivanje sadržajima plaža na Cetini.  

 

4.4. Uređenje bunara i lokvi – Velić……………………..  26.544 eura 

 

Programom je predviđeno sufinanciranje uređenja bunara i lokve u Veliću  na osnovi prijave i 

odobrenje istih za financiranje iz županijskog proračuna. 

 

 5. Program razvoja poljoprivrede i poduzetništva…….   69.015 eura 

 

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

registriranim poljoprivrednicima, kao potpore obrtima, malom i srednjem poduzetništvu u 

iznosu 66.361 eura. 

Program će se provoditi na temelju Pravilnika o potporama u poljoprivredi i poduzetništvu  

kojeg donosi Gradsko vijeće. 

Preostali iznos od 2.654 eura  je planiran za sufinanciranje rada udruga i održavanju 

manifestacija vezanih za poljoprivredu i poduzetništvo. 

 

6.Program CEKOM 3LJ………………..………………   2.141.322 eura 

 

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. 

Program će se provoditi po usvojenom planu i programu ustanove koji je razrađen u planu 

proračuna. 

 

           7.Program unapređenja stanovanja……… ……..………….132.723 eura 

 

Programom su predviđena financijska sredstva za pokriće troškova ishođenja građevinske 

dozvole za izgradnju novih obiteljskih kuća, rekonstrukciju ili proširenje postojećih 

obiteljskih kuća ili stanova, kupnja građevinskog zemljišta, kupnja stambenog objekta i 

sufinanciranje komunalnih priključaka u svrhu provođenja mjera demografske obnove i 

poboljšanja uvjeta stanovanja mladih u iznosu od 500.000 kuna. 

Postupak provedbe programa utvrditi će se Pravilnikom kojeg donosi gradonačelnik. 

 

 

Članak 2. 

Ovaj program stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku, a primjenjuje se 

od 01. siječnja 2023.godine. 
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Klasa: 021-05/23-01/6 

Ur.broj: 2181-12-01-23-01 

Trilj, 03.03.2023.                                                                                                      

                               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

   

                Miljenko Marić, prof. v.r.  

 

Na temelju članka 111. Zakona o vatrogastvu („NN“ br: 125/19 i 114/22), članka 72. Zakona 

o sustavu civilne zaštite („NN“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) te članka 32. Statuta 

Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br: 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), Gradsko vijeće 

Grada Trilja na 17. sjednici održanoj 03.03.2023. godine, donijelo je: 

 
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 

Grada Trilja za 2023. godinu   
 
      Članak 1. 

 

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

2023. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u proračunu Grada 

Trilja za 2023. godinu u ukupnoj visini od 158.866,00 eura kako slijedi: 

 

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo – Trilj………………… 124.359,00 EUR  

 

Ovim Programom predviđeno je sufinanciranje redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Trilj u iznosu 96.487,00 EUR. 

U iznosu predviđenom za sufinanciranje redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Trilj obuhvaćeni su troškovi plaća stalno zaposlenih djelatnika, troškovi tehničkog 

pregleda i registracije vozila, troškovi goriva, troškovi osiguranja svih operativno sposobnih 

članova društva, troškovi vatrogasnih intervencija, nabava nove i održavanje postojeće 

opreme.  

 

Osim iznosa predviđenog za sufinanciranje redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva ovim Programom osigurana su sredstava i za pojačane mjera zaštite od požara 

utvrđene Programom Vlade Republike Hrvatske, a koje se provode za vrijeme ljetne sezone u 

iznosu 27.872,00 EUR kuna. 

 

2. Održavanje vatrogasnog doma……………………………7.963,00 EUR 

 

Ovim Programom su osigurana sredstva za financiranje troškova održavanja novoizgrađenog 

vatrogasnog doma, a koja obuhvaćaju režijske troškove i ostale troškove redovitog  

održavanja.  

 

3. Izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od 

požara Grada Trilja ……………………………………………..… 6.636,00 EUR 

 

Ovim programom osiguravaju se sredstva za izradu nove Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Trilja jer su postojeći dokumenti 

usvojeni 2017. godine i moraju biti revidirani nakon pet godina sukladno zakonskoj obvezi.  
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4. Civilna zaštita…………………………………………….… 19.908,00 EUR 

 

Ovim Programom bi se obuhvatili troškovi nabave osnovne opreme za rad Stožera civilne 

zaštite i Postrojbe opće namjene u iznosu od 13.272,00 EUR kuna, te ažuriranje Procjene 

rizika od velikih nesreća za Grad Trilj i ostale dokumentacije iz područja civilne zaštite u 

iznosu od 6.636,00 EUR.  

      Članak 2. 

 

Ovaj program stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Trilja, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

 

Klasa: 246-01/23-01/1 

Ur.broj: 2181-12-01-23-01 

Trilj, 03.03.2023.                                                                                                                     

                                                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

 

                                                  Miljenko Marić, prof. v.r. 

 

 

REUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TRILJ 

Gradsko vijeće 

KLASA: 246-01/23-01/2 

URBROJ: 2181-12-01-23-01 

Trilj, 03.03.2023. 

 

Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (”Narodne 

novine broj 79/06, 110/15) , članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,159/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 16. i 30. Zakona o sustavu Civilne 

zaštite („Narodne novine”  82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 144/22) i članka 32. Statuta Grada 

Trilja  („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), Gradsko vijeće 

Grada Trilja na 17.  sjednici, održanoj dana 03.03.2023. godine, donosi 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI STANICE 

HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA TRILJA 

ZA 2023. GODINU 

 

Članak 1. 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe 

spašavanja na području Grada Trilja za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donosi se 

plan izvršavanja i rasporeda sredstava proračuna Grada Trilja za 2023. godinu u dijelu koji se 

odnosi na financiranje redovite djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na 

području Grada Trilja za 2023. godinu. 

 

Članak 2. 

Grad Trilj ima interes za djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području 

Grada Trilja u cilju zaštite života i imovine, traganja i spašavanja, te kao temeljne operativne 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35955
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35953
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43417
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=47446
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snage sustava Civilne zaštite Grada Trilja  u  provođenu mjera i aktivnosti u slučaju 

izvanrednih okolnosti, prirodnih i drugih nesreća i katastrofa na području  Grada Trilja.  

 

Članak 3. 

Financijska sredstva za realizaciju javne potrebe iz članka 1. ovog Programa osigurana su u 

Proračunu Grada Trilja za 2023. godinu sa projekcijama za 2024.-2025. godinu, Razdjel 1, 

Glava 3 1020 Ostale javne potrebe, Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita, Aktivnost 

A100605 Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split u ukupnom iznosu 

od 14 600 EUR. 

 

Članak 4. 

Financijska sredstva iz članka 3. ovog Programa koristiti će se za provedbu redovitih 

djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Trilja temeljem 

Plana programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Split za 2023. 

godinu koji se nalazi u prilogu ovog Programa.  

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Trilja na potpisivanje ugovora s korisnikom javne potrebe 

iz članka 1. ovog Programa. 

 

Članak 6. 

Ovaj Program javnih potreba stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenom glasniku 

Grada Trilja“ , a primjenjuje se 01. siječnja 2023. godine. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Miljenko Marić, prof. v.r.   
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II.  GRADONAČELNIK  

 

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 Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, 

komunalni sustav i zaštitu okoliša, Gradonačelnik Grada Trilja 01. veljače 2023. g.  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, 06/21, 12/21, 13/22 i 

01/23), 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 : 

1. Odsjek za prostorno uređenje i imovinsko pravne poslove 

2. Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša 

 
1. VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 

                                                                                                                                                                                broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu  

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

I. VIŠI 

RUKOVODITELJ 

- 3 

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za 

obavljanje pojedinog posla 

Provođenje imovinsko pravnih poslova  i poslova prostornog uređenja Grada.  
 

 

70 

Sudjeluje u izradi prijedloga akta iz nadležnosti Upravnog odjela 10 

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 20 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
POTREBNO 

STRUČNO ZNANJE 
Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke  najmanje pet godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit 
SLOŽENOST 

POSLOVA 
stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih 

zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice 
SAMOSTALNOST U 

RADU 
stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog 

pri rješavanju stručnih problema 
STUPANJ 

SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA 

I KOMUNIKACIJE 

SA STRANKAMA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za 

zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim 

jedinicama 

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA 

DONOŠENJE 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu 

postupaka i metoda rada te pojedinačnih odluka 
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ODLUKA 

   
1. VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA 

                                                                                                                                                                                broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu  

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG 

I. RUKOVODITELJ 2  

Opis poslova radnog mjesta 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za 

obavljanje pojedinog posla 

Provođenje poslova komunalnog sustava i zaštite okoliša Grada.  

 

 

70 

Sudjeluje u izradi prijedloga akta iz nadležnosti Upravnog odjela 10 

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 20 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 
POTREBNO 

STRUČNO ZNANJE 
„Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili tehničke struke i 

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni 

stručni ispit“ 
SLOŽENOST 

POSLOVA 
stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih 

zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice 
SAMOSTALNOST U 

RADU 
stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog 

pri rješavanju stručnih problema 
STUPANJ 

SURADNJE S 

DRUGIM TIJELIMA 

I KOMUNIKACIJE 

SA STRANKAMA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za 

zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim 

jedinicama 

STUPANJ 

ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJ NA 

DONOŠENJE 

ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu 

postupaka i metoda rada te pojedinačnih odluka 

 

 

Članak 3. 

 

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

Grada Trilja.   

 

 

KLASA: 022-01/22-01/5 

URBROJ: 2181-12-03-23-06  

Trilj, 01. veljače 2023. godine 

 

                                                                                                         GRADONAČELNIK  

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

 

 

IZVJEŠĆE 

 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

GRADA TRILJA 
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za 2022. godinu 

 

 

(VELJAČA 

1) Molimo vas da popunite slijedeće tablice.  
Ukoliko se podatci ne razlikuju od prethodne godine polje ostavite prazno. Podatke unosite 
isključivo ukoliko je došlo do izmjene u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukoliko 
podatke nemate upišite u polje – NEDOSTUPAN PODATAK. 
 
Tablica 1. Pregled jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije 

GRAD / Općina 
Površina 

(km2) 
Broj 

stanovnika* 
Naselja u sastavu JLS 

TRILJ 284 8182 
Bisko, Budimir, Ĉaĉvina, Ĉaporice, Gardun, Grab, Jabuka, Kamensko, Košute, 
Krivodol, Ljut, Nova Sela, Podi, Rože, Strizirep, Strmendolac, Tijarica, Trilj, Ugljane, 
Vedrine, Velić, Vinine, Vojnić Sinjski, Voštane, Vrabaĉ i Vrpolje 

 
Tablica 2. Planovi gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-
dalmatinske županije 

GRAD / Općina Plan gospodarenja otpadom (PGO) Službeno glasilo JLS 
Dostavljeno 
izvješće za ?. 

godinu 

    

 
Tablica 7a. Davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog 
komunalnog otpada (BKO) na području Splitsko-dalmatinske županije 

Naziv operatera 
Davatelj usluge* 

Područje s kojeg je otpad sakupljen  
(GRAD / općina) 

Broj stanovnika 
obuhvaćen 

sakupljanjem 
MKO BKO MRD 

Čistoća cetinske krajine d.o.o.     
Grad Trilj, Grad Sinj, Općina Otok, 

Općina Hrvace i Općina Dicmo 
 

 
Tablica 9. Status odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske županije 

NAZIV 
ODLAGALIŠTA 

STATUS 
KORIŠTENJA 

OPIS I STATUS SANACIJE 

Deponij 
“Mojanka”  

Neuređeno, 
neusklađeno 
odlagalište s 

statusom 
“rad do 

otvorenja 
CGO 

Lećevica”  

 

 
Tablica 11. Pregled uspostavljenih i planiranih građevina za gospodarenje otpadom (MRD – mobilno 
reciklažno dvorište, RD - reciklažno dvorište, RDGO - reciklažno dvorište za građevni otpad, S – 
sortirnica, K/BP – kompostana / bioplinsko postrojenje) i sprječavanje nastanka otpada (KPU – 
„kutak ponovne uporabe“, CPU – centar za ponovnu uporabu, KK – kućno kompostiranje) na 
području Splitsko-dalmatinske županije. Legenda:  zadovoljen zakonski propisani minimum,  
uspostavljeno, Da – planirano, Ne – nije planirano, ! – planirano u suradnji) 
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GRAD 
/ 

Općina 

Broj 
stanovnika 

Propisani 
minimum 
broja RD 

MRD RD KPU RDGO S K/BP CPU KK Napomena 

GRAD 
TRILJ 

8182 1  USPOSTAVLJENO        

 
Tablica 12. Lokacije nepropisno odbačenog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

GRAD / Općina Naziv divljeg odlagališta 
Procijenjena količina 

otpada (m3) 
Divlje odlagalište 

uklonjeno 

    

 
Tablica 13. Služba komunalnog redarstva i sustav video nadzora na području općina i gradova u 
Splitsko-dalmatinskoj županiji 

GRAD / Općina Služba komunalnog redarstva Sustav video nadzora (SVN) 

TRILJ DA  

 

Tablica 14. Izobrazno – informativne aktivnosti i eko akcije JLS na području SDŽ 

GRAD / Općina Izobrazno – informativne aktivnosti EKO - akcije 

TRILJ   

 
 
Daljni dio obrasca ispunjavate unosom teksta. Ukoliko nešto od navedenog nije 
planirano molimo Vas samo upišite Np. 
 
1) ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 
GRADOVA I OPĆINA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
 

A) JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA 

 Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 
Grad Trilj obavlja društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o.  

B) GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 

 Gospodarenje otpadom kroz Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i 
biorazgradivog komunalnog otpada za Grad Trilj obavlja društvo Čistoća Cetinske krajine 
d.o.o.  

Gospodarenje opasnim otpadom obavlja se na način da su korisnici informirani da opasni 
otpad predaju izravno ovlaštenom sakupljaču.  

C) SPRJEČAVANJE ODBACIVANJA OTPADA NA NAČIN SUPROTAN ZAKONU TE UKLANJANJE 
TAKO ODBAČENOG OTPADA 
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 Gradsko vijeće Grada Trilja na sjednici održanoj 29. siječnja 2018 godine donijelo je 
Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpda. 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada – Grad Trilj 

D) PROVOĐENJE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI 

 Izobrazno informativne aktivnosti provode se na način da se provode u suradnji s 
Društvom ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.  

Poziv na radionice u sklopu Projekta „Reciklažno dvorište Trilj“ – Grad Trilj 

E) EKO-AKCIJE 

 Grad Trilj  provodi eko akcije čišćenja okoliša.  

Eko akcija ‘ZELENA ČISTKA’ u Trilju - FERATA 

 

 

GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM GRADOVA I OPĆINA NA 
PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 

 

A) PRETOVARNE STANICE 

 ------- 

B) RECIKLAŽNO DVORIŠTE (RD) / MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE (MRD) / RECIKLAŽNO 
DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD (RDGO) 

 Reciklažno Dvorište na području Grada Trilja, izgrađeno je opremljeno. U ovom trenutku 
eleborat preklopa u tijeku je provedbe nakon čega slijedi tehnički pregled građevine. 
Planirani početak rada je travanj 2023.g.  

C) CENTAR ZA PONOVNU UPRABU (CPU) 

 

---- 

D) SORTIRNICA 

https://trilj.hr/ova_doc/odluka-o-mjerama-za-sprjecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-odbacenog-otpada/
https://trilj.hr/ova_doc/odluka-o-mjerama-za-sprjecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-odbacenog-otpada/
https://trilj.hr/2022/10/17/poziv-na-radionice-u-sklopu-projekta-reciklazno-dvoriste-trilj/
https://www.ferata.hr/eko-akcija-zelena-cistka-u-trilju/#:~:text=Povodom%20obilje%C5%BEavanja%20Dana%20planeta%20Zemlje%2C%20Turisti%C4%8Dka%20zajednica%20grada,Strmendolac-Ugljane%2C%20200%20m%20od%20ulaza%20u%20Crveni%20klanac.
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----- 

E) KOMPOSTANA 

------- 

F) BIOPLINSKO POSTROJENJE 

------------------------------ 

G) GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH 
VODA 

 ----------------- 

 

OSTALE MJERE 
 
A) CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODLUKA O 
KOMUNALNOM REDU 

 Na Cijenik javne usluge – sukladno ČL.77 Zakona o gospodarenju otpadom, Grad Trilj dao 
je suglasnost.  

Odluka o komunalnom redu usvojena je na gradskom vijeću :  

SLUZBENI-GLASNIK-10-22.pdf 

B) INFORMATIČKI SUSTAV EVIDENCIJE KOLIČINE I VRSTE OTPADA 

 Davatelj javne usluge Čistoća cetinske krajine d.o.o.  

C) UVOĐENJE PROVEDBE ZELENE JAVNE NABAVE  

E) SUSTAV VIDEO NADZORA  

 Na nekoliko lokacija na javnim površinama postavljen je uređaj videonadzora.  

ZAKLJUČCI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 
1) Molimo vas da popunite slijedeće tablice.  
Ukoliko se podatci ne razlikuju od prethodne godine polje ostavite prazno. Podatke unosite 
isključivo ukoliko je došlo do izmjene u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukoliko 
podatke nemate upišite u polje – NEDOSTUPAN PODATAK. 
 
 

Tablica 17. Ostvarivanje mjera na razini JLS određenih terminskim planom provedbe PGO RH 

GRAD 
/ 

Općina 

Terminsk
i rok 

2017. 
Terminski rok 2019. Terminski rok 2020. 

Terminski 
rok 2022. 

Kontinuiran
o 

file:///C:/Users/Ivana/Downloads/SLUZBENI-GLASNIK-10-22.pdf
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M 1.2.4 M 1.2.3 
M 

2.6.
2 

M 
1.1.

3 

M 
1.2.

1 

M 
1.2.

2 

M 
1.3.

2 

M 
1.3.

3 

M 
1.4.

4 

M 
2.1.

2 

M 
4.
5 

M 
2.6.

3 

M 
4.
2 

M 1.4.2 

TRILJ  
IZGRAĐEN

O  
            

Legenda tablice 17. 

MJERA ROK 

M 1.2.4 Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini  2017. 

M 1.2.3 Izgradnja reciklažnih dvorišta 2019. 

M 2.6.2 Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama  2019. 

M 1.1.3 Kućno kompostiranje 2020. 

M 1.2.1 Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila 2020. 

M 1.2.2 Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) 2020. 

M 1.3.2 Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada 2020. 

M 1.3.3 Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada  2020. 

M 1.4.4 Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Splitu 2020. 

M 2.1.2 Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad 2020. 

M 4.5 Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš  2020. 

M 2.6.3 Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest 2022. 

M 4.2 Sanacija odlagališta neopasnog otpada 2022. 

M 1.4.2 Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu kontinuirano 

 

Na temelju odredbe članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 

01/13, 02/18 i 01/21) i članka 23. Statuta udruge LAG „ Cetinska krajina, Gradonačelnik 

Grada Trilja, dana 28. veljače 2023. godine donosi, 

 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju službenog predstavnika 

Grada Trilja u Skupštini Lokalne akcijske grupe „Cetinska krajina“ 
 

Članak 1. 

ANTE SARIĆ iz Trilja, Vladimira Nazora 11, razrješuje se dužnosti predstavnika Grada Trilja u 

Skupštini Lokalne akcijske grupe „Cetinska krajina“. 

Članak 2. 

IVANA ŠIPIĆ iz Vedrina, Put Vukasa 33, imenuje se za predstavnika Grada Trilja u Skupštini 

Lokalne akcijske grupe „Cetinska krajina“. 

Članak 3. 

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

Trilja“. 
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KLASA:024-01/23-01/24 
URBROJ:2181-12-03-23-01 
Trilj, 28. veljače 2023. godine 
 
                                                                                                                  GRADONAČELNIK 

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

 

Na temelju članka 37. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 59. st. 1. točka 2. Statuta Dječjeg vrtića Trilj i 

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

01/21) gradonačelnik Grada Trilja dana 19.01.2023. donosi  

 

       ODLUKU O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA TRILJ 

 

Članak 1.  

Anka Lukić, Put Drinića 23, Trilj, razrješuje se dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Trilj s 

danom 23.01.2023. zbog ispunjenja uvjeta za prestanak radnog odnosa, odlaska u mirovinu.  

Članak 2. 

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

Trilja.  

KLASA: 601-01/23-01/1 

URBROJ: 2181-12-03-23-01 

Trilj, 19.01.2023. 

GRADONAČELNIK  

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

Na temelju članka 37. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića Trilj i članka 47. Statuta 

Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) gradonačelnik 

Grada Trilja dana 19.01.2023. donosi  

 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA TRILJ 

Članak 1.  

Ana Jurić, Trg Franje Tuđmana 7, Sinj imenuje se na dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića Trilj 

s danom 24.01.2023. 

Članak 2. 

S imenovanom ravnateljicom iz članka 1. ove Odluke predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Trilj sklopit će ugovor o radu na razdoblje od pet (5) godina.  
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Članak 3. 

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

Trilja.  

 

KLASA: 601-01/23-01/2 

URBROJ: 2181-12-03-23-01 

Trilj, 19.01.2023. 

GRADONAČELNIK  

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

 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRADONAČELNIK 

         Klasa: 245-01/23-01/2 

Urbroj: 2181-12-03-23-01 

Trilj, 03.03.2023. 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 114/22) i 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. godini, a 

nakon razmatranja na sjednici Stožera civilne zaštite Grada Trilja održanoj 02.03. 2023. godine, 

gradonačelnik Grada Trilja dana 03.03. 2023. donosi  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju i financiranju prijedloga pojačanih mjera zaštite 

od požara u ljetnom razdoblju 2023. godine 

I. 

Prihvaća se prijedlog pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju 2023. 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 

27.872,00 EUR. 

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

 

III. 



ČETVRTAK, 07. OŽUJKA 2023.                          SLUŽBENI GLASNIK                                                        BROJ  2               
                                                                                            GRADA TRILJA 
 

  

37 
 

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: 245-01/23-01/3 

Urbroj: 2181-12-03-23-01 

Trilj, 03.03. 2023.  

 

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

Republiku Hrvatsku u 2023. 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 02.03. 2023. godine, gradonačelnik Grada Trilja 03.03.2023. donio je: 

 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, na području Grada Trilja 

 

 

I. Provedba pojačanih mjera zaštite od požara 

 

          Pojačane mjere zaštite od požara počinju se primjenjivati od 1. lipnja 2023. 

g. nezavisno od hidrometeoroloških uvjeta a traju do 30. rujna 2023. 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. 2023. do 30. 09. 2023. godine te 

vatrogasci ne mogu izdati prijavu spaljivanja korova raslinja kao i osiguravati 

mjesto loženja što je izrazito zabranjeno. 

 



ČETVRTAK, 07. OŽUJKA 2023.                          SLUŽBENI GLASNIK                                                        BROJ  2               
                                                                                            GRADA TRILJA 
 

  

38 
 

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   

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

Republiku Hrvatsku u 2023. godini tijekom vatrogasne sezone osiguran je najveći 

broj mogućih ispravnih zrakoplova i helikoptera kao i osposobljenih posada s 

odgovarajućim letačko tehničkim osobljem. 

 

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 

 - da se hidranti koji su već ugrađeni a sada neispravni osposobe da budu ispravni 

 

Prijedlog uputiti HEP-u: 
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-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: 245-01/23-01/4 

Urbroj: 2181-12-03-23-01 

Trilj, 03.03. 2023. godine  

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

Hrvatsku u 2023. 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 02.03. 2023. godine, gradonačelnik Grada Trilja 03.03.2023. godine donio je:  

PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKTA ZAŠTITE OD POAŽARA NA PODRUČJU GRADA 

TRILJA ZA 2023. 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 i 114/22).  

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) 
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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.  

 

 

 

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 
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 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 

 

 

 

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE LOGISTIKA 

1. 

stupanj 

 požari otvorenog prostora 

manjih razmjera indeks 

opasnosti vrlo mali do 

mali 

 vatrogasne 

postrojbe s 

područja Grada 

 ZAPOVJEDNIŠTVO 

PODRUČJA 

GRADONAČELNIK 

2. 

stupanj 

 manje šumske površine 

 veće površine trave i niskog raslinja 

indeks opasnosti mali do umjeren 

 snage iz 1. stupnja 

 vatrogasne snage 

operativnog 

područja 

 

 

 ZAPOVJEDNIŠTVO 

PODRUČJA 

GRADONAČELNIK 
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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, 

 INTERVENCIJSKE 

POSTROJBE, 

 ZRAČNE SNAGE 

 HV  

 POSTROJBE CZ 

ŽUPANIJE) 

 ZAPOVJEDNIŠTVO 

PODRUČJA 

GRADONAČELNIK 

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 

 ZAPOVJEDNIŠTVO 

PODRUČJA 

GRADONAČELNIK) 

 

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 

 

 

 ZAPOVJEDNIŠTVO 

PODRUČJA 

GRADONAČELNIK 

 

3.1. PLAN PREVENTIVNOG POSTUPANJA I PODIZANJA SPREMNOSTI VATROGASNIH POSTROJBI PRI 

POVEĆANJU OPASNOSTI OD POŽARA 

Tijekom protupožarne sezone u 2023. 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, 
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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 



ČETVRTAK, 07. OŽUJKA 2023.                          SLUŽBENI GLASNIK                                                        BROJ  2               
                                                                                            GRADA TRILJA 
 

  

45 
 

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 

 

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. 
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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. 

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 
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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 Područnog ured CZ Split 353 781 0911121058 

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

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 668-140 kamion upotreba teške 
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Kristina Šandrić bager/rovokopač-1 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 

  

4.2.2.  TVRTKE  KOJE  GOSPODARE I UPRAVLJAJU ODLAGALIŠTIMA OTPADA 

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

Mojanka „Čistoća CK”,  

Kristina Šandrić 

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 
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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 

Predsjednik Gradskog vijeća Miljenko Marić 098 942 2157 

Pročelnica Upravnog odjela za financije, 

gospodarstvo i EU fondove 

 

Blaženka Dukić 

 

099 493 7807 

Pročelnica odjela za prostorno uređenje, 

imovinskopravne poslove, komunalni sustav 

i zaštitu okoliša 

 

Ivana Živaljić 

 

099 486 2538 

 

6.  FINANCIRANJE 

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

osigurava se iz proračuna Grada Trilja za 2023. godinu: 

 za redovnu djelatnost DVD Trilj u iznosu od 130.995,00 EUR; 

o za redovnu djelatnost do 103.123,00 EUR  

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

iznosa od 27.872,EUR  

 za aktivnosti Civilne zaštite u 2023. godini u iznosu od 19.908,00 EUR: 

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 2023. godine. 

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

GRADONAČELNIK 

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

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TRILJ 

GRADONAČELNIK 

Klasa: 245-01/23-01/5 

Urbroj: 2181-12-03-23-01 

Trilj, 03.03.2023.  

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 114/22) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za RH u 2023. godini, a nakon razmatranja Plana na sjednici Stožera civilne zaštite 

održanoj 02.03.2023., gradonačelnik Ivan Bugarin, dana 03.03.2023. donosi  

P  L  A  N 

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

opasnost od nastajanja i širenja požara za 2023. 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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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.hr   

OIB: 91648398574   

IBAN: HR 4223900011846000004   
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