
  

 SLUŽBENI GLASNIK 
GRADA TROGIRA 

 
Godina XIX                     Trogir,  26. kolovoz a 2011. g.             Broj 7/11 

GRAD TROGIR  
GRADONAČELNIK 

Na temelju članka 7. i članka 29. 
Zakona o zaštiti i spašavanju ("NN" br. 
174/04,79/07,38/09 i 127/10) te članka 
3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, 
popuni i opremanju postrojbi civilne 
zaštite i postrojbi za uzbunjivanja 
("NN" br. 111/07.) te članka 36. 
Statuta Grada Trogira (Službeni 
glasnik Grada Trogira br. 06/09 i 07/10 
), a u skladu s Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velike 
nesreće za područje Grada Trogira, 
KLASA:810-01/10-01/7, URBROJ: 
2184/01-03/01-11-10 od 25. ožujka 
2011.godine, Gradonačelnik Grada 
Trogira dana 30. lipnja 2011. godine 
donosi 

 
ODLUKU 

 O OSNIVANJU POSTROJBE 
CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 

GRADA TROGIRA 

Članak 1. 
Ovom Odlukom ureñuje se osnivanje, 
sastav, veličina i popuna Postrojbe 
civilne zaštite opće namjene Grada 
Trogira  (u daljnjem tekstu: Postrojba 
opće namjene).  

Članak 2. 
Postrojba opće namjene osniva se 
kao potpora za provoñenje mjera 
zaštite i spašavanja kojih su nositelji 
operativne snage zaštite i spašavanja 
koje se u okviru redovne djelatnosti 
bave zaštitom i spašavanjem te za 
provoñenje mjera civilne zaštite.  

 

Članak 3. 
Postrojba opće namjene sastavljena 
je od  jednog tima koji u svom sastavu 
ima 3 skupine, a svaka skupina u 
svom sastavu ima 3 ekipe po 4 
pripadnika.  
Postrojba opće namjene broji ukupno 
42 (četrdeset i dva)  pripadnika.  
Shematski prikaz ustroja Postrojbe 
opće namjene daje se u prilogu i  
sastavni je dio ove Odluke.  

Članak 4. 
Popuna Postrojbe opće namjene 
provodi se rasporeñivanjem vojnih 
obveznika i drugih grañana s mjestom 
prebivališta na području Grada 
Trogira.  
 

Članak 5. 
 Na temelju pisanog Zahtjeva 
nadležnog tijela Grada Trogira popunu 
i rasporeñivanje pripadnika u 
Postrojbu opće namjene obavlja 
Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanja Split u suradnji s 
područno nadležnom Upravom za 
obranu u Splitu.  

Članak 6. 
Osobama koje su rasporeñene u 
Postrojbu opće namjene izdaje se 
iskaznica pripadnika civilne zaštite. 
Evidenciju o izdanim iskaznicama 
pripadnika civilne zaštite vodi 
Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Split.  
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Članak 7. 
Materijalni ustroj utvrñuje se prema 
namjenskim zadaćama te 
standardiziranoj opremi i materijalno 
tehničkim sredstvima koji su dostupni 
na tržištu i kompatibilni s opremom 
drugih operativnih snaga. Materijalna 
popuna planira se, osigurava i 
izvršava sukladno mogućnostima, 
planovima razvoja,  
smjernicama i zadaćama sustava 
zaštite i spašavanja Grada Trogira. 
 

Članak 8. 
Osobni i materijalni ustroj Postrojbe 
opće namjene može se mijenjati 
sukladno promjenama u Procjeni 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa 
i velike nesreće za Grad Trogir.  

Članak 9. 
Postrojba opće namjene se mobilizira 
u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i velike nesreće čije 
posljedice nadilaze mogućnosti 
gotovih operativnih snaga Grada 
Trogira. Mobilizacija Postrojbe opće 
namjene provodi se po nalogu 
Gradonačelnika. Mobilizaciju Postrojbe 
opće namjene provodi Područni ured 
za zaštitu i spašavanje Split, Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje u 
suradnji sa nadležnim tijelima Grada 
Trogira sukladno operativnom planu 
civilne zaštite Grada Trogira.  
Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće 
namjene ostvaruju prava (naknada 
plaće, putni troškovi, osiguranje) 
sukladno važećim propisima.  

Članak 10. 
Sredstva potrebna za ustrojavanje, 
opremanje, obučavanje i djelovanje 
Postrojbe opće namjene osiguravaju 
se u proračunu Grada Trogira.  

Članak 11. 
Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaju važiti sve ranije donesene 
odluke o osnivanju postrojbe civilne 
zaštite opće namjene Grada Trogira.  

Članak 12. 
Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u 
"Službenom glasniku Grada Trogira ''.  
 
KLASA: 810-01/11-01//3  
URBROJ: 2184/01-01/01-11-3 
Trogir, 30. lipnja 2011.g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r.  
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� Postrojba CZ za opće namjene: 

 
 
 
 
Postrojba se sastoji od: 

� Zapovjednika 

� Zamjenika zapovjednika 

� 3 zapovjednika skupine 

� Bolničara 

� 36 pripadnika tima 

Ukupno 42 pripadnika tima CZ opće 
namjene. 
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Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti 
i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10), članka 3. stavak 1. 
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i 
postrojbi za uzbunjivanja („NN“ br. 
111/07) te članka 36. Statuta Grada 
Trogira (Službeni glasnik Grada 
Trogira br. 06/09 i 07/10  ), a u skladu 
s Procjenom ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velike nesreće za Grad 
Trogir, KLASA: 810-01/10-01/7, 
URBROJ:2184/01-03/01-11-10 od 25. 
ožujka 2011. godine, Gradonačelnik 
Grada Trogira dana 30. lipnja 2011. 
godine donosi 

 
ODLUKU 

O OSNIVANJU SPECIJALISTI ČKE 
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

GRADA TROGIRA 
  

Članak 1. 
Ovom Odlukom ureñuje se osnivanje, 
sastav, veličina i popuna 
specijalističke postrojbe civilne zaštite 
Grada Trogira. 
 

Članak 2. 
Specijalistička postrojba civilne zaštite 
Grada Trogira osniva se kao potpora 
za provodenje mjera zaštite i 
spašavanja kojih su nositelji 
operativne snage zaštite i spašavanja 
koje se u okviru redovne djelatnosti 
bave zaštitom i spašavanjem te za 
provodenje mjera civilne zaštite. 
 

Članak 3. 
Osniva se sljedeća gradska 
specijalistička postrojba civilne zaštite: 
- Specijalistička postrojba civilne 
zaštite Grada Trogira za spašavanje iz 
ruševina - Tim lake kategorije za 
spašavanje iz ruševina ( 20 pripadnika 
+ 2 potražna psa). 
 

Članak 4. 
Osobni i materijalni ustroj postrojbi iz 
točke 3. ove Odluke ureñuje se 
sukladno odredbama Pravilnika o 
ustrojstvu, popuni i opremanju 
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanja („NN“ br. 111/07).Osobni 

i materijalni ustroj može se mijenjati 
sukladno promjenama u Procjeni 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa 
i velike nesreće za Grad Trogir. 

 
Članak 5. 

Popuna postrojbe iz članka 3. ove 
Odluke provodi se prvenstveno 
članovima udruga grañana, klubova, 
organizacija i zajednica koje se 
odreñenim oblikom zaštite i 
spašavanja bave u svojoj redovitoj 
djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i 
imateljima specijalističkih znanja od 
značaja za sustav zaštite i spašavanja. 
Na temelju pisanog Zahtjeva 
nadležnog tijela Grada Trogira  
popunu i rasporeñivanje pripadnika u 
specijalističke postrojbe civilne zaštite 
obavlja Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanja Split u suradnji s područno 
nadležnom Upravom za obranu u 
Splitu. 
 

Članak 6. 
Osobama koje su rasporeñene u 
specijalističke postrojbe civilne zaštite 
izdaje se iskaznica pripadnika civilne 
zaštite.  
Evidenciju o izdanim iskaznicama 
pripadnika civilne zaštite vodi Državna 
uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Split. 

Članak 7. 
Mobilizirani pripadnici specijalističkih 
postrojbi civilne zaštite ostvaruju 
prava (naknada plaće, putni troškovi, 
osiguranje ) sukladno važećim 
propisima. 
 

Članak 8. 
Sredstva potrebna za ustrojavanje, 
opremanje, obučavanje i djelovanje 
gradskih specijalističkih postrojbi 
civilne zaštite osiguravaju se u  
proračunu Grada Trogira. 
 

Članak 9. 
Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti sve ranije donesene 
odluke o osnivanju specijalističkih 
postrojbi civilne zaštite Grada Trogira.  
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Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i biti će objavljena u 
„Službenom glasniku Grada 
Trogira “. 
KLASA: 810-01/11-01/3 
URBROJ: 2184/01-01/01-11-4  
Trogir, 30. lipnja 2011.g. 
GRADONAČELNIK  
Damir Rilje, v.r.  
 
Na temelju članka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (N.N. 
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 
38/09, 79/09 i 49/11), članka 36. 
Statuta Grada Trogira (“Službeni 
glasnik Grada Trogira” br. 06/09 i 
7/10)), članka 2. Odluke o drugim 
komunalnim djelatnostima od značaja 
za Grad Trogir (“Službeni glasnik 
Grada Trogira” br. 2/98,3/06,11/09 i 
8/10) i Suglasnosti Ministarstva 
unutarnjih poslova, Ravnateljstva 
policije, Odjela za sigurnost cestovnog 
prometa broj:511-01-53-40702-11. PD, 
Gradonačelnik Grada Trogira dana 
30.06.2011.g. donio je slijedeću 
 

ODLUKU 
 
1. Ovlašćuje se trgovačko društvo 
“TROGIR HOLDING” d.o.o.,Trogir,Put 
Mulina 2. čiji  osnivač i vlasnik je Grad 
Trogir da na području Grada Trogira 
sa specijalnim vozilom  premješta 
nepropisno zaustavljena i parkirana 
vozila. 
 
2. Trgovačko društvo “ TROGIR 
HOLDING” d.o.o. Trogir, dužno je 
poslove premještanja nepropisno 
zaustavljenih i parkiranih vozila na 
području Grada Trogira obavljati  
sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu 
obavljanja poslova nadzora 
nepropisno zaustavljenih ili parkiranih 
vozila te uvjetima za obavljanje 
poslova premještanja nepropisno 
zaustavljenih ili parkiranih vozila ( N.N. 
134/08) i Odluci Grada Trogira o 
blokiranju, uklanjanju, premještanju 
nepropisno zaustavljenih i parkiranih 

vozila i čuvanju istih na području 
Grada Trogira.  

 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “ 
Službenom  glasniku Grada Trogira”.  
 
KLASA:340-01/11-01/44 
URBROJ:2184/01-01/01-11-4 
Trogir, 30.lipnja 2011.g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r.  
 
Na temelju članka 83. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji 
(„Narodne novine“br.76/07, 38/09 i 
55/11), članka 36. Statuta Grada 
Trogira (Službeni glasnik Grada 
Trogira br. 06/09 i  07/10), 
Gradonačelnik Grada Trogira donosi: 
 

Z AKLJU ČAK 
 

I 
Gradonačelnik Grada Trogira, 
temeljem članka 83. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji (NN br. 
76/07),  te temeljem Prostornog plana 
ureñenja Grada Trogira (Službeni 
glasnik Grada Trogira br. 03/06, 07/08, 
09/09 i 11/09), utvrñuje potrebu 
provoñenja PRETHODNE RASPRAVE 
o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana ureñenja Brigi-Lokvice  
(DPU 5). 
 

II 
PRETHODNA RASPRAVA se provodi 
u svrhu pribavljanja mišljenja, 
smjernica i preporuka te 
usuglašavanja interesa lokalne 
zajednice i gospodarstva, o ciljevima i 
mogućim rješenjima značajnim za 
razvoj, ureñenje i oblikovanje prostora 
u obuhvatu  predmetnog prostornog 
plana. 
 

III 
Poziv za sudjelovanje u 
PRETHODNOJ RASPRAVI uputit će 
se nadležnim tijelima i osobama 
odreñenim posebnim propisima. 
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IV 
PRETHODNA RASPRAVA održat će 
se dana 05. srpnja 2011. god. u 12,00 
sati u Salonu Grada Trogira, na adresi 
Trg Ivana Pavla II br. 1. Stručni 
izrañivač Plana je tvrtka ARHEO d.o.o. 
iz Zagreba, čiji će predstavnici 
obrazložiti tijek i način izrade Plana. 
Eventualna naknada mišljenje, 
primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti 
i pisanim putem, na adresu Grad 
Trogir, Upravni odjel za gospodarenje 
prostorom i komunalno gospodarstvo, 
Trg Ivana Pavla II, br. 1, Trogir. 
 

V 
Provoñenje PRETHODNE 
RASPRAVE objaviti će se u dnevnom 
tisku Slobodna Dalmacija i web 
stranici Grada Trogira. 
Prihvaća se tekst objave koji čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 
 

VI 
Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Trogira. 
 
KLASA: 350-01/09-01/42 
URBROJ: 2184/01-01/01-11-20 
Trogir, 15. lipnja 2011. godine 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 84. – 90.  Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji 
(Narodne novine broj 76/07 i 38/09) i 
članka 36. Statuta Grada Trogira ( “ 
Službeni glasnik Grada Trogira “ br. 
06/09 ), Gradonačelnik Grada Trogira 
donosi: 

 
ZAKLJU ČAK 

O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA 
JAVNU RASPRAVU 

PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA 
DETALJNOG PLANA URE ĐENJA 

BRIGI-LOKVICE 
(DPU 5) 

 
I. 

Gradonačelnik Grada Trogira na 
temelju Nacrta prijedloga  Detaljnog 
plana ureñenja Brigi-Lokvice (DPU 5), 
Izvješća o provedenoj Prethodnoj 
raspravi, utvrñuje Prijedlog  Detaljnog 
plana ureñenja Brigi-Lokvice (DPU 5) i 
upućuje na javnu raspravu u trajanju 
od petnaest (15) dana. 
Prijedlog Plana koji se upućuje na 
javnu raspravu sadrži tekstualni i 
grafički dio i sažetak za javnost. 

 
II. 

Javnu raspravu organizira i provodi 
Upravni odjel za gospodarenje 
prostorom i komunalno gospodarstvo 
Grada Trogira sa stručnim izrañivačem 
Plana tvrtkom ARHEO d.o.o. iz 
Zagreba. 

 
III. 

Provoñenje javne rasprave objaviti će 
se u Službenom glasniku Grada 
Trogira, dnevnom tisku, web stranici 
Grada Trogira, i to najmanje osam 
dana prije početka javne rasprave. 
Objava sadrži mjesto, datom početka i 
trajanja javnog uvida u Prijedlog plana, 
mjesto i datum javnog izlaganja, te rok 
u kojem se dostavljaju pisana 
očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na Prijedlog plana. 
Prihvaća se tekst objave u privitku 
ovog Zaključka. 
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IV. 
Posebna pisana obavijest o javnoj 
raspravi dostaviti će se tijelima i 
osobama odreñenim posebnim 
propisima, koja su dala 
zahtjeve/podatke, planske smjernice i 
prospisane dokumente za izradu 
Plana iz područja svog djelokruga, 
tijelima jedinica lokalne i 
područne/regionalne samouprave, na 
čiji djelokrug mogu utjecati predložena 
rješenja Plana, te mjesnom odboru na 
području obuhvata Plana, a sve u 
skladu sa člankom 87. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji. 

 
V. 

Javna rasprava provesti će se 
organiziranjem javnog uvida u 
prostorijama Grada Trogira na adresi 
Put Muline 2 te javnog izlaganja u 
Gradskoj vijećnici na adresi Trg Ivana 
Pavla II br. 1.  
Javni uvid trajati će u vremenu od 18. 
srpnja do 01. kolovoza 2011. god. i to 
svakim radnim danom od 07 do 15 
sati. 
Javno izlaganje održati će se u utorak, 
19. srpnja 2011. godine u 12 sati u 
Gradskoj vijećnici Grada Trogira, Trg 
Ivana Pavla II br.1. 
Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe 
i prijedloge na Prijedlog DPU-a mogu 
se dostaviti na adresu Grad Trogir, 
Upravni odjel za gospodarenjem 
prostorom i komunalno gospodarstvo, 
Put Muline 2, 21220 TROGIR, a u 
vremenu trajanja javne rasprave. 
 

VI. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Trogira. 
 
 
KLASA: 350-01/11-01/1 
URBROJ: 2184-01-01/01-11-12 
Trogir, 07. srpnja 2011. god. 
GRADONAČELNIK 
Damir Rilje, v.r. 
 
 
 
 

Na temelju članka 84. – 90.  Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji 
(Narodne novine broj 76/07, 38/09, 
55/11 i 90/11) i članka 36. Statuta 
Grada Trogira ( “ Službeni glasnik 
Grada Trogira “ br. 06/09 07/10 ), 
Gradonačelnik Grada Trogira donosi: 

 
ZAKLJU ČAK 

O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA 
JAVNU RASPRAVU 

PRIJEDLOGA URBANISTI ČKOG 
PLANA UREĐENJA 

PROIZVODNE ZONE “PLANO 3”  
(Pr 2) 

(UPU 7) 
 

I. 
Gradonačelnik Grada Trogira na 
temelju Nacrta prijedloga  
Urbanističkog plana ureñenja 
proizvodne zone “Plano 3” (UPU 7), 
Izvješća o provedenoj Prethodnoj 
raspravi, utvrñuje Prijedlog  
Urbanističkog plana ureñenja 
proizvodne zone “Plano 3” (Pr 2) (UPU 
7) i upućuje na javnu raspravu u 
trajanju od trideset (30) dana. 
 
Prijedlog Plana koji se upućuje na 
javnu raspravu sadrži tekstualni i 
grafički dio i sažetak za javnost. 
 

II. 
Javnu raspravu organizira i provodi 
Upravni odjel za gospodarenje 
prostorom i komunalno gospodarstvo 
Grada Trogira sa stručnim izrañivačem 
Plana tvrtkom VELCON PROJEKT 
d.o.o. iz Splita. 

III. 
Provoñenje javne rasprave objaviti će 
se u Službenom glasniku Grada 
Trogira, dnevnom tisku, web stranici 
Grada Trogira i nadležnog 
Ministarstva, i to najmanje osam dana 
prije početka javne rasprave. Objava 
sadrži mjesto, datom početka i trajanja 
javnog uvida u Prijedlog plana, mjesto 
i datum javnog izlaganja, te rok u 
kojem se dostavljaju pisana 
očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na Prijedlog plana. 
Prihvaća se tekst objave u privitku 
ovog Zaključka. 
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IV. 

Posebna pisana obavijest o javnoj 
raspravi dostaviti će se tijelima i 
osobama odreñenim posebnim 
propisima, koja su dala 
zahtjeve/podatke, planske smjernice i 
prospisane dokumente za izradu 
Plana iz područja svog djelokruga, 
tijelima jedinica lokalne i 
područne/regionalne samouprave, na 
čiji djelokrug mogu utjecati predložena 
rješenja Plana, te mjesnom odboru na 
području obuhvata Plana, a sve u 
skladu sa člankom 87. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji. 

 
V. 

Javna rasprava provesti će se 
organiziranjem javnog uvida u 
prostorijama Grada Trogira na adresi 
Trg Ivana Pavla II br. 1.  
Javni uvid trajati će u vremenu od 18. 
kolovoza do 16. rujna 2011. god. i to 
svakim radnim danom od 7 do 15 sati . 
Javno izlaganje održati će se u srijedu, 
24. kolovoza  2011. godine u 12 sati u 
Gradskoj vijećnici Grada Trogira, Trg 
Ivana Pavla II br.1. 
Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe 
i prijedloge na Prijedlog Urbanističkog 
plana ureñenja  naselja proizvodne 
zone Pr 2 (UPU 7) mogu se dostaviti 
na adresu Grad Trogir, Upravni odjel 
za gospodarenjem prostorom i 
komunalno gospodarstvo, Trg Ivana 
Pavla II br. 1, 21220 TROGIR, a u 
vremenu trajanja javne rasprave. 
 

VI. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Trogira. 

 
KLASA: 350-01/09-01/1 
URBROJ: 2184-01-01/01-11-19 
Trogir, 08. kolovoza 2011. god. 
GRADONAČELNIK 
 Damir Rilje, v.r.  
 
 
 
 
 

Na temelju članka 83. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji 
(„Narodne novine“br.76/07, 38/09 i 
55/11), članka 36. Statuta Grada 
Trogira (Službeni glasnik Grada 
Trogira br. 06/09 i 07/10), 
Gradonačelnik Grada Trogira donosi: 
 

ZAKLJU ČAK 
 
I 

Gradonačelnik Grada Trogira, 
temeljem članka 83. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji (NN br. 
76/07, 38/09 i 55/11) utvrñuje potrebu 
provoñenja PRETHODNE RASPRAVE 
o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna 
Prostornog plana ureñenja Grada 
Trogira. 
 

II 
PRETHODNA RASPRAVA se provodi 
u svrhu pribavljanja mišljenja, 
smjernica i preporuka te 
usuglašavanja interesa lokalne 
zajednice i gospodarstva, o ciljevima i 
mogućim rješenjima značajnim za 
razvoj, ureñenje i oblikovanje prostora 
u obuhvatu  predmetnog prostornog 
plana. 
 

III 
Poziv za sudjelovanje u 
PRETHODNOJ RASPRAVI uputit će 
se nadležnim tijelima i osobama 
odreñenim posebnim propisima. 

 
IV 

PRETHODNA RASPRAVA održat će 
se dana 05. srpnja 2011. god. u 12,00 
sati u Salonu Grada Trogira, na adresi 
Trg Ivana Pavla II br. 1. Stručni 
izrañivač Plana je tvrtka ARHEO d.o.o. 
iz Zagreba, čiji će predstavnici 
obrazložiti tijek i način izrade Plana. 
Eventualna naknada mišljenje, 
primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti 
i pisanim putem, na adresu Grad 
Trogir, Upravni odjel za gospodarenje 
prostorom i komunalno gospodarstvo, 
Trg Ivana Pavla II, br. 1, Trogir. 
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V 
Provoñenje PRETHODNE 
RASPRAVE objaviti će se u dnevnom 
tisku Slobodna Dalmacija i web 
stranici Grada Trogira. 
Prihvaća se tekst objave koji čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 
 

VI 
Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Trogira. 
 
KLASA: 350-01/10-01/16 
URBROJ: 2184/01-01/01-11-14 
Trogir, 15. lipnja 2011. godine 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Grada 
Trogira  (Službeni glasnik Grada 
Trogira br.06/09 i 7/10), Gradonačelnik 
Grada Trogira donosi  
 
 

ODLUKU 
O IMENOVANJU RADNE SKUPINE  
ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I 

KONTROLU 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Radna 
skupina za financijsko upravljanje i 
kontrolu (dalje u tekstu: radna skupina) 
u Gradu Trogiru. 
 
Kao stalni članovi Radne skupine 
imenuje se: 
1. Perislava Paraman, mag.oec.- 

pročelnica Upravnog odjela za 
financije, kao predsjednik 

2. Anka Prpić, dipl.oec.- voditelj za 
financijsko upravljanje i kontrolu, 
kao zamjenik predsjednika 

3. Mirjana Čorić, dipl.oec. – 
koordinator za financijsko 
upravljanje i kontrolu 

4. Frane Žižak - pročelnik Upravnog 
odjela Grada Trogira za 
gospodarstvo, turizam i društvene 
djelatnosti 

5. Gordana Hrabar – pročelnik Ureda  
Gradonačelnika 

6. Ante Bilić – pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarenje prostorom i 
komunalno gospodarstvo 

7. Ankica Žuvan, dipl.oec. – unutrnji 
revizor – savjetnik radne skupine 
za financijsko upravljanje i kontrolu 
 

Promjenjive članove Radne skupine 
sačinjavaju predstavnici upravnih tijela 
kvalificirani za odreñeno područje koje 
je predmet aktivnosti radne skupine iz 
stavka 1. , od kojih je jedan član čelnik 
tog upravnog tijela. 

 
Pročelnici upravnih odjela dužni su 
imenovati svoje zamjenike, koji će 
sudjelovati u radu radne skupine za 
financijsko upravljanje i kontrolu, u 
slučaju njihove spriječenosti. 

 
Članak 2. 

U cilju provedbe Plana uspostave i 
razvoja financijskog upravljanja i 
kontrola članovi Radne skupine iz 
predhodnog članka dužni su, po uputi 
predsjednika ili zamjenika 
predsjednika Radne skupine, provoditi 
aktivnosti kao što su: 
-razmatranje rezultata samoprocjene 
financijskog upravljanja i kontrola te 
odlučivanje o prioritetnim aktivnostima 
koje treba poduzeti, 
-razmatranje i usaglašavanje stavova 
vezano za popis i opis poslovnih 
procesa te izradu knjige poslovnih 
procesa 
-razmatranje i usaglašavanje stavova 
vezanih za upravljanje rizicima, 
-razmatranje izvješća o nedostacima 
unutarnjih kontrola, 
-redovito održavanje sastanaka radi 
rasprave o napretku i problematičnim 
područjima vezanim uz financijsko 
upravljanje i kontrole te 
-druge radnje potrebne kako bi se 
aktivnosti odreñene Planom uspostave 
i razvoja financijskog upravljanja i 
kontrola provodile kavlitetno i 
pravodobno. 
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Članak 3. 
Predsjednik Radne skupine uz 
supotpis  voditelja za financijsko 
upravljanje i kontrolu dužan je 
redovito, a najmanje jednom 
tromjesečno, izvještavati čelnika 
korisnika proračuna o aktivnostima 
vezanim za uspostavu financijskog 
upravljanja i kontrola te o aktivnostima 
radne skupine. 

 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u 
„Službenom glasniku Grada Trogira“ . 
 
KLASA: 011-01/11-01/7 
URBROJ: 2184/01-01/01-11-1 
Trogir, 22. kolovoza 2011. g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r. 
 
Na temelju članka 48. st. 1. točka 4. 
Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08 i 36/09), članka 4.a 
Odluke o uvjetima i postupku javnog 
natječaja za davanje u zakup 
poslovnih prostora u vlasništvu Grada 
Trogira („Službeni glasnik grada 
Trogira“ br. 08/09, 05/10 ),Pravilnika o 
kriterijima za davanje poslovnih 
prostora  na privremeno i povremeno 
korištenje („Službeni glasnik grada 
Trogira“ br. 3/11) i čl. 36. Statuta grada 
Trogira („Službeni glasnik grada 
Trogira“ br. 06/09) gradonačelnik 
Grada Trogira donio je  slijedeći 
 

PRAVILNIK  
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA 

O KRITERIJIMA ZA DAVANJE 
POSLOVNIH PROSTORA  NA 
PRIVREMENO I POVREMENO 

KORIŠTENJE 
 

Članak 1. 
U Pravilniku  o kriterijima za davanje 
poslovnih prostora  na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni 
glasnik grada Trogira“ br. 3/11) u 
članku 4. riječi :„Odsjek za opće, 

pravne, kadrovske poslove i mjesnu 
samoupravu“ zamjenjuje se riječima 
:“Odsjek za opće pravne poslove, 
protokol i javnu nabavu „. 
 

Članak 2. 
U članku 9. stavak  3. mijenja se i 
glasi: 
„Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu 
za gospodarenje prostorom i 
komunalno gospodarstvo“. 
 

Članak 3. 
Ostale odredbe Pravilnika o kriterijima 
za davanje poslovnih prostora  na 
privremeno i povremeno korištenje 
(„Službeni glasnik grada Trogira“ br. 
3/11)  ostaju nepromjenjene. 
 

Članak.4. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom 
glasniku grada Trogira „. 
 
Klasa:011-01/11-01/2 
Urbroj:2184/01-01/01-11-4 
Trogir,15.06.2011.g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r. 
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Nakon izvršenja usporeñivanja sa 
izvornim tekstom utvrñena je  greška u 
objavljenom Službenom glasniku 
Grada Trogira te se daje 
 

ISPRAVKA 
 

Članak 1. 
 
U Službenom glasniku Grada Trogira 
br. 10 / 09 od 10. prosinca 2009. g. na 
stranici broj 4.  briše se Rješenje o 
imenovanju Komisije za davanje u 
najam stanova u vlasništvu Grada 
Trogira KLASA: 371-01/09-01/2, 
URBROJ: 2184/01-01-9-1 od 11. 
studenog 2009. g.“ 
 

Članak 2. 
U „Službenom glasniku Grada 
Trogira“br. 10 / 09 od 10.  prosinca 
2009. g. na stranici broj 4. stavlja se 
zaglavlje na Rješenje KLASA: 406-
01/09-01/8, URBROJ: 2184/01-01-09-
1 od 11. studenog 2009.g. koje glasi 
kako slijedi:  
 
„Na temelju članka 36. Statuta 
(„Službenog glasnika grada Trogira“ 
br. 06/09) i članka 5. Odluke o 
uvjetima načinu i postupku upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Grada 
Trogir („Službeni glasnik grada Trogira 
„ br. 08/09) Gradonačelnik 11. 
studenog 2009.g. donosi.“ 
 

Članak 3. 
Ostali tekst Službenog glasnika br. 10. 
ostaje neizmijenjen i ova ispravka 
objavit će se u Službenom glasniku 
Grada Trogira“ 
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