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Na temelju članka 17. stavka 3. alineja 5. i 9 i
članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (,,Narodne novine“ broj 82/15) i članka
40. Statuta Grada Trogira („ Službeni glasnik
Grada Trogira “ broj 04/13, 09/13, 06/14, 1/18
i 3/19), a u skladu sa člancima 21., 22. i 23.
Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu
rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
(,,Narodne novine“ broj 69/16 i 47/16),
Gradonačelnik Grada Trogira dana 24.
listopada 2019. godine, donosi:
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Hrvatskoj te osobe bez državljanstva s
reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj,
osoba starosne dobi od 18 do 65
godina života,
osoba koja živi i ima prijavljeno
prebivalište na području svoje nadležnosti,
osoba koja dostavi izjavu o općoj
zdravstvenoj sposobnosti za rad, potpisanu i
ovjerenu od doktora opće medicine.
Članak 4.
Na dužnost povjerenika CZ ne mogu se
imenovati:

Odluku o povjerenicima civilne zaštite
Grada Trogira i njegovim zamjenicima
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, postupak
odabira i imenovanja povjerenika civilne
zaštite Grada Trogira i njegovih zamjenika te
njihov broj po mjesnih odborima s područja
Grada Trogira.
Članak 2.
(1) Povjerenici civilne zaštite i njihovi
zamjenici (dalje u tekstu: povjerenici CZ pojam obuhvaća osobe ženskog i muškog
spola, bez diskriminacije) pripadnici su civilne
zaštite i predstavljaju operativnu snagu za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite s podru¢ja Grada Trogira.
(2) Na postupak mobilizacije i ostala pitanja u
vezi povjerenika CZ primjenjuju se propisi
kojima se ureduje mobilizacija, uvjeti i način
rada operativnih snaga sustava civilne zaštite i
ostali propisi iz sustava civilne zaštite te shema
mobiliziranja povjerenika CZ koja čini
sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite na
području Grada Trogira.
II. UVJETI ZA IMENOVANJE, PRAVA I
OBAVEZE POVJERENIKA CZ
Članak 3.
Na dužnost
imenovati:

povjerenika

CZ

može

se

osoba koja je hrvatski državljanin,
državljanin Europskoga gospodarskog prostora
i državljanin trećih zemalja koji imaju odobren
status stranca na stalnom boravku u Republici

trudnice, majke s djetetom mlađim od
deset godina ili samohrani roditelj djeteta do
15 godina, osobe koje se brinu o osobama s
invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom
članu obitelji koji nije sposoban brinuti se za
sebe, a žive u istom kućanstvu, osobe s
invaliditetom i osobe trajno nesposobne za rad,
djelatne vojne osobe, službenici i
namještenici Ministarstva obrane i Oružanih
snaga Republike Hrvatske, pričuvnici pozvani
na obuku, ugovorni pričuvnici, kadeti, osobe
koje su pristupile dragovoljnom vojnom
osposobljavanju, ročnici kada je na snazi
obvezno služenje vojnog roka, vojni obveznici
mobilizirani u Oružane snage Republike
Hrvatske, zaposlenici kojima je uvedena radna
obveza,
djelatnici policije,
zdravstva te profesionalni
operativnih snaga sustava
službenici i namještenici
državne uprave,

žurnih službi,
članovi drugih
civilne zaštite i
središnjih tijela

zaposlenici u pravnim osobama i
upravnim tijelima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave koje su dio
operativnih snaga sustava civilne zaštite
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i središnjih tijela državne uprave.
Članak 5.
Obaveze povjerenika CZ:
dužni su se odazvati na poziv
načelnika Stožera civilne zaštite Grada
Trogira,
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sudjeluju u pripremanju građana za
osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
daju
obavijesti
građanima
o
pravodobnom poduzimanju mjera civilne
zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u
sustavu civilne zaštite,
sudjeluju u organiziranju i provođenju
evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih
mjera civilne zaštite,
organiziraju zaštitu
pripadnika ranjivih skupina,

i

spašavanje

provjeravaju postavljanje obavijesti o
znakovima za uzbunjivanje u stambenim
zgradama na području svoje nadležnosti i o
propustima obavješćuju inspekciju civilne
zaštite,
obavljaju druge poslove i zadaće
prema nalozima gradonačelnika i/ili načelnika
Stožera civilne zaštite Grada Trogira.
Članak 6.
(1) Mobilizirani povjerenici CZ za vrijeme
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite za
područje Grada Trogira u slučaju velike
nesreće ili katastrofe te kod osposobljavanja i
sudjelovanja u vježbama u sustavu civilne
zaštite za područje Grada Trogira ostvaruju
pravo na zaštitu i osiguranje od posljedica od
nesreća i ostala materijalna prava sukladno
posebnim propisima o načinu i uvjetima za
ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih
pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme
sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne
zaštite na području Grada Trogira.
(2) Mobilizirani povjerenici CZ imaju pravo na
posebne povlastice koje će ovisno o
okolnostima slučaja posebnom odlukom
utvrditi gradonačelnik Grada Trogira.
Članak 7.
(1) Povjerenik CZ ima obavezu obavijestiti
načelnika Stožera civilne zaštite Grada Trogira
o nastupu činjenica iz članka 4. ove Odluke
temeljem kojih više ne može obnašati dužnost
povjerenika CZ i o razlozima ne odazivanja na
poziv odnosno ne izvršavanja svojih obaveza
iz članka 5. ove Odluke odmah po nastupu tih
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činjenica odnosno razloga na najprikladniji
način osobno ili putem druge osobe koju on za
to ovlasti usmeno, telefonskim putem, SMSom ili e- poštom, a u roku od 3 dana od dana
kada bude u mogućnosti i pisanim putem s
eventualnim dokazima.
(2) Načelnik Stožera civilne zaštite ili osoba za
koju on to ovlasti će odgoditi/osloboditi
povjerenika CZ od izvršavanja obveza iz
razloga:
zdravstvene nesposobnosti za rad za
što je potrebna liječnička potvrda,
zbog drugog opravdanog
sukladno njegovoj slobodnoj ocjeni.

razloga

Članak 8.
(1) Povjerenici CZ uvode se u Evidenciju
pripadnika postrojbi i povjerenika civilne
zaštite (E- PPCZ) Grada Trogira sukladno
posebnim propisima o vođenju evidencija
pripadnika snaga civilne zaštite u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
koja sadrži:
I. opće podatke: ime, prezime, ime jednog
roditelja, spol (M, Ž), datum rođenja (dan,
mjesec i godina), mjesto rođenja, država
rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB),
ulica i kućni broj prebivališta, mjesto
prebivališta, naziv banke i IBAN broj,
II. podatke o zvanju, zanimanju i zaposlenju:
stupanj školske ili stručne spreme, zvanje (po
diplomi ili svjedodžbi), zanimanje (posao koji
obavlja), vozačka dozvola (kategorija), naziv
poslodavca, naziv radnog mjesta, mjesto rada,
III. podatke o obiteljskom i zdravstvenom
stanju: bračno stanje, broj djece, broj djece
mlađe od 10 godina života, broj djece do 15
godina života, skrbnik osobe s invaliditetom,
zdravstveno stanje (dobro, nije dobro), visina,
težina, krvna grupa (A, B, AB, 0), Rh faktor
(+,—),
IV. podatke o kontaktima: broj telefona (u
stanu, na radnom mjestu), broj mobitela
(privatnog, službenog), adresu elektroničke
pošte (privatnu, službenu),
V. podatke o rasporedu u civilnu zaštitu i
iskaznici civilne zaštite: naziv postrojbe civilne
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zaštite, povjerenik civilne zaštite za područje,
datum rasporeda, datum ukidanja rasporeda,
razlog ukidanja rasporeda, dužnost u postrojbi
civilne zaštite, mobilizacijsko zborište (naziv,
ulica i kućni broj i mjesto), iskaznica civilne
zaštite (datum izdavanja, broj iskaznice i
datum vračanja)
VI. podatke o smotrama, osposobljavanjima i
vježbama: smotre (trajanje, ukupno sati)
osposobljavanja (naziv programa, trajanje,
ukupno sati), vježbe (naziv vježbe, trajanje,
ukupno sati).
(2) Povjerenici CZ obvezni su dati podatke za
potrebe vođenja evidencije iz prethodnog
stavka i pravovremeno obavještavati o
nastalim promjenama u vezi istih.

studeni 2019.

usmenim putem obavijesti o pravima i
obvezama u svezi imenovanja na dužnosti te
oni potpisu suglasnost iz prethodnog stavka.
Članak 10.
(1) Kandidate koji zadovolje uvjete
gradonačelnik će imenovati na dužnost
povjerenika CZ s rasporedom za područje
svoje nadležnosti.
(2) Postupak imenovanja na dužnosti
povjerenika CZ završava upisom u evidenciju
pripadnika iz članka 7. ove Odluke,
popunjavanjem
evidencijskog
kartona
pripadnika civilne zaštite i izdavanjem
iskaznice povjerenika CZ, kada mu se priopći
dužnost odnosno uruči rješenje o imenovanju
na dužnost i kada to potvrdi svojim potpisom.

III. POSTUPAK ODABIRA, IMENOVANJA
I RAZRJEŠENJA POVJERENIKA CZ

Članak 11.

Članak 9.

(1) Gradonačelnik svojim rješenjem razrješuje
povjerenika CZ dužnost:

(1)
Gradonačelniku
Grada
Trogira
zainteresirane osobe se mogu same javiti za
kandidaturu za imenovanje na dužnost
povjerenika CZ, a prijedlog kandidata mogu
dati predsjednicima Vijeća mjesnih odbora s
područja Grada Trogira.
(2) Uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. ove
Odluke, potrebno je voditi računa da
predloženi kandidati za imenovanje na dužnost
povjerenika CZ:
posjeduju
psihofizičke
sposobnosti,
motiviranost, dragovoljnost i stručna znanja i
posebne vještine od interesa za obavljanje
poslova povjerenika CZ,
- na području svoje nadležnosti imaju ugled
koji pretpostavlja i autoritet te posebno osobni
kapacitet za primjenu položajnog autoriteta u
specifičnim uvjetima kada se stvarno provode
mjere civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi,

- po službenoj dužnosti u slučajevima
ponovljenih neopravdanih neodazivanja na
izvršavanje obveza u sustavu civilne zaštite,
- na njegov osobni zahtjev u slučaju promjene
zdravstvene sposobnosti ili promjene mjesta
stanovanja (boravišta),
- u slučaju iz članka 4. ove Odluke.
(2) Na temelju rješenja iz stavka 1. povjerenici
CZ brišu se iz evidencije pripadnika iz članka
7. ove Odluke.
IV.
BROJ
POVJERENIKA
PODRUČJEM NADLEŽNOSTI

CZ

S

Članak 12.
Za područje Grada Trogira po mjesnim
odborima utvrđuje se sljedeći broj povjerenika
civilne zaštite i njihovih zamjenika:

- osobno izraze spremnost i pristanu potpisati
suglasnost da ée provoditi obaveze povjerene
mu kao povjereniku CZ.
(3) Postupak odabira povjerenika CZ provodi
se na način da se potencijalne kandidate
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Mjesni odbor
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Broj
povjerenika

Broj zamjenika
povjerenika

Ukupno

1.

Mjesni odbor Arbanija

1

1

2

2.

Mjesni odbor Čiovo

11

11

22

3.

Mjesni odbor Drvenik Mali

1

1

2

4.

Mjesni odbor Drvenik Veliki

1

1

2

5.

Mjesni odbor Grad

3

3

6

6.

Mjesni odbor Plano

2

2

4

7.

Mjesni odbor Travarica

22

22

44

8.

Mjesni odbor Žedno

4

4

8

45

45

90

sveukupno
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za
potrebe izvršavanja ove Odluke obavljat će
Upravni odjel Grada Trogira nadležan za
poslove iz sustava civilne zaštite.
Članak 14.
Za ostvarivanje prava propisanih ovom
Odlukom sredstva se osiguravaju u Proračunu
Grada Trogira.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u ,,Službenom glasniku Grada
Trogira“.
KLASA: 810-01/19-01/6
URBROJ: 2184/01-30/01-19-2
TROGIR, 24. listopada 2019.
GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž., v.r.

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni
tekst, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 40.
Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik
Grada Trogira«, broj 04/13, 09/13, 06/14, 1/18
i 3/19 ) Gradonačelnik Grada Trogira dana 18.
srpnja 2019.g. donosi:

Odluku o visini naknade dobrovoljnim
vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama na području Grada Trogira
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti
naknade za dobrovoljne vatrogasce kad
sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na
području Grada Trogira (u daljnjem tekstu:
vatrogasne intervencije).
Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom
odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji za vrijeme radnog vremena, imaju
pravo na naknadu plaće od Grada Trogira.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom
odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji poslije radnog vremena, tijekom
noći dulje od 4 sata, imaju pravo na neradne
sate u dvostrukom trajanju od vremena
provedenog na intervenciji, uz pravo na
naknadu plaće za to vrijeme od Grada Trogira.
Članak 4.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom
odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama, imaju pravo na naknadu od
Grada Trogira.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Trogira • Uređuje: Upravni odjel za javne potrebe, opće
poslove i imovinu grada • 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel.: 444-585 • Glasnik izlazi po potrebi • Tisak: Upravni odjel za javne
potrebe, opće poslove i imovinu grada

Stranica 6 – Broj 26

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA

studeni 2019.

Članak 5.

Članak 9.

Visina naknade iz članka 2. i članka 3. ove
Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s
radnog mjesta zbog vatrogasne intervencije ili
provedenog vremena zbog potrebe za
odmaranjem.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u » Službenom glasniku Grada
Trogira «.

Visina naknade iz članka 4. ove Odluke
jednaka je vrijednosti 1 sata profesionalnog
vatrogasca koji je zaposlen u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi grada Trogira.

KLASA: 214-01/19-01/8
URBROJ: 2184/01-30/01-19-4
TROGIR, 18. srpnja 2019.
GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž., v.r.

Članak 6.
Pravo na naknadu u smislu ove Odluke
ostvaruje se na osnovu pisanog zahtjeva koji se
podnosi tijelu Gradske uprave nadležnom za
poslove zaštite od požara u roku od 3 dana od
završetka vatrogasne intervencije. Pisani
zahtjevi iz prethodnog stavka podnose se
pojedinačno
za
svakog
dobrovoljnog
vatrogasca.
Članak 7.
Zahtjev za naknadu iz članka 2. i članka 3. ove
Odluke podnosi poslodavac koji uz zahtjev
obvezno prilaže potvrdu ovjerenu od
zapovjednika
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva Trogir kada je, gdje je i koliko sati
dobrovoljni
vatrogasac
sudjelovao
u
vatrogasnoj intervenciji i potvrdu o visini plaće
koju bi dobrovoljni vatrogasac zaradio da je
radio u vrijeme dok je sudjelovao u
vatrogasnoj intervenciji. Zahtjev za naknadu iz
članka 4. ove Odluke podnosi zapovjednik
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir, a uz
zahtjev se obvezno prilaže potvrda Hrvatskog
zavoda
za
zapošljavanje
o
statusu
nezaposlenosti koja ne smije biti starija od 10
dana od dana vatrogasne intervencije.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade za nezaposlene
vatrogasce kad učestvuju u intervencijama na
području Grada Trogira („Službeni glasnik
Grada Trogira “ broj 3/00).

Na temelju članka 445. st. 4. Zakona o
trgovačkim društvima („Narodne novine,“ br.
111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno
tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08,
137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 ,
68/13, 110/15 i 40/19), članka 48. t. 6. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine,“ br. 33/01,
60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13
- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i
89/19), članka 40. Statuta Grada Trogira
(„Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/13,
9/13, 6/14, 1/18 i 3/19), donosi
Odluku o davanju Specijalne punomoći
predstavniku Grada Trogira na Skupštini
društva „PROMET“ d.o.o., Split,
Hercegovačka ulica 20 MBS: 060024134,
OIB: 13421314997
I.
Opunomoćuje se FRANE ŽIŽAK,
mag.oec. iz Trogira, Kralja Tomislava 43,
OIB: 56825768507, da zastupa GRAD
TROGIR na 103. sjednici Skupštine
„PROMET“ d.o.o., Split, Hercegovačka ulica
20, OIB: 13421314997 (u daljnjem tekstu:
Društvo), koja će se održati 19. studenoga
2019. g.
II.
Opunomoćenik se ovlašćuje zastupati
GRAD TROGIR, kao člana društva, te da
sudjeluje u raspravi i donošenju svih odluka iz
nadležnosti Skupštine, glasuje, potpisuje
zapisnik/e i druge akte, da pred javnim
bilježnikom solemnizira sve potrebne odluke i
akte, te osobito da glasuje za prijedloge Odluka
prema slijedećim točkama dnevnog reda:
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1.
Utvrđivanje prisutnih i zastupanih
članova Društava
2.
Verifikacija zapisnika sa 102. sjednice
skupštine Društava
3.
Rasprava
o
Nacrtu
plana
restrukturiranja trgovačkog društava Promet
d.o.o., te donošenje odluke o istom
4.
Donošenje odluke o prolongatu
okvirnog kredita po poslovnom računu
5.
Rasprava o izvršavanju preuzetih
obveza pojedinih jedinica lokalne samouprave
iz sklopljenih Ugovora o pružanju komunalne
usluge i o nadoknadi troškova prijevoza
putnika u javnom prometu
6.

Razno.

III.
Ova Odluka će se objaviti
„Službenom glasniku Grada Trogira.“

u
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GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž., v.r.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na
pristup informacijama („Narodne novine“ broj
25/13 i 85/15) i članka 40. Statuta Grada
Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“ broj
4/13, 9/13, 6/14, 1/18 i 3/19) na prijedlog
privremene pročelnice Upravnog odjela za
urbanizam i prostorno uređenje, donosim
Dopunu Plana savjetovanja sa javnošću za
2019.g.
I.
U Planu savjetovanja sa javnošću za 2019.g -u
daljnjem tekstu: Plan („Službeni glasnik Grada
Trogira br. 25/19) dopunjuje se tabela tako da
se iza rednog broja 3. dodaje 4. i glasi:

KLASA: 340-01/19-01/160
URBROJ: 2184/01-30/01-19-2
TROGIR, 19. studenoga 2019.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019.

REDNI
BROJ

NAZIV AKTA ILI
DOKUMENTA

NOSITELJ
IZRADE
NACRTA
PRIJEDLOGA
AKTA

4.

ODLUKA O
NAČINU
PRIKUPLJANJA
KOMUNALNOG
OTPADA

UPRAVNI
ODJEL ZA
URBANIZAM I
PROSTORNO
UREĐENJE

OČEKIVANO
RAZDOBLJE
DONOŠENJA
AKTA
(tromjesečje)

OKVIRNO
VRIJEME
PROVOĐENJA
INTERNETSKOG
SAVJETOVANJE
SA JAVNOŠĆU

OSTALI
PREDVIĐENI
NAČINI
PROVEDBE
SAVJETOVANJA
(DA/NE)

DONOSITELJ
AKTA

IV kvartal

30 dana

NE

GRADSKO
VIJEĆE

II.
Ova dopuna Plana stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom
glasniku Grada Trogira“.
KLASA: 340-01/19-01/160
URBROJ: 2184/01-30/01-19-2
TROGIR, 19. studenoga 2019.
GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž., v.r.

Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18), članka 24.
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada
Trogira,“ broj 11/17) i članka 40. Statuta
Grada Trogira („Službeni glasnik Grada
Trogira,“ broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18 i 3/19), na
prijedlog privremenog pročelnika Upravnog
odjela komunalno gospodarstvo i investicije,
Gradonačelnik Grada Trogira, donosi
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Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada
gradske uprave Grada Trogira
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem radu i načinu rada
gradske uprave Grada Trogira („Službeni
glasnik Grada Trogira“, broj 2/18, 3/18 –
ispravak, 14/18, 5/19, 11/19 i 17/19, dalje u
tekstu: Pravilnik), u članku 4. stavak 1. točka
3. iza riječi: „Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i investicije,“ dodaju se riječi:
„unutar kojega djeluju:

studeni 2019.

Ante Bilić, dipl.inž., v.r.

Na temelju članka 23. st.3. Zakona o društveno
poticanoj stanogradnji (N/N br. 109/01, 82/04,
76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18), čl.19.
Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za
utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje
na području Grada Trogira (“Službeni glasnik
Grada Trogira” broj 14/19) i članka 40. Statuta
Grada Trogira Službeni glasnik grada Trogira”
br. 4/13, 9/13 i 6/14, 1/18, 3/19) Gradonačelnik
Grada Trogira donosi

a. Odsjek komunalnog redarstva,
b. Odsjek prometnog redarstva;“
Članak 2.
U Prilogu Pravilnika - „Sistematizacija radnih
mjesta u upravnim tijelima Grada Trogira“
kod rednog broja 24. naziv radnog mjesta
„Voditelj komunalnog redarstva“ se mijenja i
glasi:
„Voditelj
Odsjeka
komunalnog
redarstva“.
Članak 3.
U Prilogu Pravilnika - „Sistematizacija radnih
mjesta u upravnim tijelima Grada Trogira“ kod
rednog broja 25. naziv radnog mjesta „Voditelj
prometnog redarstva“ se mijenja i glasi:
„Voditelj Odsjeka prometnog redarstva“.
Članak 4.
U Prilogu Pravilnika - „Sistematizacija radnih
mjesta u upravnim tijelima Grada Trogira“ kod
rednog broja 29. naziva radnog mjesta
„Savjetnik pri Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i investicije – pravne struke,“
mijenja se broj Izvršitelja s „3“ na „4.“

Zaključak o objavi Javnog poziva za
prikupljanje ponuda za kupnju stanova iz
Programa društveno poticane stanogradnje
(POS) na području Grada Trogira radi
utvrđivanja Liste reda prvenstva
1. Objavljuje se Javni poziv za prikupljanje
ponuda za kupnju stanova iz Programa
društveno poticane stanogradnje (POS) na
području Grada Trogira radi utvrđivanja Liste
reda prvenstva.
2. Tekst Javnog poziva za prikupljanje ponuda
prilog je ovom Zaključku i bit će objavljen na
web stranici Grada Trogira i na oglasnoj ploči
Grada Trogira, a obavijest o istom u dnevnom
tisku.
3. Ovaj Zaključak bit će objavljen
Službenom glasniku Grada Trogira.
KLASA: 940-01/19-01/146
URBROJ: 2184/01-30/01-19-1
TROGIR, 18. studenoga 2019.
GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž., v.r.

Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon
dana objave u Službenom glasniku Grada
Trogira.
KLASA: 011-01/18-01/5
URBROJ: 2184/01-30/01-19-19
TROGIR, 21. studenoga 2019.
GRADONAČELNIK
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