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Na temelju odredbe članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine,“ broj 144/20) i članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada 
Trogira,“ broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Trogira na svojoj 32. sjednici 
održanoj dana 09. ožujka  2021. godine, donijelo je sljedeću 

Poslovničku Odluku o izmjeni i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira  

Članak 1. 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 10/14, 1/18 , 3/19 
i 5/20) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i 4. koji glase : 

„Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Gradskog vijeća sva prava i dužnosti 
predsjednika Gradskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatno -
imunitetske komisije i Odbora za izbor i imenovanje, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo 
pripada i najmanje 1/3 vijećnika ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno 
tijelo ili veći broj vijećnika.  

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika te predan u pisarnicu 
najkasnije dan prije dana konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća. „ 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 

Članak 2. 

U članku 16. iza toč.8. dodaje se : 

„9. Odbor za Proračun i financije „ 

Članak 3. 

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi: 

 „Članak 24.a 

Odbor za Proračun i financije ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana koje imenuje Gradsko 
vijeće iz reda vijećnika i stručnih djelatnika . 

Odbor za Proračun i financije: utvrđuje i prati provođenje financijske politike Grada, razmatra i daje 
mišljenje o prijedlogu odluke o privremenom financiranju, proračuna i godišnjeg obračuna, razmatra i daje 
mišljenje o prijedlogu drugih financijskih akata čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća, razmatra i 
daje mišljenje o financijskim izvješćima, koja se dostavljaju Vijeću temeljem obveza utvrđenih zakonom i 
drugim općim aktima, obavlja i druge poslove, temeljem ovlasti utvrđenih Statutom i Poslovnikom Gradskog 
vijeća“ 

Članak 4. 

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi : 



„ Članak 61.a 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo 
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život zdravlje ili 
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog 
vijeća iznimno se mogu održati videokonferencijom ili elektronskim putem „ 

Članak 5. 

U članku 48.stavku 3. iza riječi „gradonačelnika“ dodaju se riječi „povjerenika Vlade Republike Hrvatske  ili 
radnog tijela za Proračun i financije“. 

Članak 6. 

U čitavom tekstu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira riječi „njegovih zamjenika “ ,„zamjenici“,  u 
određenom broju i padežu zamjenjuje se riječima „ njegov zamjenik“ , „zamjenik“,  u odgovarajućem broju i 
padežu. 

Članak 7. 

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira.“ 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 Ante Piteša,ing. 


