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GRAD TROGIR 

GRADONAČELNIK 

 

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju 

programa, projekata i javnih potreba Grada Trogira 

(„Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 08/15) i članka 

40. Statuta Grad Trogira („Službeni glasnik Grada 

Trogira“ broj 4/13, 9/13, 06/14, 01/18, 03/19 i 05/20) 

Gradonačelnik Grada Trogira godine donosi slijedeću 

 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za kontrolu 

formalnih uvjeta natječaja za financiranje javnih 

potreba Grada Trogira 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za kontrolu 

formalnih uvjeta natječaja, koje će sukladno članku 24. 

Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih 

potreba Grada Trogira („Službeni glasnik Grada 

Trogira“ br. 08/15) pristupiti postupku ocjene 

ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja. 

 

Članak 2. 

Zadaci Povjerenstva sukladno članku 25. Pravilnika o 

financiranju programa, projekata i javnih potreba Grada 

Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 08/15) 

su: 

• provjeriti da li je prijava dostavljena na pravi 

natječaj ili javni poziv i u zadanome roku 

• je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih 

pragova postavljenih u natječaju ili javnom pozivu 

• ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe 

programa ili projekta prihvatljiva  

• ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner 

prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje 

natječaja 

• jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni 

obrasci te 

• jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja 

 

Članak 3. 

Povjerenstvo se sastoji od Predsjednika i dva (2) člana. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo potpisuje izjavu o nepristranosti i 

povjerljivosti. 

 

Članak 5. 

Imenovani članovi Povjerenstva za kontrolu formalnih 

uvjeta natječaja za financiranje programa, projekata i 

javnih potreba Grada Trogira su: 

 

• Joško Jarebić – predsjednik 

• Siniša Turković – član 

• Duška Guina – član 

Članak 6 . 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u Službenom glasniku Grada Trogira. 

 

KLASA: 400-02/22-01/2 

URBROJ: 2181-13-50/01-22-4 

Trogir, 11. ožujka 2022. godine  

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 
 

Na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju 

programa, projekata i javnih potreba Grada Trogira 

(„Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 08/15) i članka 

40. Statuta Grad Trogira („Službeni glasnik Grada 

Trogira“ broj 4/13, 9/13, 06/14, 01/18, 03/19 i 05/20) 

Gradonačelnik Grada Trogira godine donosi slijedeću 

 

 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje 

prijavljenih programa ili projekata koji 

ispunjavaju formalne uvjete natječaja za 

financiranje javnih potreba Grada Trogira 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za 

ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata koji 

ispunjavaju formalne uvjete natječaja, koje je sukladno 

članku 28. Pravilnika o financiranju programa, 

projekata i javnih potreba Grada Trogira („Službeni 

glasnik Grada Trogira“ br. 08/15) stručno 

procjenjivačko tijelo, a imenuje ga gradonačelnik Grada 

Trogira. 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje sukladno članku 29. 

Pravilnika o financiranju  („Službeni glasnik Grada 

Trogira“ br. 08/15) razmatra i ocjenjuje prijave koje 

ispunjavaju formalne uvjete natječaja sukladno 

kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te 

daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za 

programe ili projekte. 

 

Članak 3. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje sastoji se od Predsjednika 

i dva (2) člana. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo potpisuje izjavu o nepristranosti i 

povjerljivosti. 
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Članak 5. 

Imenovani članovi Povjerenstva za ocjenjivanje 

programa, projekata i javnih potreba Grada Trogira su: 

 

• Viktor Novak – predsjednik 

• dr.sc. Fani Celio Cega – član 

• Ruža Kovačević Bilić – član 

 

Članak 6 . 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u Službenom glasniku Grada Trogira. 

 

KLASA: 400-02/22-01/2 

URBROJ: 2181-13-50/01-22-5 

Trogir, 11. ožujka 2022. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 
 

Na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju 

programa, projekata i javnih potreba Grada Trogira 

(„Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 08/15) i članka 

40. Statuta Grad Trogira („Službeni glasnik Grada 

Trogira“ broj 4/13, 9/13, 06/14, 01/18, 03/19 i 05/20) 

Gradonačelnik Grada Trogira godine donosi slijedeću 

 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za rješavanje 

prigovora 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za rješavanje 

prigovora, koje sukladno članku 34. Pravilnika o 

financiranju programa, projekata i javnih potreba Grada 

Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 08/15) 

rješava prigovor te donosi odluku. 

 

Članak 2. 

Prigovori se podnose nadležnom Upravnom odjelu 

Grada, u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana 

dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja. 

O prigovoru rješava te donosi odluku nadležno 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora, kojeg imenuje 

gradonačelnik grada Trogira. 

 

Članak 3. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje sastoji se od Predsjednika 

i dva (2) člana. 

Isto tijelo može rješavati i prigovore na odluku o 

neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja iz članka 27. 

Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih 

potreba Grada Trogira („Službeni glasnik Grada 

Trogira“ br. 08/15). 

 

 

Članak 4. 

U sastavu Povjerenstva ne mogu biti osobe koje 

sudjeluju u pripremi i provedbi natječaja te ocjenjivanju 

prijava. 

 

Članak 5. 

Povjerenstvo potpisuje izjavu o nepristranosti i 

povjerljivosti. 

 

Članak 6. 

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od 

dana primitka prigovora. 

 

Članak 7. 

Imenovani članovi Povjerenstva za rješavanje prigovora 

su:  

• Dujo Odžak – predsjednik 

• Ante Buble – član 

• Sonja Brešan – član 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u Službenom glasniku Grada Trogira. 

 

KLASA: 400-02/22-01/2 

URBROJ: 2181-13-50/01-22-6 

Trogir, 11. ožujka 2022. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., 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, 

3/19, 5/20 i 9/21) na prijedlog privremenog pročelnika 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 

investicije i privremene pročelnice Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti      donosim 

Dopune Plana savjetovanja sa javnošću Grada 

Trogira za 2022. g. 

 

I. 

Dopunjuje se tabela Plana savjetovanja sa javnošću 

grada Trogira za 2022.g. („Službeni glasnik Grada 

Trogira“ broj 2/22,  7/22 i 8/22 - u daljnjem tekstu: Plan  

) kod red.br. 17. kolona  „okvirno vrijeme provođenja 

internetskog savjetovanja sa javnošću“ sa   „30 dana“ , 

a u  „ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja“ sa  

„NE“ , a u koloni „donositelj akta“ sa „Gradsko vijeće“. 

 

II. 

Tabela Plana  dopunjuje se  tako da se iza rednog broja 

18. dodaju  red.br. 19.-21. i glase: 
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PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. 

REDNI 

BROJ 

NAZIV AKTA 

ILI 

DOKUMENTA 

NOSITELJ 

IZRADE 

NACRTA 

PRIJEDLOGA 

AKTA 

 

OČEKIVANO 

RAZDOBLJE 

DONOŠENJA 

AKTA(tromjesečje) 

OKVIRNO 

VRIJEME 

PROVOĐENJA 

INTERNETSKOG 

SAVJETOVANJE 

SA JAVNOŠĆU 

OSTALI 

PREDVIĐENI 

NAČINI 

PROVEDBE 

SAVJETOVANJA 

 

(DA/NE) 

DONOSITELJ 

AKTA 

19. 
Odluka o 

socijalnoj skrbi 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti  

III.  kvartal 30 dana NE Gradsko vijeće 

20. 

 

Procjena 

ugroženosti od 

požara i 

tehnoloških 

eksplozija  

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

III. kvartal 30 dana NE Gradsko vijeće 

21. 
Pravilnik o 

stipendijama 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

III. kvartal 30 dana NE Gradsko vijeće 

 

Ove dopune Plana   stupaju  na snagu danom donošenja 

i  objaviti će se  u „Službenom glasniku Grada Trogira“ 

 

KLASA:013-01/22-02/1 

URBROJ:2181-13-50/01-22-8 

TROGIR, 04.travnja   2022.g. 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., 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, 4/18 

i112/19 -u daljnjem tekstu: ZSN),  članka 25. Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira 

(„Službeni glasnik Grada Trogira,“ br. 26/21.,  u 

daljnjem tekstu – Odluka o ustrojstvu) i članka 40. 

Statuta Grada Trogira  („Službeni glasnik Grada 

Trogira“, broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 

9/21.), na prijedlog privremenog pročelnika Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo i investicije, 

Gradonačelnik Grada Trogira, dana 05. travnja 2022. 

godine, donosi 

 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i 

načinu rada gradske uprave Grada Trogira 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu i načinu rada gradske 

uprave Grada Trogira („Službenik glasnik Grada 

Trogira,” broj 5/22.), prilog  SISTEMATIZACIJA 

RADNIH MJESTA – Upravni odjel za komunalnog 

gospodarstvo i investicije, za radno mjesto pod rednim 

brojem 34. Viši referent pri Upravnom odjelu za 

komunalno gospodarstvo i investicije, mijenja se 

potrebno stručno znanje i sada glasi:  

 

„Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik 

tehničke, građevinske ili pravne struke, najmanje 1 

(jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima, državni stručni ispit, poznavanje rada na 

računalu.“ 

  

Članak 2.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom glasniku Grada Trogira,“ objavit će se i 

na oglasnim pločama Grada Trogira.  

 

KLASA: 024-04/22-01/1 

URBROJ: 2181-13-50/01-22-8 

Trogir, 05. travnja 2022. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 
 


