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GRAD TROGIR 

GRADONAČELNIK 

 

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak,  123/17., 

98/19. i 144/20.) i članka 44. Statuta Grada Trogira 

(„Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 

6/14., 1/18. , 3/19., 5/20. i 9/21.), gradonačelnik Grada 

Trogira, donosi  

 

Odluku o davanju ovlaštenja Viktoru Novak 

zamjeniku gradonačelnika Grada Trogira za 

obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme 

odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 01.siječnja 

do 09.siječnja 2023. godine 

 

Članak 1. 

Za vrijeme moje odsutnosti i spriječenosti u obavljanju 

dužnosti Gradonačelnika Grada Trogira, ovlašćujem 

Viktora Novak zamjenika gradonačelnika Grada 

Trogira za obavljanje svih poslova iz djelokruga 

Gradonačelnika, u razdoblju od 01.siječnja do 

09.siječnja 2023.godine   

 

Članak 2. 

U obavljanju povjerenih poslova zamjenik 

gradonačelnika iz članka 1. ove Odluke dužan je 

pridržavati se pismenih i/ili usmenih uputa 

Gradonačelnika, te podnijeti izviješće Gradonačelniku 

o obavljenim poslovima za vrijeme njegove odsutnosti 

i spriječenosti. 

Članak 3. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Trogira. “ 

 

KLASA: 011-01/21-01/1 

URBROJ: 2181-13-50/01-22-10 

TROGIR, 22. prosinca    2022. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 
Temeljem 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., 40/19. i 34/22 ), 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., 19/13-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 

98/19., i 144/20)  i članka  40. i 44.  Statuta GRADA 

TROGIRA („Službeni glasnik GradaaTrogira“ broj 

4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21)zamjenik 

gradonačelnika Grada Trogira temeljem  Odluke o 

davanju ovlaštenja Viktoru Novak zamjeniku 

gradonačelnika Grada Trogira (KLASA: 011-01/21-

01/1 URBROJ: 2181-13-50/01-22-10 od 22.prosinca 

2022.godine)  daje 

 

Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira 

za sudjelovanje u radu 124. sjednice Skupštine 

društva „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o., 

Split,   MBS: 060160338, OIB: 56826138353 

 

I. Opunomoćuje se DANIJEL KUKOČ , dipl. iur. univ. 

spec. oec. Ljubićeva 6 Split OIB: 69058530554 u 

svojstvu predstavnika GRADA TROGIRA  člana 

društva u Skupštini društava „VODOVOD i 

KANALIZACIJA“  d.o.o., Split, Hercegovačka  8 

MBS: 060160338  OIB:56826138353  da zastupa Grad 

Trogir osnivača i člana trgovačkog društva 

„VODOVOD I KANALIZACIJA“ , d.o.o. Split (u 

daljnjem tekstu: Društvo),  na 124. sjednici Skupštine 

Društva koja će se održati dana 09.siječnja  2023.godine 

(ponedjeljak)  na adresi Obala kneza Branimira 17,Split 

(zgrada Banovine) u Velikoj vijećnici . 

II. Opunomoćenik se ovlašćuje zastupati GRAD 

TROGIR kao član 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 donesene na istoj Skupštini društva a osobito da 

glasuje za prijedloge Odluka prema slijedećim točkama 

dnevnog reda : 

 

1.Verifikacija Zapisnika sa 122. i 123. sjednice 

Skupštine; 

2.Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora (na 

prijedlog Grada splita); 

3.Odluka o usvajanju zapisnika o provedbi javnog 

natječaja za izbor i imenovanje člana uprave-direktora( 

na prijedlog Grada Splita); 

4. .Odluka o izboru i imenovanju člana uprave-direktora 

ili raspisivanju novog javnog  natječaja za izbor i 

imenovanje člana uprave-direktora (na prijedlog Grada 

Splita); 
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5.Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i 

imenovanje zamjenika člana uprave-zamjenika 

direktora (na prijedlog Grada Splita); 

6.Financijski izvještaj o poslovanju 1.-9. 2022.g.; 

7.Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 

2022.godinu; 

8.Prijedlog Plana poslovanja Društva za 2023.godinu; 

9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi 

za razvoj na području pružanja  vodnih usluga 

Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split; 

10.Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine 

Prgomet u Nadzorni odbor Društva (predstavnik malih 

općina po redosljedu ); 

11.Prijedlog Odluke o visini naknade članovima 

Nadzornog odbora; 

12.Prijedlog tuženika Luka d.d. za sklapanje sudske 

nagodbe u predmetu koji se vodi pred Trgovačkim 

sudom u Splitu pod posl. brojem :Povrv-2/2022; 

13.Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Društva u 

svrhu sanacije oštećenja zgrade na adresi Biokovska 

3,Split; 

14.Zamolba Općinskog suda u Splitu za produženje 

zakupa djela prostorija zgrade na adresi Biokovska 3, 

Split; 

15.Zamolba Mirka Višića za osnivanje prava služnosti 

na nekretnine oznake 3081/1 i 3082 k.o. Kaštel Sućurac 

; 

16.Razno 

 

III. Punomoć se daje za 124. sjednicu Skupštine i u 

slučaju da dođe do promjene datuma održavanja 

sjednice, kao i u slučaju promjene dnevnog reda. 

 

IV. Specijalna punomoć objaviti će se u „Službenom 

glasniku Grada Trogira“ 

 

KLASA:325-01/23-01/1 

URBROJ: 2181-13-50/02-23-2 

TROGIR,  09. siječnja  2023.g. 

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 

Viktor Novak,dipl.oec., v.r. 

 

Na temelju Članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ broj 26/15), Članka 14. Pravilnika o 

financiranju programa, projekata i javnih potreba Grada 

Trogira (“Službeni glasnik Grada Trogira” broj  08/15) 

i Proračuna  Grada Trogira za 2023. godinu (“Službeni 

glasnik Grada Trogira” broj  29/22) Gradonačelnik, 

dana 11. siječnja 2023. godine utvrđuje 

 

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih 

programa financiranja projekata i programa 

organizacija civilnog društva u 2023.  godini iz 

Proračuna Grada Trogira u 2023. godini 

 

I. 

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa 

financiranja projekata i programa organizacija civilnog 

društva sadrži podatke o davatelju financijskih 

sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu 

objave javnog poziva / natječaja, ukupnom iznosu 

raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih 

financiranju pojedinog 

programa/projekta/manifestacije, očekivanom broju 

programa / projekata / manifestacija koji će se ugovoriti 

za financiranje i eventualno druge podatke.   

 

Grad Trogir  će putem Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti raspisati javne pozive/natječaje u 2023. 

godini kako slijedi: 
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Predškolski odgoj i 

obrazovanje, kultura, 

tehnička kultura, 

sport, socijalna i 

humanitarna skrb, 

zdravstvo, skrb o 

braniteljima i 

njihovim obiteljima, 

te područje ostalih 

društvenih 

djelatnosti, 

gospodarske 

djelatnosti i 

međunarodna 

suradnja 

Javni natječaj  / 

Javni poziv 

 za financiranje 

Programa / 

projekata 

organizacija 

civilnog društva 

iz područja 

društvenih 

djelatnosti, 

gospodarskih 

djelatnosti, 

turizma i 

međunarodne 

suradnje 

 od interesa za 

Grad Trogir  

za 2023. godinu 

Siječanj 

2023. 

godine 

707.874,00  

eura 

 

(5.333.476,65 

kuna) 

300,00 

eura 

(2.260,35 

kuna) 

 

- 

20.000,00 

eura 

(150.690,00 

kuna) ² 

50 

 

¹ Upravni odjel za društvene djelatnosti 

² Osim za financiranje protupožarne zaštite i programa Zajednice sportskih udruga Grada Trogira 

 

Grad Trogir zadržava pravo izmjene i dopune te 

ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva / natječaja u 

2023. godini tijekom kalendarske godine. 

 

II. 

Ovaj Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih 

programa financiranja projekata i programa 

organizacija civilnog društva u 2023. godini iz 

Proračuna Grada Trogira u 2023. godini objavit će se na 

službenim stranicama Grada Trogira te u Službenom 

glasniku Grada Trogira. 

 

KLASA: 400-02/23-01/2 

URBROJ: 2181-13-50/01-23-1 

Trogir, 11. siječnja 2023. godine 
 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 

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 12. siječnja 2023. godine 

donosi slijedeću 

 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za kontrolu 

formalnih uvjeta natječaja za financiranje javnih 

potreba Grada Trogira u 2023. godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za kontrolu 

formalnih uvjeta natječaja za financiranje javnih 

potreba Grada Trogira u 2023. godini, 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. 
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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 u 2023. godini su: 

 

• Duška Guina – predsjednik 

• Joško Jarebić – član 

• Siniša Turković – član 

 

Članak 6 . 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se na službenim stranicama Grada Trogira te u 

Službenom glasniku Grada Trogira. 

 

KLASA: 400-02/23-01/2 

URBROJ: 2181-13-50/01-23-2 

Trogir, 12. siječnja 2023. 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 12. siječnja 2023. godine 

donosi slijedeću 

 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje 

prijavljenih programa ili projekata koji 

ispunjavaju formalne uvjete natječaja za 

financiranje javnih potreba Grada Trogira u 2023. 

godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za 

ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata koji 

ispunjavaju formalne uvjete natječaja za financiranje 

javnih potreba Grada Trogira u 2023. godini, 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. 

 

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 na službenim stranicama Grada Trogira te u 

Službenom glasniku Grada Trogira. 

 

KLASA: 400-02/23-01/3 

URBROJ: 2181-13-50/01-23-3 

Trogir, 12. siječnja 2023. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 
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Na temelju članka 34. 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 12. siječnja 2023. godine 

donosi slijedeću 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za rješavanje 

prigovora 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za rješavanje 

prigovora, koji 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: 400-02/23-01/2 

URBROJ: 2181-13-50/01-23-4 

Trogir, 12. siječnja 2023. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 

Na temelju članka 9.stavka 2. Zakona o plaćama  u 

lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10)  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) gradonačelnik 

Grada Trogira donosi 

 

Odluku o osnovici za obračun plaće službenika i 

namještenika Grada Trogira 

 

Članak 1. 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika 

Grada Trogira utvrđuje se u visini od 622,24  eura 

bruto .  

Osnovica iz stavka 1. ovog članka   primjenjuje se od 

01.siječnja 2023.godine,  počevši s plaćom za  mjesec 

siječanj 2023.godine, koja če biti isplačena u mjesecu 

veljači 2023.godine. 

 

Članak 2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 

o visini osnovice za obračun plaće službenika i 

namještenika Grada Trogira („Službeni glasnik grada 

Trogira“ broj 10/10,10/20 i 16/20). 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave  u 

„Službenom glasniku Grada Trogira“. 

 

KLASA: 024-04/23-01/1 

URBROJ: 2181-13-50/01-23-1 

Trogir.10. siječnja 2023.godine 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 


