
 

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD  TROGIR 

 

  

  

 Gradsko vijeće 

 

 

 

 

Predmet:  
Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o dopuni Statuta 

Grada Trogira – za provođenje javnog savjetovanja 

   

   

Pravni temelj:  

Na temelju članka 8. i 35. stavka 1. toč.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01., 60/01., 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.) te 

članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 

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

   

Nositelj izrade:  Upravni odjel za lokalnu samoupravu i  imovinu grada  

   

Predlagatelj:  Gradonačelnik   

   

Donositelj:  Gradsko vijeće Grada Trogira  

   

Izvjestitelj:  Privremeni  pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada   

   

Nadležno tijelo  

državne uprave  
 Ministarstvo  pravosuđa  i uprave 

   

Trogir, ožujak 2023. g. 

  



 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TROGIR 

GRADONAČELNIK 

 

 

KLASA:  024-01/23-01/1 

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

Trogir, ........................ godine 

 

 Na temelju članaka 57. i 58. Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine „ broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03. - Odluka, 129/05., 109/07., 125/08, 36/09., 

150/11., 19/13. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članaka 56. i 57. 

Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 9/21.), 

radi utvrđivanja prijedloga Odluke koju donosi Gradsko vijeće, gradonačelnik grada Trogira , donio  je 

sljedeći 

 

Zaključak 

   

 

1. Utvrđuje se  prijedlog Statutarne Odluke o dopuni Statuta Grada Trogira. 

 

2. Prijedlog iz točke 1. upućuje  se Gradskom vijeću Grada Trogira na usvajanje. 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ.  

 

                                                                                                                          …………………….. 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće, svima  

2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu  i imovinu grada  

3. Evidencija 

4. Arhiva 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      NACRT PRIJEDLOGA 

          Na temelju članka 8. i 35. stavka 1. toč.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine”, broj 33/01., 60/01., 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.) te članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni 

glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 9/21.), Gradsko vijeće grada Trogira na 

…. sjednici održanoj dana ……….. 2023. godine donosi  

 

STATUTARNU ODLUKU O DOPUNI  STATUTA GRADA TROGIRA 

 

Članak 1. 

 U Statutu Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,” broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 

5/20. i 9/21.) u članku 56. stavku 1. iza riječi  „Mjesni odbor Drvenik Veliki,“ dodaje se u novom redu:  

             „Mjesni odbor Mastrinka.“   

Članak 2. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Trogira.“ 

KLASA: ------                                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

URBROJ: ………… 

Trogir,……………………..                                                                      Toni Zulim  

 

 

Obrazloženje 

 

Gradskom vijeću Grada Trogira je upućen Prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora Mastrinka, kao devetog 

Mjesnog odbora na području Grada Trogira.  

 

U slučaju donošenja iste Odluke, stupanje na snagu je vezano uz izmjene Statuta Grada Trogira, a kojemu 

su  navedeni Mjesni odbori na području Grada Trogira..  

 

Odredbom članka 98.Statuta Grada Trogira, propisano je da prijedlog za promjenu statuta može podnijeti 

1/3 vijećnika, gradonačelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća. Gradsko vijeće o 
prijedlogu  odlučuje većinom glasova svih vijećnika. 

 

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine," br. 25/2013., 

85/2015., 69/2022.), propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću 

pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili 

planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.  

Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice ili preko 

središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta 
odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta 

ili drugog dokumenta, sastavom radne skupine koja je izradila nacrt, ako je odlukom čelnika tijela radna 

skupina bila osnovana te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.  

Savjetovanje s javnošću se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana..  

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti na središnjem 
državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću odnosno internetskoj stranici izvješće o 

savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za 

neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.  

Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi 

propis, opći akt ili dokument.  



Prijedlog Odluke o osnivanju Mjesnog odbora Mastrinka je bio na savjetovanju od 26. siječnja do 25. veljače 

2023. godine. Iako je za predmetno pitanje već provedeno javno savjetovanje, provodi se savjetovanje i za 

ovu izmjenu Statuta kojom bi i formalno stupio na snagu članak 2. Prijedloga Odluke o osnivanju Mjesnog 

odbora Mastrinka koji glasi: „Ovom Odlukom osniva se Mjesni odbor Mastrinka koji obuhvaća područje 

naselja Mastrinka sukladno postojećim granicama naselja Mastrinka, a u skladu s odredbom članak 7. po 

kojoj ista Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira,“ osim 
odredbe članka 2. ove Odluke koja stupa na snagu danom stupanja na snagu Statutarne Odluke o  dopuni 

Statuta Grada Trogira.  

Za odluku se provodi savjetovanje u trajanju od 02. do 20. ožujka 2023. godine.  

 

Prema odredbi članka 62. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“,  broj 4/13., 9/13., 6/14., 

1/18. i 3/19., 5/20. i 9/21.), izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 15 

dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 15 dana 

od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 

 

Zadnji izbori za mjesnu samoupravu su održani 05. svibnja 2019. godine. Mandat člana vijeća izabranog na 

redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju slijedećih redovnih 

izbora koji se održavaju svake četvrte godine ili do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspuštanju 

vijeća u skladu sa zakonom i statutom. 

  

Dakle, po donošenju odluke o osnivanju novog mjesnog odbora, odmah nastupa i obaveza raspisivanja 

izbora za članove vijeća istog odbora,  nastupilo je i vrijeme za raspisivanje redovitih izbora za mjesnu 

samoupravu.  

 

Stoga se planira donošenje odluke o raspisivanju izbora za sve mjesne odbore, uključujući i novoosnovani 

Mjesni odbor Mastrinka, a ne da se provode posebni izbori za Mjesni odbor Mastrinka, budući da je isto 

jednostavnije i s manje troškova.  

 

Sukladno odredbama članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira 

(„Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 12/13., 4/18., 5/20. i 7/22.), izbore za članove vijeća raspisuje 

Gradsko vijeće posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum od dana raspisivanja izbora pa do dana 

izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. 

 

Dodatni je rok od 8 dana za dostavu pisanog poziva za narednu sjednicu Gradskog vijeća  (članak 62. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13, 10/14, 1/18, 3/19, 

5/20 i 9/21).  

 

Stoga se predlaže da savjetovanje traje do 20. ožujka kako bi pravovremeno donijele i ostale odluke potrebne 

za provođenje izbora.  

 

Temeljem istog predlaže se kako je navedeno. 

PRIVREMENI  PROČELNIK 

 Dujo Odžak, diplomirani pravnik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje1 

 

 

TEKST ODREDBI 

VAŽEĆEG STATUTA KOJE SE  DOPUNJUJE  

 

STATUT GRADA TROGIRA 

(„Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 9/21.) 

Članak 56. 

Mjesni odbori na području Grada Trogira su: 

Mjesni odbor Čiovo 

Mjesni odbor Arbanija 

Mjesni odbor Žedno 
Mjesni odbor Grad 

Mjesni odbor Travarica 
Mjesni odbor Plano 

Mjesni odbor Drvenik Mali 

Mjesni odbor Drvenik Veliki 
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na 

kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke. 

 

 

 

 

 
1 Članak 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 10/14., 1/18., 3/19., 5/20. i 

9/21.) 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja 

odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko 

obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu prvog dana od dana objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost 

ranijeg stupanja na snagu. 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o 

podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama. 

Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i 

Odbor za Statutarno-pravna pitanja. 

 


