
                                                                                                   

 

 

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD  TROGIR 

 

  

  

 Gradsko vijeće 

 

 

 

 

Predmet:  Sporazum o razdruživanju  Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir 

   

Pravni temelj:  

Članak 35. i 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13-pročišćeni 
tekst,137/15,123/17 i 98/19) članak 26.Statuta Grada Trogira(„Službeni glasnik 
grada Trogira“ br. 4/13,9/13,6/14,1/18,3/19 i 5/20) 

   

Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada  

   

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

   

Donositelj:  Gradsko vijeće Grada Trogira  

   

Izvjestitelj:  
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu 
grada   

   

   

Trogir,  2020. g. 

  



                                                                                                   

 

 

 

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
               GRAD TROGIR 
             GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 601-01/20-01/18 
URBROJ:2184/01-30/01-20-2 
TROGIR, 23. prosinca 2020.godine 
 

 

Na temelju članaka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13-pročišćeni 
tekst,137/15,123/17 i 98/19) članak 26.Statuta Grada Trogira(„Službeni glasnik grada Trogira“ br. 
4/13,9/13,6/14,1/18,3/19 i 5/20) (»Narodne novine«, broj 41/14) ,članka 40. Statuta Grada Trogira 
(»Službeni glasnik Grada Trogira«, br. 4/13,9/13,6/14,1/18 i 3/19), radi utvrđivanja prijedloga 
Zaključka  o prihvaćanju Sporazuma o razdruživanju  Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, kojeg  donosi 
Gradsko vijeće, Gradonačelnik Grada Trogira,  donio  je sljedeći 

 

 

Zaključak 

   

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o razdruživanju  Dječjeg vrtića 
„TROGIR“ Trogir   u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.  

 

2. Prijedlog akta iz toč.1.ovog zaključka dostavlja se  Gradskom vijeću Grada Trogira na 
odlučivanje. 

 

 

DOSTAVITI:   GRADONAČELNIK: 
1.Gradsko vijeće Grada Trogira                                                                          Ante Bilić, dipl. inž. 
građ. 
2.Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada   
3.Evidencija 
4.arhiva,ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

                                                                                                                                                         PRIJEDLOG 
 

  
         
             REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
               GRAD TROGIR 
             GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: …………… 
URBROJ:…………….. 
TROGIR, ……………… 
 

Na temelju članaka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13-pročišćeni 
tekst,137/15,123/17 i 98/19) članak 26.Statuta Grada Trogira(„Službeni glasnik grada Trogira“ br. 
4/13,9/13,6/14,1/18,3/19 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Trogira na …..  sjednici održanoj dana ……..  
donijelo  je sljedeći 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Sporazuma o razdruživanju Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir 

   

1. Grad Trogir prihvaća Sporazuma o razdruživanju  Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir   u tekstu 
koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.  

2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Trogira da potpiše Sporazum  iz toč.1.ovog Zaključka. 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objaviti će se u „Službenom 

glasniku grada Trogira“. 
 

                                                                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                       Ante Piteša,ing. 

 

 

 

 OBRAZLOŽENJE 

Općina Okrug samostalno je osnovala ustanovu Dječji vrtić „KADUJICA“ te izgradila zgradu novog 
vrtića, koja po njihovim navodima,  u potpunosti zadovoljava sve potrebe u djelatnosti predškolskog 
odgoja i obrazovanja za stanovnike općine Okrug . 

Nastavno na ranije poduzete aktivnosti u cilju početka rada novog vrtića općinsko vijeće općine 
Okrug je na 35.sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020.g. donijelo  Odluku o istupanju osnivača 
općine Okrug iz Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir. Temeljem iste Odluke dato je ovlaštenje načelniku 
općine Okrug da potpiše Sporazum s gradom Trogirom o uređenju međusobnih odnosa vezanih uz 
Dječji vrtić Trogir . 

Sukladno navedenom u cilju promjene osnivača Dječjeg vrtića „Trogir“ potrebno je Sporazumom o 
razdruživanju urediti međusobne odnose vezane uz razdruživanje. 

Temeljem istog predlaže se kako je navedeno u prijedlogu .  

 


