
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
GRAD TRILJ 

 

 
Naziv akta: Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 
Razdoblje savjetovanja: od 06.12.2019. do 12.12.2019. godine 
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Zdravko Budimir Poštovani, Ovim putem Udruga BIOM predlaže izmjene u 
Prijedlogu proračuna Grada Trilja za 2020. godinu s 
projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Udruga BIOM predlaže 
da se u proračun Grada Trilja za 2020. godinu, te projekciju 
proračuna za 2021. i 2022. godinu uvrsti sufinanciranje 
projekta „Dinara back to LIFE“, koji je u sklopu Programa 
LIFE pozitivno ocijenjen i odabran za sufinanciranje od 
strane Europske komisije. Projekt „Dinara back to LIFE“ će 
se u narednih 3 godine i 7 mjeseci baviti očuvanjem biološke 
raznolikosti na Dinari, kroz obnovu zaraslih travnjaka na 
njenom području, te poticanjem njihovog održivog 
korištenja kroz stočarstvo i druge gospodarske djelatnosti. 
Projekt su prijavili Udruga BIOM (vodeći partner), Lokalna 
akcijska grupa „Cetinska krajina“, Hrvatske šume d.o.o. i 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ugovor s 
Europskom komisijom potpisan je 17.10.2019. a početak 
provedbe projekta je 15. siječnja 2020. godine. Tematsko 
područje projekta je zaštita prirode i očuvanje biološke 
raznolikosti, a korisnici projekta su lokalno stanovništvo na 
području Dinare (grad Sinj, Vrlika, Knin, Trilj; općina Hrvace, 
Otok, Kijevo, Civljane), lokalni OPG-ovi, mladi poduzetnici i 
studenti agronomskih smjerova, vatrogasci, turisti, i 
planinari. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.296.509,00 € 
(9.649.810,90 HRK), a Europska komisija potvrdila je 
sufinanciranje projekta u iznosu od 60%, odnosno 
777.903,00 € (5.789.868,68 HRK). Za provedbu projekta 
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U svezi sa prijedlogom izmjena i dopuna Prijedloga 
proračuna Grada Trilja za 2020. godinu kojeg je uputila 
udruga BIOM izvještavamo vas da Grad Trilj podržava 
navedeni projekt te će ukoliko se postigne sporazum sa 
ostalim jedinicama  lokalne samouprave i županijom o 
sufinanciranju navedenog projekta u rebalansu 
proračuna osigurati  financijska sredstva prema svojim 
mogućnostima. 

 



osigurana su i sredstva iz Fonda za energetsku učinkovitost 
i zaštitu okoliša, u iznosu od 222.271,00 € (1,654,344,95 
HRK). Uz financiranje Europske komisije i Fonda, projektu 
nedostaje još 296.334,00 € (2.205.627,23 HRK) koje je 
potrebno osigurati tijekom sljedeće 4 godine. U pronalasku 
preostalih sredstava nadamo se i podršci jedinica lokalne 
samouprave i županija na čijim se područjima projekt 
provodi. Ovim prijedlogom od Grada Trilja tražimo 
sufinanciranje provedbe projekta u iznosu 10.000,00 € 
(74.430,45 HRK) godišnje, u vremenu trajanja projekta, od 
2020. do 2023. godine. Osim Grada Trilja, podrška će se 
tražit i od Grada Knina, Sinja i Vrlike te Općine Hrvace, 
Kijevo, Otok i Civljane, na čijem se području provodi projekt. 
Od svih projekata koji su odabrani za sufinanciranje iz 
Programa LIFE na temelju prijava 2018. godine, „Dinara back 
to LIFE“ je jedini projekt u kojem je vodeći partner iz 
Hrvatske, i nedvojbeno je velika prilika za pozicioniranje i 
promociju Trilja u području održivog upravljanja prirodnim 
resursima i revitalizaciji stočarstva. Na projektu će raditi 
ukupno 14 ljudi, a njih 8 će biti zaposleno na području 
Dinare, na kojem se i odvija projekt. Osim što će se 
projektom zaposliti osobe s područja Dinare, projekt će 
doprinijeti Trilju na važnosti i vidljivosti, te je pozicionirati 
kao mjesto koje se razvija čuvajući svoja prirodna bogatstva. 
Trilj će postati domaćin događanjima, radionicama i 
konferencijama na kojima će se ugostiti važne institucije i 
pojedince koje se bave upravljanjem i korištenjem 
travnjaka, a mještani će imati priliku učiti kako svojim 
proizvodima i uslugama pridodati dodanu vrijednost koja 
proizlazi iz očuvanja prirode. Za sve dodatne informacije 
stojimo na raspolaganju. Zdravko Budimir, Udruga Biom 
zdravko.budimir@biom.hr 

 


