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ZAPISNIK 

 sa šesnaeste tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 27.12.2018.g. (četvrtak) u 

10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira. 

 

Sjednici su nazočni: 1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša; 2.) Prvi 

potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Dubravko Škokić; 3.) Ivica Baturina; 4.) Marko Hrsto; 

5.) Sanja Vukov 6.) Damir Zaradić; 7.) Mario Juranović, 8.) Matea Orlić; 9.) Nives Karanušić; 10.); 

Ivica Bašić  11.) Toni Zulim; 12.) Slaven Jažo; 13.) Romeo Palada i 14.) Alen Pensa 

Odsutni: Sandro Hrabar, Stipe Novak, Tonći Barada 

 

Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenica gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić, 

zamjenik pročelnika  Dujo Odžak, predstavnici javnih ustanova Grada Trogira, Ivan Emer, Božidar Miše 

te predstavnici tiska i građani.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante Piteša: Sukladno članku 61. Poslovnika Gradskog 

vijeća sazvao sam današnju sjednicu sa točkom dnevnog reda kako je naznačeno u pozivu neka iznesu 

svoj stav i svoje mišljenje.  

Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Dubravko Škokić: što se tiče ove teme ne znam 

šta bih uopće mogao reći, javio sam se u ime kluba, smatram da je ova današnja skupina jedna farsa iz 

prvog razloga jer smo zadnji put sazvali sjednicu, ostavili smo Holding za zadnju točku, iz razloga toga 

da mogu svi iznijeti svoje, da točka može najduže trajat od svih firmi, ustanova, tako da smatramo da je 

ovo danas nepotrebno. Zadnji put nam je predsjednik nadzora odbora Holdinga dao iscrpno izvješće i 

predsjednik uprave dao potpuno izvješće s kojim smo bili jako zadovoljni, mislim da novom ravnatelju 

predsjedniku uprave treba dati priliku da pripremi sistematizaciju i rad u firmi i da to krene u jednom 

dobrom smjeru u kojem je on zamislio. Bilo je jako jako iscrpno, ta točka je trajala sat vremena, 

odgovarao je na mnogobrojna naša pitanja također je mogao odgovarat na pitanja i vas ostalih a to šta 

oporba nije željela to je nešto drugo. Međutim ja sam se samo javio da vam rečen da klub vijećnika 

SDP-a, HNS-a, HSU-a i Laburista da neće sudjelovati u ovoj raspravi jer smatramo da je ovo 

nepotrebno, da je ovo jedna farsa, traženje senzacija i problema tamo di ih nema. Eto samo toliko i mi 

ćemo nakon ovoga napustit sjednicu jer ne želimo sudjelovat u ovome. 

 

Sjednicu su napustili vijećnici :  Mario Juranović, Matea Orlić, Nives Karanušić, Toni Zulim, Slaven 

Jažo i prvi potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Dubravko Škokić. 

 

Sjednici je nazočno 8 vijećnika.  



 

Vijećnik Marko Hrsto:  Ja bih samo htio pitat sada kada nema vijećnika vladajuće većine da li je ova 

sjednica uopće legalna, da li se može održat kao takva jer nema kvoruma. Mi smo u svom zahtjevu 

naveli zbog čega i zašto tražimo sjednicu, tematsku sjednicu na temu Trogir Holding i Dobrić. Ne znam 

da li uopće ima potrebe izlagat išta, recite vi pravniče. 

Zamjenik pročelnika Dujo Odžak: Ne može se održati sjednica. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante Piteša: Iz osobnih razloga zbog zdravstvenog 

stanja supruge moram i tako ići, ali bi ja sa zadovoljstvom održao raspravu ako se ima o čemu 

raspravljat. Meni je strašno žao što se na prošloj sjednici na zadnjoj točci dnevnog reda oporba se povlači 

se neće da sudjeluje u tome. Zašto neke stvari koje su bile ima petnaest godina izvlačimo i izbacujemo 

novim ljudima koji su došli prije par mjeseci preuzeli firmu. Ne znam stvarno šta je, molim vas da 

koristite poslovničku proceduru, ovakvu kakva god je od Grada, od Županije i Hrvatske vlade.  S 

obzirom da nemamo kvoruma, idemo dalje.  

 

Predsjednik Gradskog Vijeća Ante Piteša zatvara 16. tematsku sjednicu Gradskog Vijeća Grada Trogira 

u 10:15 sati. 

Zapisnik vodila:                     Predsjednik Gradskog vijeća: 

  

Mihaela Pomenić, ing.                                                                   Ante Piteša, ing. 

 

 

 


