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                                                                ZAPISNIK 

sa osamnaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 21.03.2019.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.) Ivan Bašić; 

6.) Damir Zaradić; 7.) Alen Pensa;  8.) Mario Juranović,  9.) Matea Harašić; 10.) Nives Karanušić;  11.) 

Tonći Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo; i 14.) Stipe Novak; 15.) Romeo Palada i 16.) Sanja 

Vuković. 

Odsutan: 1.) Sandro Hrabar 

Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak, zamjenica 

gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić, privremeni pročelnici Frane Žižak, Perislava Paraman, Branka 

Frankić, Ivan Meštrović, zamjenik pročelnika Dujo Odžak, voditelj Ureda unutarnje revizije  Ivo Celio 

Cega, ravnateljica Dječjeg vrtića Trogir  Ana Belas, član savjeta mladih Ante Škrobica te predstavnici 

tiska i građani.  

Predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu sa satom vijećničkih pitanja koji je  započeo  pitanjem 

vijećnik Tonći Barada: Prvo pitanje postavljam gradonačelniku. Građani grada Trogira su pretrpjeli 

štetu od orkanske bure koja je puhala dana 23. veljače u noći i tijekom dana. Nastala je isključivo 

materijalna šteta od čega su tri oštećena automobila, srušeni borovi, stupovi od struje, velika oštećenja 

na gradskom groblju par dimnjaka i crjepova sa starih krovova od kuća, potopljeni brodice i tako dalje. 

Grad je obavijestio građane da mogu prijaviti štetu i da će gradsko povjerenstvo za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda procijeniti štetu. Pitanje za gradonačelnika s obzirom na Zakon o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,  da li  ispunjavamo uvjete za proglašenje elementarne 

nepogode sukladno Zakonu kako bi se građanima nadoknadila učinjena šteta i samo napominjem još na 

to da stambena zgrada u novom naselju koja je napuštena i devastirana u vlasništvu države predstavlja 

veliku opasnost za građane, usred vremenske nepogode o kojoj sam govorio, crjepovi na krovu koja je 

bura izbacila iz vezišta mogu ugroziti sigurnost. Još jednom da istaknem da želim pohvaliti sve žurne 

službe u gradu Trogiru na primjerenoj reakciji, dakle vatrogasci, Trogir holding, HEP, policija i građani 

koji su pomogli ublažiti materijalnu štetu nastalu od ove elementarne nepogode. Drugo pitanje 

postavljam zamjeniku gradonačelnika Viktoru Novaku,  a to je nova ponuda na gradskoj 

tržnici,Trenutno stanje bankomata u gradu Trogiru prekršio je svaku mjeru stavljanjem istih na gradskoj 

tržnici. Mišljenje većine građana a i mene osobno iritira lokacija. Mi smo turistička destinacija, 

stavljanjem takvih uređaja smanjuje gužve i troškove na bankovnim šalterima te vam štedi vrijeme i sve 

to stoji, ali netko tko podiže novac na bankomatu tu stvara gužvu, bankomat je na otvorenom i nema 



privatnosti. Pitanje za zamjenika gradonačelnika glasi, imaju li dozvolu postavljeni bankomati na 

tržnici?  

Privremeni pročelnik Frane Žižak: da odgovorim na prvo pitanje. Jučer se sastalo Povjerenstvo za 

procjenu štete koji su od jutros već na terenu, pregledavaju groblja. Odvojili su štete po skupinama, 

trenutno popisuju i rade evidenciju štete kako bi mogli dati prvi prijedlog procjene štete. Ovo što su mi 

dostavili jutros kaže " zbog olujnog i organskog vjetra koji je zahvatio područje grada Trogira u noći 

22. na 23. veljače zaprimljene su 54 prijave građana i to po skupinama, 50 prijava od fizičke osobe i 

četiri prijave od pravnih osoba, a po skupinama dobara, 30 prijava na građevinama, ostala sredstva, 

automobili i brodovi je 15 prijava za opremu 7 prijava odnosno još dvije prijave za dugogodišnje nasade. 

Jučer dana 20. ožujka održana je prva sjednica Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

te se počelo s utvrđivanjem i procjenom prijavljene štete. Temeljem prikupljenih podataka  Povjerenstvo 

će procijeniti visinu štete o čemu će izvijesti gradonačelnika koji će ovisno o ispunjenju uvjeta za 

proglašenje elementarne nepogode sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica od prirodnih 

nepogoda obratiti se  županu i zatražiti proglašenje elementarne nepogode. Samo bih napomenuo da je 

novi Zakon nastupio upravo 23. veljače na dan elementarne nepogode. Parametri za proglašenje 

elementarne nepogode su obrađeni u novom zakonu članku 3. koji kaže da prirodna nepogoda može se 

proglasiti ako je vrijednost ukupne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda lokalne samouprave 

u prethodnoj godini. To bi za grad Trogir bilo otprilike nekih 16 milijuna. Sada komisija popisuje, 

napravit će prvu procjenu štete te nakon toga će kontaktirati županijsko povjerenstvo te nakon toga 

svega se donese zaključak koji će se poslat županu ali bitni parametar da se proglasi elementarna 

nepogoda je tih 20% od izvornog proračuna. 

Zamjenik gradonačelnika Viktor Novak: vjerojatno ste meni postavili pitanje jer sam ja putem 

društvenih mreža javno rekao da će bankomati biti uklonjeni i da grad Trogir nije za to dao suglasnost. 

Ja se slažem s vama da lokacija nije primjerena, ali tvrtka Auro domus je potpisala sa Holdingom ugovor 

o najmu tih bankomata, vjerojatno su iz uprave Holdinga smatrali da će na taj način podignuti prihode i 

nisu vodili računa o tome kako će to izgledati estetski i vizualno. Grad Trogir je izdao nalog za 

uklanjanje tih bankomata i u pregovorima smo s tom tvrtkom koja je postavila te bankomate, da se 

uklone i mislim da smo uspjeli s njima dogovoriti da će bankomati najdalje do Uskrsa biti uklonjeni. 

Ako je to najveći problem u gradu, ta dva bankomata onda ja moram biti itekako zadovoljan. 

Vijećnik Ivan Bašić:  pitanje za gradonačelnika, gradonačelniče što je s trgom ispred lučke kapetanije 

odnosno nasuprot crkve Svetog Dominika, priča se da će i to postati mjesto za štekat, postoji idejni 

projekt za taj trg koji je napravio arhitekt Ivanišević. 

Gradonačelnik Ante Bilić: Došao je takav zahtjev da se odobri štekat ali mogu odmah reći da se taj 

štekat neće odobriti. Točno i da postoji idejni projekt, postoji i glavni projekt i građevinska dozvola to 

bi bila takozvana peta faza uređenje rive. Mi smo čak 2011 ili 2012 krenuli u realizaciju toga ali su 

konzervatori tada imali primjedbe da je prošlo dosta vremena i da se preprojektira taj trg a što se tiče 

štekata ta  se lokacija neće odobriti za novi štekat. 

Vijećnik Damir Zaradić : dva pitanja za gradonačelnika. Poštovani gospodine gradonačelniče javna je 

tajna da pojedinci iz Trogir holdinga imaju koristi od iznajmljivanja javno prometnih površina, tko 

odlučuje o dodjeljivanju bankomata i da li će netko odgovarati za nelegalno postavljanje bankomata na 

tržnici, s obzirom daj vaš zamjenik na Facebook profilu prije jednog mjeseca napisao da bankomati 

nemaju dozvolu grada Trogira a i na vašem Facebook profilu ste napisali prije 10 dana da će bankomati 

biti uklonjeni. E pa mene zanima kako je moguće da netko u vašoj kući 5 dana radi radove a da ga nitko 

ništa ne pita, s obzirom da vi morate tom relacijom proći prilikom dolaska i odlaska na posao. Mene 

zanima tko je potpisao, tko će odgovarati i tko će nadoknaditi štetu donesenu gradu.Drugo pitanje isto 

za gradonačelnika da li grad planira dati kulu Kamerlengo u koncesiju. 

Gradonačelnik Ante Bilić: Odmah ću početi od drugog pitanja, ne planiramo dati Kulu Kamerlengo u 

koncesiju niti se uopće ikad o tome razmatralo a šta se tiče bankomata mislim da je Viktor manje-više 

odgovorio prethodno na to pitanje, jedino mogu reći da nemam nikakve spoznaje da netko ima koristi 

od davanja javno prometnih površina u zakup ali ako imate ikakve spoznaje volio bih da se to prijavi i 

ispita. 

Vijećnik Damir Zaradić je izrazio nezadovoljstvo dobivenim odgovorom i zatražio je pisani odgovor.  

Vijećnik Alen Pensa:  imam dva pitanja za gradonačelnika. Svoje prvo pitanje bi započeo sa čitanjem 

jedne presude koja se dogodila na štetu grada Trogira u korist otpuštenog službenika. Upravni sud u 

Splitu u upravnom sporu tužitelja Mate Čaljkušića iz Trogira protiv grada Trogira radi stavljanja na 



raspolaganje, nakon usmene javne rasprave zaključuje 22. siječnja 2019., objavljena je 30. siječnja 

2019., presudio je, poništava se rješenje grada Trogira gradonačelnika od 14. lipnja 2018. kao i rješenje 

Upravnog odjela komunalno gospodarstvo i investicije od 27. travnja 2018. vraća u ponovni postupak. 

Na prijašnjim sjednica Gradskog vijeća govorio sam o slučaju otpuštenog djelatnika grada Mate 

Čaljkušića, oca malodobnog djeteta od pet mjeseci, trenutno je nezaposlen. U vrijeme otkaza zbog stresa 

mu je žena završila na prijevremenom porodu. To govori kakvi ste ljudi, izvršna vlast, nehumani i 

nepravedni. Dana 30. siječnja usvojena mu je tužba a otkaz proglašen nezakonitim i neosnovanim, 

smisao racionalizacije nisu uštede nego očito zapošljavanje politički podobnih stranačkih drugova. Na 

prijašnjim sjednicama Gradskog vijeća pročelnik Frane Žižak uvjeravao je javnost i nas vijećnike da su 

otkazi koji će se dogoditi i koji su u tijeku zakoniti, sad je iz presude vidljivo da su nezakoniti i 

neosnovani. Moje pitanje glasi da li ćete platiti odštetu i Matu  Čaljkušića vratiti na posao ili ćete se 

gradonačelniče oglušiti na sudsku presudu kao i do sada kad je sud u više navrata tražio spis tuženog  

Mate Čaljkušić a što je vidljivo u obrazloženju presude. Drugo pitanje za gradonačelnika, da li je grad 

Trogir poduzeo nešto u vezi izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Okrug, pošto ste vi gradonačelniče 

i vaš tim bili u prvim redovima na prosvjedu protiv izgradnje reciklažnog dvorišta u vrijeme predizborne 

kampanje. Onda se obećavali ako dođete na vlast da ćete poduzeti sve mjere da ne dođe do izgradnje 

reciklažnog dvorišta. Što ste poduzeli? . 

Gradonačelnik Ante Bilić: Zahvaljujem vijećniku na oba pitanja, na drugo će odgovoriti zamjenica. 

Što se tiče presude koju ste citirali, ne mogu se složiti s vama da je grad izgubio nego je kao što ste i 

pročitali predmet vraćen na ponovni postupak i postupit ćemo sukladno uputi upravnog suda to je sve 

što vam mogu na to pitanje odgovoriti 

Dogradonačelnica Ruža Kovačević Bilić: Što se tiče protivljenja izgradnje reciklažnog dvorišta u 

Okrugu, grad Trogir je kao grad poduzeo sve šta može pravnim putem. Upozoreno je Ministarstvo za 

zaštitu okoliša i fond za zaštitu okoliša. Još uvijek je sporan pristupni put tom reciklažnom dvorištu, taj 

postupak je i dalje u tijeku, mi se nadamo da će biti u našu korist i žalili smo se na lokacijsku i sve smo 

obavili šta smo mogli, mi kao grad. Vi znate kao i ja da mještani poduzimaju sve što mogu da izmjeste 

lokaciju, grad Trogir stoji uz njih i svim mogućim pravnim putevima se protivi toj izgradnji. 

Vijećnica Sanja Vuković: Koliko se stipendija planira i koliko se realizira za srednju školu, mislim za 

ovu buduću školsku godinu. U Trogiru je prosjek ocjena 4,8 za srednju školu i dobiva se tek nakon 

drugog srednje. Zašto je prosjek tako visok i zašto nije kao u drugim gradovima oko nas, Kaštela i Split 

4,5 da li se ide na izvrsnost ili što. Koja je uopće iskorištenost stipendija? Drugo pitanje za 

gradonačelnika Trogira, 25. veljače u Dalmatinskom portalu potvrđeno je, evo ja imam tu isprintano, 

mito u Trogiru potvrđena Uskokova optužnica, sad protiv bivšeg tehničkog direktora, dakle radi se o 

gospodinu Miliću. Kako sam saznala on je sada na radnom mjestu suradnik za razvoj komunalnih 

djelatnosti pod uredom direktora odnosno odjel uprave. Još uvijek radi u Holdinga, redovito prima plaću, 

Županijski je sud potvrdio Uskokovu optužnicu. U ovakvim slučajevima gradonačelniče ja mislim da 

najmanje ide suspenzija ako ne i otkaz ugovora o radu. Zanima me,  jeli on i dalje u sukobu interesa, te 

može li ponoviti to djelo koje mu se stavlja u optužnici? 

Zamjenica gradonačelnika  Ruža Kovačević Bilić:  pokušat ću sada što više odgovoriti, detalje 

možemo i pisanim putem ako treba. Stipendije se raspisuju krajem godine, krajem studenog obično i 

budu realizirane do 12 mjeseca. Postoji više kategorija, jedna je za izvrsnost a druga je socijalna 

kategorija a mi planiramo do kraja godine uvesti još stipendije za deficitarna zanimanja, znači spustiti 

prag a stipendirati ona zanimanja koja nam fale, i na neki način zadržati ljude tu. Po uzoru na druge 

gradove procedura je takva da listu deficitarnih zanimanja određuje Zavod za zapošljavanje što nije 

specifično za svaku sredinu isto. Postoji nekakva nacionalna lista, tu može gradonačelnik donijeti svoju 

odluku o deficitarnim zanimanjima u razgovorima sa gospodarstvenicima koji se izjašnjavaju koja im 

radna snaga fali. Kako ćemo krenuti u izradu strategije razvoja grada jedna od važnijih stavki će nam 

upravo biti ta, dakle prilagođavanje gospodarstva tržištu rada i nastojati kreirati nekakav paket stipendija 

koji će se odnositi upravo na takva zanimanja. Stipendiranje izvrsnosti će se nastaviti i dalje i socijalna 

kategorija. Tako da će na neki način postojati 3. Do kraja godine imamo dovoljno vremena za 

modificirati to. 

Gradonačelnik Ante Bilić: Pitanje se odnosilo na optužnicu koje je potvrdilo Državno odvjetništvo za 

gospodina Milića, kao što ste sami rekli gospodin Milić više nije tehnički direktor Trogir holdinga, znači 

nema više izvršnu funkciju a u našoj državi još uvijek dok netko ne dobije pravomoćnu presudu nije 

kriv, tako da ja  dalje ne bi komentirao ovaj slučaj. 



Vijećnik Romeo Palada: pitanje za gradonačelnika,  na prošlom vijeću postavljeno vam je pitanje u 

vezi privremenih pročelnik i jasno ste rekli da ne vidite ništa sporno u tome što i nakon 12 mjeseci od 

imenovanja privremenih pročelnika niste raspisali javni natječaj za imenovanje pročelnika. Molim 

predsjednika vijeća koji je izglasao Odluku o unutarnjem ustrojstvu da pročita članak 13. stavak 1. pa 

da mi date autentično tumačenje navedenog članka i da mi se izjasnite pred ovim vijećem slažete li se 

sa tim stavom i smatrate li odredbe odluke da se ipak ne poštuju. 

Predsjednik vijeća Ante Piteša: Ja kao predsjednik vijeća ti nemam šta odgovarati i ne možeš mi 

postavljati pitanja, to se treba vidjeti sa stručnim službama koji trebaju poštivati ustroj. 

Vijećnik Damir Zaradić je pitao zašto se ne dostavljaju odgovori i zašto nije dobio materijale u 

pisanom obliku . 

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša  :i danas ste dobili odgovor.  

Predsjednik vijeća Ante Piteša: Gospodine Zaradiću, prva opomena u mome mandatu je vaša, još 

jednom dobijete opomenu napuštate vijeće. 

Vijećniku Damiru Zaradiću  je izrečena opomena zbog povrede Poslovnika.  

Vijećnik Marko Hrsto: Na zadnjoj sjednici sam postavio pitanje o nastavku izgradnje kanalizacijske 

mreže, tad ste gradonačelniče rekli da je problem u Vodovodu i kanalizaciji i Eko kaštelanskom, da je 

između njih neki spor. Isto tako ste rekli da ćete imati jednu koordinacijsku sjednicu vi gradonačelnici i 

načelnici pa da ćete poslije toga znat podrobnije reći gdje je problem, pa vas molim da mi kažete gdje 

je problem i hoće li doći do nastavka izgradnje te kanalizacijske mreže.  

Gradonačelnik Ante Bilić:  što se tiče kanalizacije, točno je što sam na prošlom vijeću rekao. Održan 

je taj sastanak koordinacije gradonačelnika koji su osnivači vodovoda odnosno agencije Eko kaštelanski 

zaljev. Mogu reći da se vide pomaci, sutra je otvaranje ponuda za područje grada Trogira u Saldunu, ide 

4,5 ulica u realizaciju. Isto očekujemo da se ovih dana raspiše javna nabava za dva natječaja na Travarici 

gdje ide još 2 kilometra kanalizacije, a ono šta vas vjerojatno najviše zanima je ulica Put Krtina dali smo 

nalog vodovodu i kanalizaciji. Kako je sad grad Trogir upisao ulicu Put Krtina u svoje vlasništvo, nema 

više imovinsko pravnih problema da se krene u realizaciju za tih stotinjak metara da se spoji još tih 5,6 

objekata. Šta se tiče pitanja o privremenim pročelnicima mogu samo reći da županija ima zadnjih 4,5 

godina privremene pročelnike i da ne vidim ništa sporno što sam već rekao i na prošloj sjednici. 

Vijećnica Nives Karanušić:  u 12. mjesec je objavljeno da su odobrena sredstva za uređenje zgrade 

doma u Planom u svrhu vrtića, pa me zanima dokle se došlo s tim i kada će krenut radovi? I drugo 

pitanje me zanima što se kopa po Fortinu s obzirom da su bageri tamo? 

Gradonačelnik Ante Bilić:  na Fortinu se trenutno ugrađuju novi ukopani spremnici . Znamo da je lani 

bilo problema sa prikupljanjem otpada u sezoni. Odlučili smo se na ovi sustav polu ukopanih spremnika 

koji imaju kapacitet svaki 5 kubika, nadam se da će u narednih desetak dana to biti gotovo i da ćemo 

ovo ljeto imat puno bolju situaciju što se tiče prikupljanja otpada u staroj gradskoj jezgri. Vrtić  u Planom 

točno je sve što ste naveli, odobrena su sredstva, potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja, 

pripremljena je natječajna dokumentacija. Očekujem da će slijedeći tjedan krenuti javno savjetovanje i 

sam postupak javne nabave, tako da ćemo u narednih mjesec, mjesec i pol imati odabranog izvođača 

radova i ako ne bude problema krenuti s radovima uređenja vrtića u Planom. 

Vijećnik Ivica Baturina:  imam dva pitanja. Prvo pitanje je upućeno gradonačelniku grada Trogira, 

vezano za projekt izgradnje spomenika Hrvatskim braniteljima, izglasali smo ga za 2019. godinu, 

ubačen je i izglasan u proračunu, pripreme i koordinacijske sastanke održali smo u prošloj godini, znači 

pozicija spomenika, mišljenje konzervatora, grada, neki temeljni gabariti spomenika su određeni. U 12. 

mjesec 2018. je sve bilo spremno za raspisivanje natječaja za idejno rješenje. Moje konkretno pitanje je 

u kojoj fazi provedbe je taj projekt i kad možemo očekivati temeljem mogućnosti grada i sposobnosti 

realizaciju ovoga projekta? Drugo pitanje upućujem nekome tko se osjeti prozvanim na ovo pitanje, nije 

u redu da gradonačelnik daje odgovor na sve. U ime stanovnika Drvenika, u 2. mjesecu zamjenik 

predsjednika mjesnog odbora Drvenik Veliki Josip Majić, naime predsjednik je neki Englez trenutno u 

Engleskoj, digao je uzbunu zbog stanja Heliodroma na Velikom i Malom Drveniku, i zbog 

nemogućnosti sanitetskog zbrinjavanja nekog stanovnika. On je u medijima prozvao državnu i 

županijsku vlast, Dr. Vujetić je izašao u javnost i predočio da je to obaveza lokalne zajednice. Trenutno 

stanje tih heliodroma je slijedeće, zapušteni prilazni putevi, sve je zaraslo, da se nalazi krupni otpad na 

heliodromu, rasvjeta za noćno slijetanje nije stavljena, da su heliodromi rizični, takvim odnosom prema 

heliodromima je onemogućeno hitno sanitetsko zbrinjavanje i direktno ugrožena sigurnost posade 

helikoptera i svih sudionika iz domene civilne i protupožarne zaštite. Sukladno mom pitanju ako se 



netko smatra odgovornim može dati odgovor, ako se dosad nije kada će se urediti? 

Gradonačelnik Ante Bilić: mogu odgovoriti na oba dva pitanja. Što se tiče spomenika Hrvatskim 

braniteljima točno ste naveli da su određeni posebni uvjeti konzervatora, da je pripremljen natječaj, ovi 

tjedan je imenovana i komisija, mislim da je malo duže potrajalo ali da ćemo dobiti kvalitetno rješenje. 

Očekujem da se u narednih petnaestak dana raspiše i sam natječaj za izbor najpovoljnijega i najboljeg 

arhitektonsko kiparskog rješenja, tako da ide možda malo sporije nego što bi svi željeli ali pokrenute su 

sve radnje. Što se tiče heliodroma na Drvenicima osnovni problem je noćno slijetanje. Napravljen je 

projekt rasvjete koji košta malo više zbog prilagođavanja stupova elisama helikoptera da ne zapnu 

prilikom slijetanja. Putovi i sami heliodromi su očišćeni, veći problem je na Drveniku Velikom jer iz 

veće daljine treba dovući struju. Imamo ponudu i razgovor sa županijom da se uspostavi gliserska veza 

koja bi bila 24 sata dežurna, ponuda je za 365 dana, 24 sata 300.000,00 kn gdje se dogovaramo da 

platimo na polovine skupa sa Županijom. Nekad je brže doći brodom nego dok se digne helikopter i 

krene posada tako da se nadamo i taj gorući problem riješiti u narednom periodu. 

Prvi potpredsjednik vijeća Dubravko Škokić:  dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje, kada će 

se raspisati natječaj za radove proširenja ulice Put Dragulina, a drugo pitanje kad možemo očekivati 

prezentaciju a kad natječaj za Trg na Lučici? 

Gradonačelnik Ante Bilić: što se tiče ulice Put Dragulina kompletna dokumentacija je spremna, 

građevinska dozvola je izdana. Jedan dio imovinsko pravnih odnosa je riješen nagodbom, drugi dio koji 

nije riješen je u fazi izvlaštenja. Ovi tjedan su održane rasprave u Uredu državne uprave. Nakon što se 

danas usvoji rebalans, potrebno je objaviti novi plan nabave i očekujem da ćemo slijedeći tjedan objaviti 

prethodno savjetovanje i nakon toga javnu nabavu za izbor izvođača radova. U svakom slučaju za 

proširenje ulice Put Dragulina od kapelice do policije koja je jako uska i velik broj učenika ide prema 

oba dvije škole što predstavlja veliku opasnost. Za Trg Lučicu imamo idejno rješenje, za prvu varijantu 

su konzervatori imali određene primjedbe, trenutno projektant ispravlja projekt prema tim primjedbama 

i čim ga ispravi održat će se javna prezentacija samog projekta i nadam se da ćemo nakon sezone izabrati 

izvođača radova. 

                                                             ZAPISNIK 

Usvaja se zapisnik sa 17 sjednice Gradskog vijeća grada Trogira.  

Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red koji je usvojen i glasi 

                                                                  DNEVNI RED 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu 

    a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja 

    komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. 

    b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

    godini u Gradu Trogiru 

    c) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 

    školstva Grada Trogira za 2019. godinu 

    d) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. 

    godinu 

    e) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada 

    Trogira za 2019. godinu 

    f) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 

    2019. godinu 

    g) Prijedlog I. Izmjena Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija 

    Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. g. 

2. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2019 g. 

3. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu 



    društveno poticane stanogradnje 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

     načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“ 

5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada Trogira“ 

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-2027.“ 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara 

     na području grada Trogira u 2018. godini 

8. Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira za 

    2019. godinu 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe grada 

    Trogira za 2019. godinu 

10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada 

     Trogira u 2019. godini 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina 

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i 

      dezinsekcije na temelju pisanog ugovora 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

      Pučkog otvorenog učilišta Trogir 

14. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g. 

15. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

      Grada Trogira i njihovih zamjenika 

16. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na 

       lokalnoj razini 

17. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g. 

18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada 

      Trogira. 

 

Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 

   

Ad/1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu 

a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2019. godini u Gradu Trogiru c) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu   d) Prijedlog 

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019.godinu e) Prijedlog I. 

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu 

f) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu 

g) Prijedlog I. Izmjena Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija  Grada 

Trogira za razdoblje 2019.-2021. g. 

Ad/2. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2019 

g. 

Privremena pročelnica Perislava Paraman objedinjuje točke Ad.1. i Ad.2  te uvodno obrazlaže 

prijedloge. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, gradonačelnik Ante Bilić, Marko Hrsto. S obzirom 

da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i 

dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu sa programima od a.) do g.) i Prijedlog Odluke o 

Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2019 g. te je sa 9 glasova „ ZA“, 7 

glasova „PROTIV“ usvojeno. 

 



Ad/3. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog.  

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak, Frane 

Žižak. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje 

Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu društveno 

poticane stanogradnje  te je sa 9 glasova „ ZA“, 7 glasova „PROTIV“ usvojena. 

 

Ad/4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“ 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Trogir“ te je sa 15 glasova „ZA „ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnik Ivica Baturina .  

Sjednici je nazočno 15 vijećnika.  

Ad/5.Prijedlog Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada 

Trogira“ 

Ad/6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-

2027.“ 

Privremeni pročelnik Frane Žižak objedinjuje točke Ad. 5. i Ad.6.  te uvodno obrazlaže prijedloge. 

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada Trogira“ i  Prijedlog Odluke 

o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-2027.“ te su  sa 16 glasova „ZA „ 

jednoglasno usvojene. 

 

Ad/7. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od 

požara na području grada Trogira u 2018. godini 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju Tonći Barada i Ivica Baturina. S obzirom da više nije bilo 

prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira u 2018. godini te je sa 16 

glasova „ZA „ jednoglasno usvojeno. 

Sjednici je nazočno 16 vijećnika.  

 

Ad/8. Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira za 

2019. godinu 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Tonći Barada. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za 

raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od 

požara na području grada Trogira za 2019. godinu te je sa 14 glasova „ZA „ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici: Matea Harašić i Sanja Vuković. 

 

Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 

Ad/9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe 

grada Trogira za 2019. Godinu 

Ad/10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 

grada Trogira u 2019. Godini 

Privremeni pročelnik Frane Žižak objedinjuje točke Ad.9 i Ad.10.  te uvodno obrazlaže prijedloge. 

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira za 2019. godinu 

i  Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira u 

2019. godine te je sa 14 glasova „ZA „ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici: Matea Harašić i Sanja Vuković. 



 

Ad/11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina 

Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Ivica Baturina te predlaže amandman izmjenu uređenja točke 2 čl. 

2, „ ne obavlja ugovorenu nego drugu djelatnost na dodijeljenoj javnoj površini, a ona je potvrđena u 

praksi, jer dešava se da osoba koja ima ugovor sa gradom za određenu djelatnost naknadno ubacuje 

druge djelatnosti protivno tome ugovoru i to sa ovim nemamo regulirano na ovakav način. Ako 

promijenimo ovu točku 2 ili dodamo još jednu točku ako uz ugovorenu obavlja dodatnu djelatnost koju 

nije dodatno regulirao sa gradom. U praksi imamo situaciju osoba napravi ugovor, počne sa temeljnom 

djelatnosti i u međuvremenu ubaci još 5 djelatnosti, te da mu se može dati mogućnost izmjene ugovora 

ili ako niti ne pokuša s gradom izregulirati te dodatne aktivnosti da mu se isto ukida pravo na to. 

Daje se na glasovanje prijedlog amandmana Ivice Baturine da se doda u točki 2. članka 2.  „pored 

ugovorene obavlja dodatne djelatnosti koje nije niti pokušao dodatno regulirati ugovorom“ te je sa 15 

glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen. 

Budući da nije bilo više prijavljenih za raspravu daje se na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina te je sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnik: Sanja Vuković. 

 

Sjednici je nazočno 15 vijećnika.  

Ad/12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije 

i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora  

Zamjenik pročelnika Dujo Odžak uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Alen Pensa i Dujo Odžak. 

Na prijedlog gradonačelnika predsjednik Gradskog vijeća određuje stanku od 15 minuta .  

Nakon stanke  nastavlja se rasprava  u kojoj sudjeluju Dujo Odžak, Alen Pensa, Ivica Baturina i Marko  

Hrsto. Zamjenik pročelnika Dujo Odžak predlaže da se članak 3. izmjeni na način da se brojevi 

211.737,50 kn zamjene sa iznosom 259.375,00 kn odnosno ovaj ukupni iznos za 3 godine koji u 

prijedlogu glasi 635.212,50 kn zamjeni sa iznosom 778.125,00 kn, znači prihvatimo kao odluku i 

izaberemo Cian umjesto Pecta.  

Vijećnik Marko Hrsto je dao prijedlog da se točka skine s dnevnog reda.  

Budući da nije bilo više prijavljenih za raspravu daje se na glasanje prijedlog vijećnika Marka Hrste  da 

se točka skine s dnevnog reda te sa 5 glasova „ZA“ nije usvojen. Daje se na glasanje Prijedlog Odluke 

o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na temelju 

pisanog ugovora sa ispravljenim iznosima te je sa 8 glasova „ZA“ usvojen. 

Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 

 

Sjednici je nazočno 14 vijećnika . 

Ad/13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti 

ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Trogir 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog 

učilišta Trogir te je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici Sanja Vuković  i Damir Zaradić. 

 

Ad/14. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g. 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Tonći Barada. Budući da  nije bilo više prijavljenih ista se zatvara  

te se daje na glasovanje Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g. te je sa 14 glasova 

„ZA“ jednoglasno usvojeno. 

Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 

 

Ad/15. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 

mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 



Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje zamjenica gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić. Budući da  nije 

bilo više prijavljenih ista se zatvara  te se daje na Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje 

kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika te je sa 14 glasova „ZA“ 

jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 

 

Ad/16. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova 

na lokalnoj razini 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini te je 

sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 

 

Ad/17. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g. 

Privremena pročelnica Branka Frankić uvodno obrazlaže točku. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Tonći Barada, gradonačelnik Ante Bilić, Ivica Baturina, Toni 

Zulim. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se Izviješće o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom za 2018.g daje na glasanje te je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 

 

Ad/18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

grada   Trogira. 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada   Trogira te je sa 14 

glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 18.sjednicu gradskog vijeća u 13 sati i 21 

minutu. 

 

Zapisnik vodila:                               Predsjednik Gradskog vijeća:

   

Mihaela Pomenić, ing.                                                                        Ante Piteša, ing. 

 

 


