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           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 

           GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/19-01/19 

URBROJ: 2184/01-31/01-19-4 

Trogir,01.listopada 2019. 

                                                                ZAPISNIK 

s dvadeset i prve  sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 01.10.2019.g. (utorak ) u 

09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

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

predsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira - Nives Karanušić;  3.) Ivica Baturina; 4.)  Marko Hrsto; 

5.) Ivan Bašić; 6.) Damir Zaradić; 7.) Alen Pensa;  8.) Mario Juranović,  9.) Matea Orlić; 10.) Danijela 

Uljević;  11.) Tonći Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo;  14.) Stipe Novak;  15.) Romeo 

Palada; 16.) Sanja Vuković i 17.) 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 revizije  Ivo Celio Cega, 

predsjednik Savjeta mladih Luka Rožić, ravnatelji javnih ustanova te predstavnici tiska i građani.  

 
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša: Ja ću vas obavijestit prije 

prelaska na dnevni red, da je prisutno svih sedamnaest vijećnika. Mi smo od kluba vijećnika SDP-

HNS-HSU-HL dobili obavijest da se umjesto vijećnika Dubravka Škokića zbog nespojivih dužnosti 

koje sad obnaša  predlaže  Danijelu Uljević za vijećnika sa koalicijske liste. Mislim da bi bio red da 

Mandatno imunitetna komisija pregleda ove papire  je li sve u redu, prijedlog je od kluba, Danijela je 

dobila podršku i ona mijenja Škokića u vijeću, ona je novi vijećnik, ako nema nitko nikakve primjedbe 

a to je pravo kluba da predlaže. Određujem  pauzu 10 minuta da Komisije rasprave o prvoj i drugoj 

točki dnevnog reda. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante Piteša: Ja bih zamolio novu vijećnicu da prisegne u 

skladu sa  Statutom  i Poslovnikom Gradskog vijeća te je pročitan tekst prisege nakon čega je 

vijećnica Danijela Uljević prisegnula . 

 
Sat vijećničkih pitanja započeo je pitanjima vijećnik Ivan Bašić:  imao bih dva pitanja za 
gradonačelnika. Prvo pitanje se tiče parkinga u gradu, da li mislite mijenjati cijene i računati po 
zimskome računanju? Drugo pitanje -dječje igralište pored Kule Kamerlengo, ima više mjeseci sprave 
koje su neispravne i ono šta je ispravno vire vide iz njih, parkerice, netko će se ozlijediti, pa me 
zanima kad to mislite riješiti?  
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Šta se tiče cijena parkinga one se mijenjaju sukladno cjeniku Holdinga, 
mislim da je sad od prvi devetoga smanjeno na 20 kuna a od prvi jedanaestoga na 5 kuna, kako je već i 
ustaljena praksa nije se tu ništa novo mijenjalo. Šta se tiče dječjeg igrališta, ono šta znam da su dvije 
sprave odnesene na servis i mislim da će se za desetak dana vratit, a ove ostale ćemo uputit da se 
poprave. S obzirom kako imamo dosta novih dječjih igrališta, namjera nam je kroz slijedeći proračun 
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predat to sve na održavanje i upravljanje javnoj ustanovi Sportski objekti tako da se to redovitije 
obilazi i održava jer smo i sami uočili ovo šta ste vi rekli. 
 
Vijećnik Alen Pensa: pitanje za gradonačelnika : radovi na trgu još traju, nisu završeni. Zakon o 
javnoj nabavi glasi da ne smijemo prekoračiti 25 posto od ugovorene cijene, pošto smo ga probili jer 
smo ode u dva navrata imali rebalans proračuna u vijeću, pa pitam gradonačelnika da li je izvršio 
ponovo javnu nabavu i ako je, ako može priložit dokumentaciju da li je sve po zakonu napravljeno.  
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Sigurno da je napravljeno sve po zakonu. Imali smo dva puta rebalans ali 
ne zbog toga šta se u toku radova, ili jedan put, ne sjećam se, povećali cijene nego se odmah u prvoj 
javnoj nabavi bila očito loša procjena projektanta, odnosno na tržištu su skočile cijene radova tako da 
cijena radova nakon ugovora nije porasla, možda je bilo nešto dodatnih radova, ali kako smo naplatili 
10 posto penala šta nam je maksimum po zakonu, jer zbog kašnjenja mislim da će ostat u okviru 
prvotne ponude u najgoru ruku okončana situacija. 
 
Vijećnik Alen Pensa: Molio bih u pisanom obliku da mi se dostavi cjenik. 
 
Vijećnik Tonći Barada:ja bih imao dva pitanja za našega gradonačelnika, a odnosi se na trogirsku 
rivu. Dakle, trogirska riva za koju govore da je jedna od najljepših  i je jedna od najljepših, međutim 
nije trogirska riva oni najuži dio, nego trogirska riva je i onaj dio na Čiovu i dio do Kule Kamerlengo. 
Tako je dio obalnog pojasa rive do Kule Kamerlengo u dužini od cirka 15 metara se urušio, 
postavljena je traka i mislim da je opasna za građane i da bi taj dio trebalo pod hitno sanirati. Isto tako 
zapadni dio Čiovske rive, u izuzetnom je lošem stanju odnosi se na dio gdje je parkirana već godinama 
Čelica i ta Čelica mislim da nam stvara velike probleme jer smo već imali vatrogasne intervencije, 
dakle, samo šta se nije potopila. Ne možemo očekivati da se to u redovnoj proceduri odradi, jer 
smatram da smo već došli u tu fazu gdje bi to trebalo pod hitno riješiti i mislim da je vrijeme da 
poduzmemo neke druge mjere dakle te se mjere odnose na Grad Trogir koji bi se trebao angažirati da 
se to riješi. Županijska lučka uprava gospodari našom rivom, i imali smo obećanje od ravnatelja lučke 
uprave Domagoja Marasovića da će se to riješiti tokom ove godine, međutim kako stoji situacija ne 
znam. Postavljam dva pitanja gradonačelniku: prvo kada je za očekivati početak radova na rivi Čiovo 
– Grad i drugo pitanje kada će se ukloniti Čelica da ne doživi brodolom da ne budemo imali puno 
većih problema nego šta ih imamo sada.  
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Zahvaljujem na pitanjima u kojima ste već rekli i dio odgovora. Nažalost 
u našoj državi je veliki broj institucija i previše centralizacije tako da ste sami rekli da čiovskom rivom 
upravlja lučka uprava. Ono šta znam ali rado ću vam dati pisani odgovor, na ovo ćemo postavit  upit, 
da je inspekcija ministarstva pomorstva, odnosno lučka kapetanija rješenje o uklanjanju prvo vlasniku 
pa se vlasnik na to oglušio, pa je sad izdano lučkoj upravi da ukloni Čelicu, jer onaj urušeni dio rive 
treba sanirat, jer to su svi rokovi prošli a iz usmenih razgovora s ravnateljom lučke uprave oni to 
namjeravaju ovih dana, ali kao što ste rekli to su nam obećali ima i 6 mjeseci. Isto tako gradska riva je 
u nadležnosti lučke uprave, upozorili smo ih na to i očekujemo da to saniraju. Inače su to sulude 
situacije, imamo potez od Duhanke do novoga mosta, radimo dokumentaciju na tih 700 metara imamo 
4 investitora, prvo je Grad investitor pa Pomorsko športska udruga pa Lučka uprava i Županijske ceste 
i dok se to sve uskladi i svima uđe u proračun u planove nabave. Neke stvari koje su relativno 
jednostavne na terenu u životu morate živce izgubit. Evo za oba dva ćemo zatražit pisani odgovor 
lučke uprave možda ih to potakne da riješe problem. 
 
Vijećnica Nives Karanušić:  Imam dva pitanja, prvo me zanima da nas malo izvijestite koje su radnje 
poduzete u vezi s POS stanovima, kako teku pripreme i to, a drugo se tiče ugibališta. Dok sam još bila 
u vijeću MO Plano pokrenula sam inicijativu za izradu ugibališta za školski autobus koji bi kupio 
djecu ispod raskrsnice dolje, ulica Plano –Aerodrom, sad u materijalima vidim da je stavljen neki 
iznos pa me zanima točno šta je s tim i hoće li bit nešto od toga? 
 
Zamjenik gradonačelnika  Viktor Novak: ja ću odgovorit na prvo pitanje o POS stanovima. Mislim 
da sam na prošlim vijećima spominjao koliko smo imali problema u vezi zemljišta šta je kupljeno 
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2008 godine, gdje je trebalo uskladit zemljišnik i katastar. Kada smo stavili međe po vlasničkom listu 
kojeg smo imali nakon što smo otkupili zemlju, počeli su se javljati okolni susjedi da to nije u redu da 
smo ušli u njihovo, onda je tu bilo više geodeta gdje smo iznova poviše puta ponovo mjerili gdje smo 
napokon sa svim susjedima dogovorili prave međe. Nadam se da ćemo ovih dana dobit posjedovni list 
šta znači da smo onda 1/1 vlasnici toga zemljišta. Lokacijsku dozvolu za pristupni put smo ishodili i u 
pregovorima smo s vlasnicima toga puta i taman se radi procjena. Natječaj je spreman i čekamo još 
par dana da dobijemo posjedovni list pa da možemo ići u daljnje pregovore s APN-om. 
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: odgovorit ću na pitanje koje se odnosilo na autobusno 
ugibalište na području MO Plano. Više puta smo slali dopise Županijskim i Hrvatskim cestama da 
realiziraju to ugibalište i vidjeli smo da nema pomaka i odlučili smo krenuti s korakom dalje, da mi 
naručimo dokumentaciju. Naručili smo dvije dokumentacije za dva ugibališta, jedno ugibalište za koje 
ste vi upitali ispod F1 a drugo poviše raskrižja od F1. Hrvatske ceste upravljaju cestom ispod križanja 
od F1 a županijske ceste poviše križanja od F1. Mi smo naručili idejne projekte i i predali smo zahtjev 
za ishođenje lokacijske dozvole i nadamo se kada dobijemo lokacijsku dozvolu da će nas Hrvatske i 
Županijske ceste malo ozbiljnije shvatit i da će s nama zajedno krenuti u tu investiciju. Otvorili smo 
problem i ugibališta ostalih mjesnih odbora, ali glavni problem je taj šta su sva ta ugibališta na 
cestama kojim mi ne upravljamo. Mi ćemo pokušat radit pritisak preko te dokumentacije koja nas i ne 
košta toliko pa ćemo vidit i nadam se da ćemo uspit realizirat zajedno ta ugibališta ne samo u Planome 
nego i u predjelu Salduna , Arbanije, ima dosta lokacija na kojima su potrebna ta ugibališta. 
 
Vijećnik Toni Zulim: ja bih imao jedno pitanje za zamjenicu gradonačelnika  pretpostavljam. Zanima 
me je li riješen status radiologa u Trogirskom domu zdravlja. 
 
Zamjenica gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić:  pitanje je za mene jer sam se ja bavila s njime 
još od ovog proljeća kad je postignut nekakav načelni dogovor sa županijom da Grad Trogir u smislu 
unapređenja zdravstva pomogne pri pronalasku smještaja za radiologa koji bi došao iz nama susjedne 
Bosne i Hercegovine. Dom zdravlja je stupio u kontakt s jednim radiologom koji je izrazio želju da bi 
došao radit tu kod nas. Mi smo rješavali pravna pitanja s Domom zdravlja odnosno nekakav sporazum 
koji bi definirao naše odnose s obzirom da Grad nema raspoloživih a primjerenih stanova koji bi 
ustupio na korištenje radiologu, odnosno bilo kojem liječniku specijalistu koji je u deficitu u Domu 
zdravlja, upravo je u tijeku javni poziv za sve zainteresirane građane od kojih bi grad Trogir uzeo stan 
u najam za liječnika radiologa i čim se to riješi gospodinu će se izdati radna dozvola. On je svoj dio 
papirologije riješio pri Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu unutarnjih poslova tako da kroz, ja 
vjerujem, tjedan-dva da će gospodin radiolog doći tu i radit.  
 
Vijećnik Ivica Baturina: moje prvo pitanje za Gradonačelnika grada Trogira, govorim iz potrebe tri 
kategorije ovoga grada, potrebe školstva, znači djeca dvije osnovne dvije srednje škole, to je prva 
kategorija. Druga kategorija potrebe razvoja svih sportskih organizacija klubova, najviše najmlađih 
uzrasta. Treća kategorija potrebe proširenja turističke ponude Grada Trogira u predsezoni, sezoni i  
posezoni. Da li je u planu do kraja vašeg mandata i ako jest u kojoj je fazi provedba projekta nova 
sportska dvorana. Drugo pitanje upućujem zamjeniku gradonačelnika  Novaku, u kojoj je fazi sudski 
proces, spor sa bivšom direktoricom Turističke zajednice te sukladno tome kada možemo očekivati 
adekvatnu potpunu te za Grad Trogir visoko važnu poziciju. 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: svjesni smo da je nova dvorana uz rekonstrukciju kina možda najvažniji 
projekt koji nedostaje trenutno u gradu. Ono šta je dobro da je Grad Trogir dobio dugotrajni sudski 
spor koji je imao sa Obnovom i da imamo na Krbanu zemljište od 12 tisuća kvadrata. Upravo smo u 
razgovorima s Obnovom da li ćemo i kako ćemo ući tu u posjed a da njima ne naštetimo a u 
međuvremenu ćemo započeti s izradom projektne dokumentacije, ako ne bude u prvom mandatu 
gotova biti će sigurno u drugome. 
 
Zamjenik gradonačelnika  Viktor Novak: Što se tiče drugog pitanja i Turističke zajednice i spora s 
bivšom direktoricom, ročišta su u tijeku, mislim da je zakazano jedno krajem jedanaestoga mjeseca, 
detalje neke i ne znam, jer nisam sudac ni odvjetnik, opet kažem ročišta su u tijeku bili su svjedoci 



4 
 

među njima gradonačelnik, vijećnici, zaposlenici, očekuje nas još jedno ročište krajem jedanaestoga a 
do kraja godine ćemo  sigurno izabrati direktora Turističke zajednice. 
 
Vijećnik Damir Zaradić: ja ću dobrom starom metodom onom mojom da ja opet stalno ponavljam 
jer očito se mene ode pravi kretenom, ali nema veze. Da napomenem nije mi dostavljen odgovor o 
elektroinstalacijama o ispravnosti na tržnici od 12.02.2018 godine, dovoljno sam rekao s datumom. 
Prije svega moram izraziti još i kritiku prema medijima posebno Trogirskom portalu i Gradskom 
radiju Trogir koji su postali javno glasilo vlasti u gradu. Budite objektivni i kritični prema vlasti i 
oporbi a ne kao PR agencija. Nadalje nezadovoljan sam pisanim odgovorom Gradonačelnika Ante 
Bilića sa dvadesete sjednice gradskog vijeća jer je uvreda za moju inteligenciju, niste naveli presudu 
upravnog suda u Splitu za upravnu šutnju i tako dalje. Samo tako nastavite dalje ignorirati mene kao 
vijećnika, pa ćemo vidjeti kako će to sve završiti. I sad pitanja. Presudom Općinskog suda u Splitu 
koju posjedujem priznali ste sve plaće s kamatama i nezakonit otkaz službenika Mate Čaljkušića. U 
članku od 12.09. u Dalmatinskom portalu izjavili ste da plaće koji će dobiti službenik koji se spori s 
Gradom dobio bi da je ostao na radnom mjestu koje nam je suvišno. Pa ja pitam, da li je to izjava 
školovanog inženjera građevine, to je ruganje zdravog razuma. HSP i ja osobno vas pozivamo na 
ostavku zbog namjerne štete Gradu pošto nemate namjeru platiti odštetu gradski proračun a rekli ste 
da hoćete. Da li ćete se ispričati službeniku Čaljkušiću i javnosti za nezakonit otkaz? To je prvo 
pitanje, a drugo pitanje ću ponoviti koje ponavljam od jedanaeste sjednice, znači bankomat na 
trogirskoj tržnici koji se nalazi kraj kućice za naplatu parkinga, evo i slika koju sam pokazao i na 
jedanaestoj sjednici, pa bih vas molio gospodine dogradonačelniče da mi dostavite ugovor o najmu za 
navedeni bankomat koji se nalazi na štandu dotične osobe koja je nama svima poznata, i nemojte više 
da ponavljam i molio bih to sve u zakonskom roku, a zakonski rok za odgovore pravniče je 15 dana.  
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Šta se tiče ova dva pitanja provjerit ću da li se odgovorilo, ako ne da se 
odgovori. Sudski spor je u tijeku i ne bih ga komentirao, u ovom članku šta ste spomenuli sam rekao  
sve šta mislim, pa se ne bi ponavljao. 
 
Vijećnik Damir Zaradić: Ali Grad je isplatio odštetu, a vi ste nešto ovde dva puta izjavili da vi držite 
do svoje riječi. Ja bih molio u pisanom obliku odgovor. 
 
Vijećnik Marko Hrsto:  ja ne znam hoće li sada bit odgovor možda vjerojatno neće ali unaprijed 
tražim pisani odgovor. Molim da mi dostavite plan otplate kredita sa dospijećem i sa danom plaćanja 
za Mosorov dom, od prvog dana do danas, znači sva plaćanja za Mosorov dom koja su išla. 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Nisam siguran da sam razumio pitanje al možda će pročelnica znat bolje. 
Mislite ove kredite koje je digao Dobrić koje se odnosilo za Mosorov dom. Ima još jedan aktivan od 
Hypo banke koji se otplaćuje ali slažem se dostavit ćemo pisani odgovor. 
 
Vijećnik Mario Juranović:  moje pitanje za gradonačelnika a to se pitanje postavlja ne godinama 
nego desetljećima. Gradonačelniče kad će voda na Veliki i Mali Drvenik? A moje drugo pitanje koje 
nisam mislio postavit ali moram ga postavit ka čovik i radnik Brodotrogira, evo ovde već 6 mjeseci 
slušamo za gospodina Matu Čaljkušića a ka čovika me boli da nitko ne postavlja pitanje 300 ljudi u 
škveru kojih je otišlo u zadnjih godinu dana. Najnovija informacija da je Brodotrogir pa ispod 500 
radnika. Ode se stalno spominje Mate Čaljkušić ima 6 mjeseci a niko ne spominje tih 300 ljudi, 
Apeliram i na Gradonačelnika i na gospodu iz HDZ-a koji su trenutno na vlasti u državi i pitamo se 
koja je to kritična točka, koliko ljudi mora ostat u ovome škveru da bi mi kao grad, županija i država 
reagirali, eto hvala lipa. 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Šta se tiče prvog pitanja vodoopskrbe Drvenika Velikog i Malog znamo iz 
prethodnih izvještaja da je postignut dogovor između županije, vodovoda i Hrvatskih voda i 
Ministarstva regionalnog razvoja da se krene u projekt priključenja oba dva Drvenika. Ugovorena je 
izrada kompletne dokumentacije, idejni su projekti napravljeni, u tijeku je ishođenje lokacijske 
dozvole, paralelno se rade i glavni projekti, po ugovoru projektant bi mora završit do kraja godine, 
početkom iduće da imamo i građevinske dozvole. Projekt je procijenjen na nekih tridesetak milijuna 
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kuna ukupno sa podmorskim prijelazom od Marine do Velog  Drvenika, razvodom po Velom 
Drveniku i podmorski prijelaz Drvenik Veli – Drvenik Mali, tako ako sve bude po planu i ako budemo 
imali sreće mogli bi dogodine imat i strojeve na terenu. Što se tiče pitanja škvera, to je pitanje svih 
pitanja u gradu, znate i sami koliko smo puta o njemu raspravljali. Nažalost grad nema velike 
ingerencije, ono što smo onda rekli i pri čemu stojimo da mi dajemo apsolutnu potporu Brodotrogiru, 
tražili smo i neka pitanja i odgovore u saboru, u kontaktu smo s vlasnikom i sindikatima, ima naznaka 
da bi se neka dva broda ugovorila, ako se to ugovori po meni će onda biti budućnosti, a bez posla 
znamo svi šta slijedi. Ono što smo rekli onda govorimo i sad, kao Grad, da izmjene prostornih planova 
nema i to je ono najviše šta Grad može napraviti u cilju zaštite od špekulacija. 
 
Vijećnik Marko Hrsto: Nisam mislio govoriti ništa ali ponukan pitanjem gospodina Juranovića 
moram. Vi gospodine Juranoviću ste prvi tražili da se pitanje škvera ne politizira a sad ovamo 
prozivate HDZ da nešto učini a znate jako dobro, možda bolje od sviju nas, kada je škver došao u 
probleme i tko je krivac za te probleme.  
 
Sat vijećničkih pitanja  završio je  u 09:40 minuta. 
Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red koji je usvojen te glasi : 

DNEVNI RED 

1.  Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća  

2.  Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe  

3. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova      

Odbora za izbor i imenovanje  

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.  

a) Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja 

komunalne    infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019 

b) Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Trogira u 2019. godini 

c) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 

školstva Grada Trogira za 2019. godinu. 

d) Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih 

djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu. 

e) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. 

godinu. 

f) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada 

Trogira za 2019. godinu. 

g) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 

2019. godinu. 

h) Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i 

donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine. 

5.  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu  

6.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom“  

7. Prijedlog Odluke o davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje 

vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“ 

8.  Prijedlog Zaključa o prihvaćanju izviješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu 

sanacije tvrtke Dobrić d.o.o.  

9.   Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. godine  

10.  Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2018.g.  

11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej Grada Trogira za 2018.g.  

12. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2018.g.  



6 
 

13. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Športski objekti „Trogir“ Trogir za 2018.g.  

14. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta “Trogir“ Trogir za 2018.g.  

15. Financijski izvještaj i izvještaj o radu trgovačkih društava Trogir holding d.o.o. i Dobrić d.o.o. za 

2018.g.  

16. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Savjeta mladih za 

2020.godinu  

17. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020.g.  

18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira 

 

Sjednici je nazočno 17 vijećnika. 

 

ZAPISNIK 
Usvaja se zapisnik s 20.sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira . 
 
Ad/1. Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša uvodno obrazlaže prijedlog te sukladno 
zaključku daje na glasanje Prijedlog Rješenja o izboru prve potpredsjednica Gradskog vijeća Nives 
Karanušić  te je sa 9 glasova „ZA“, 6 glasova “PROTIV“ , 2  „SUZDRŽAN“ usvojeno. 
 
Ad/2. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša uvodno obrazlaže prijedlog imenovanja 
Danijele Uljević  te sukladno zaključku daje na glasanje Prijedlog Rješenja o izmjeni  Rješenja o 
imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe za Danijelu Uljević te je sa 9 glasova „ZA“ i  8  
„PROTIV“ usvojen. 
 
Ad/3. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i 
članova Odbora za izbor i imenovanje 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša uvodno obrazlaže prijedlog za izbor Danijele 
Uljević za predsjednicu umjesto Dubravka Škokića . 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša, zamjenik 
pročelnika Dujo Odžak. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje 
na glasanje Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i 
članova Odbora za izbor i imenovanje: prijedlog za Danijelu Uljević sa  9 glasova „ZA“ je usvojen , a  
prijedlog za Romeo Palada za predsjednika sa   8 glasova „ZA“ nije usvojen. 
 
Ad/4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. 
Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih daje se na glasanje Prijedlog II. Izmjene i 
dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. te je sa 9 glasova „ZA“, 8  „PROTIV „usvojen.  
 
Ad/5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu 
Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, Tonći Barada, gradonačelnik Ante Bilić, 
predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se 
zatvara te se daje na glasanje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira 
za 2019.godinu te je sa 9 glasova „ZA“, 8 glasova „ PROTIV “  usvojen. 
 
Ad/6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom“ 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonći Barada, Marko Hrsto, gradonačelnik Ante Bilić, Ivica 
Baturina, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu 
ista se zatvara te se daje na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade 
„Mosorov dom“ te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 
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Ad/7. Prijedlog Odluke o davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu 
„Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“ 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog skupa s predstavnicima iz Vodovoda 
i Kanalizacije. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: gradonačelnik Ante Bilić, Ivica Baturina, predstavnica 
Vodovoda i kanalizacije, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša, Marko Hrsto. S obzirom da više nije 
bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Prijedlog Odluke o davanje 
suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne 
infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“ te je sa 16 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 
 
Odsutan: Ante Piteša 
Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
Ad/8. Prijedlog Zaključa o prihvaćanju izvješća o radnjama poduzetima od strane Grada 
Trogira u svrhu sanacije tvrtke Dobrić d.o.o. 
Gradonačelnik Ante Bilić uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, direktor Trogir Holdinga Božidar Miše, Nives 
Karanušić. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje 
Prijedlog Zaključa o prihvaćanju izvješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu 
sanacije tvrtke Dobrić d.o.o. te je sa 9 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“  i 7 „SUZDRŽAN“usvojen. 
 
Sjednici je nazočno 16 vijećnika.  
 
Ad/9. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. godine 
Gradonačelnik Ante Bilić uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Tonći Barada, Nives Karanušić. S obzirom da više nije bilo 
prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Izvješće o radu gradonačelnika za 
razdoblje 01. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. godine te je sa 9 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“  i 7 
„SUZDRŽAN“ usvojeno. 
 
Ad/10. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2018.g. 
Ravnateljica Dječjeg vrtića Trogir Ana Belas uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Tonći Barada, ravnateljica Ana Belas, Marko Hrsto. 
Izvješće se prima na znanje. 
 
Ad/11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej Grada Trogira za 2018.g.  
Ravnateljica Muzeja grada Trogira  Fani Celio Cega uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 
 
Ad/12 Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2018.g.  
Ravnateljica Gradske knjižnice Trogir Sanda Marlais Buble uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 
 
Ad/13. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Športski objekti „Trogir“ Trogir za 2018.g.  
Ravnatelj J.U. Sportski objekti Dubravko Škokić uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 
 
Ad/14. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta “Trogir“ Trogir za 
2018.g. 
Vršiteljica dužnosti ravnatelja POU Trogir Tamara Ognjenović uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 
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Ad/15. Financijski izvještaj i izvještaj o radu trgovačkih društava Trogir holding d.o.o. i Dobrić 
d.o.o. za 2018.g. 
Direktor Trogir Holdinga Božidar Miše uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Ivica Baturina, Božidar Miše, predsjednik gradskog vijeća Ante 
Piteša, Gradonačelnik Ante Bilić, Marko Hrsto. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu 
ista se zatvara i izvješće se prima na znanje uz zaključak da će se odraditi tematska sjednica na ovu 
temu. 
 
Ad/16. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Savjeta 
mladih za 2020.godinu 
Predsjednik  Savjeta mladih Luka Rožić uvodno obrazlaže prijedlog.  
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i daje na glasanje Prijedlog 
Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Savjeta mladih za 2020.godinu te je sa 
13 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 
 
Odsutni vijećnici : Toni Zulim, Sandro Hrabar, Romeo Palada, Stipo Novak. 
Sjednici je nazočno 13 vijećnika. 
 
Ad/17. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020.g. i 
Ad/18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada 
Trogira 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović objedinjuje točke i uvodno obrazlaže prijedloge. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Marko Hrsto, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša, 
gradonačelnik Ante Bilić. S obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i daje na glasanje Prijedlog 
Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020.g. i  Prijedlog Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira te su sa 14 glasova „ZA“ 
jednoglasno usvojeni. 
 
Odsutni vijećnici : Sandro Hrabar, Romeo Palada, Stipo Novak. 
Sjednici je nazočno 13 vijećnika.  
 

Predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 21.sjednicu Gradskog vijeća u 15 sati i 30 minuta. 

 

 

 

Zapisnik vodila:                       Predsjednik Gradskog vijeća:
   

Mihaela Pomenić, ing.                                                                      Ante Piteša, ing. 

 

 


