
 
 
 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 
           GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/19-01/28 
URBROJ: 2184/01-31/01-19-3 
Trogir; 16. prosinca 2019.g. 
 
                                                                    ZAPISNIK 
s dvadeset treće sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 16.12.2019.g. ( ponedjeljak ) u 
08:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

Sjednici su nazočni: 1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša; 2.) Prva 
potpredsjednica  Gradskog vijeća Grada Trogira - Nives Karanušić;  3.) Ivica Baturina; 4.)  Marko 
Hrsto; 5.) Marina Ćaleta Rade; 6.) Damir Zaradić; 7.) Alen Pensa;  8.) Mario Juranović,  9.) Matea 
Harašić; 10.) Danijela Uljević ;  11.) Tonći Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo; i 14.) Stipe 
Novak; 15.) Romeo Palada i 16.) Sanja Vuković;  17.)Sandro Hrabar 

Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenici gradonačelnika Viktor Novak i Ruža  
Kovačević Bilić, privremeni pročelnici Frane Žižak, Perislava Paraman, Branka Frankić, Ivan 
Meštrović, zamjenik pročelnika Dujo Odžak, voditelj Ureda unutarnje revizije  Ivo Celio Cega, te 
predstavnici tiska i građani.  
 
Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red za koji je predložena  dopuna dnevnog reda to 
je točka 8.“ Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u 
međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području 
Grada Trogira“. Dnevni red s dopunom je usvojen . 

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša obavještava  da  postoji  zamjena za vijećnika Ivana Bašića 
koji se povukao zbog obiteljske tragedije, a zamjena  će biti Marina Ćaleta Rade pa ćemo izvršit 
prisegu.  I još jedna obavijest vijećnik Slaven Jažo od danas nastavlja raditi kao nezavisni vijećnik u 
gradskom vijeću. 
 
Sat vijećničkih pitanja započeo je vijećnik Marko Hrsto: Ja neću imati danas vijećničko pitanje 
nego jednu opasku. Radi se o slanju obavijesti za vijeće, imali smo obavijesti putem mobitela ili nas se 
nazove ali ovaj put nismo dobili nikakvu obavijest. Možda je to došlo mailom na tablet ali  kako 
tablete koristimo samo od vijeća do vijeća tako da rijetko gledamo da li ima kakva obavijesti. Pa 
ubuduće vas molimo da nam pošaljete obavijest na mobitel kao i dosada, a druga primjedba se odnosi  
na naša vijećnička pitanja. Ne znam koliko ima više smisla da postavljamo pitanja, a ne dobivamo 
odgovore, odgovori su čisti promašaj. Ovo već sada graniči sa nebulozama jer nam nebuloze 
odgovarate.  Mi pitamo jabuke, a vi nam odgovarate o kruškama. Nema smisla postavljati više takva 
pitanja jer takvi odgovori nas pomalo i vrijeđaju. Postavljamo takva pitanja zato što nas i sugrađani od 
nas traže da to pitamo ne vrijeđate samo nas nego vrijeđate sugrađane koji traže da  postavimo tako 
pitanje. Pa bi vas molio u novoj godini da nam ubuduće koliko-toliko dajete realne odgovore.  
 



Privremeni pročelnik Frane Žižak: Ja bi se ovaj put ispričao što se nije slalo na mobitel, ali nama u 
poslovniku stoji da se šalje elektronskim putem što smo mi i napravili. Ja sam uvijek inzistirao da se 
pošalje sms poruka ovaj put nije jer nisam provjerio dali su to napravili i ispričavam se. 
 
Vijećnik Alen Pensa: Imao bi dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje, već treći put postavljam 
pitanje za prostorni plan. Kad će prostorni plan i da li je gotov? Svaki put dobijem odgovor biti će do 
kraja godine, kraj je i ove godine ali  još ga nema, evo ponovo pitam gradonačelnika kad će biti, koje 
godine? Drugo pitanje je za palme na rivi, šetam se preko naše Trogirske rive i gledam kako izumiru 
palme od bolest. Pa postavljam pitanje, vodi li se računa o tim palmama i da li su one tretirane? Kad 
smo mi bili na vlasti jedna je bila propala a oporba je napravila halabuku o tome pa me zanima da li se 
tretiraju? 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: prvo pitanje je bilo u vezi usvajanja prostornog plana, trenutno je u 
procesu prikupljanja suglasnosti od županije pa županijske javne ustanove i na kraju Ministarstva 
graditeljstva tako da čim dobijemo suglasnost ćemo ga stavit na sjednicu Gradskog vijeća. Ono što je 
bitno je da je on tehnički završen, a ostala je ova formalna procedura. Tako da očekujemo u narednih 
15-tak dana ishodimo te potrebne suglasnosti da početkom godine ga stavimo na Gradsko vijeće. 
 
Privremena pročelnica Branka Frankić: što se tiče palmi, mi smo polijevali palme prošlih godina a 
ove godine smo napravili injektiranje. To je napravila jedna druga firma jer parkovi i nasadi nisu 
smjeli dok ne ishode dozvolu zbog zakona europske unije. Preporučila nam se nova metoda 
injektiranja koje je odradila firma Agro test iz Koprivnice. On su jedini imali koncesiju. Pozvali smo 
da se pregledaju palme, već smo ih polijevali i sad ćemo očistiti tj.otklonit ove obješene grane i onda 
ćemo opet izvršit još jedno  polijevanje. A iduće godine bi išli i sa polijevanjem i injektiranjem, jer se 
nije pokazalo dobro samo injektiranje.  
 
Ivica Baturina:  imam dva pitanja :gradonačelnik ili neko iz struke neka odgovori. Glede 36 
neupisane predškolske djece u vrtiće na području Grada Trogira. Zanima me trenutno stanje Dječjeg 
vrtića na Balančanama u kojoj je fazi jer je bilo govora da će se otvorit za dan grada pa sad idući 
datum u prvi mjesec i  trenutni status Dječjeg vrtića u Planom. Vidim da su skinuta ogromna sredstva 
što će biti kasnije u proračunu, znači u kojoj je fazi i kad možemo očekivat otvaranje ta dva vrtića. I 
drugo pitanje na malom mostu smo imali privremeno rješenje kružni tok za vrijeme izvedbe radova na 
trgu. Kako vidim do sada pokazalo se daleko bolje rješenje od sadašnjeg što se tiče svega ( gužve, 
prava prednost itd.) Evo pitanje da li ste razmišljali kao stalno rješenje postaviti taj kružni tok,što 
smatram da je dobro rješenje. 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Znači što se tiče broja neupisane djece u vrtić zato smo i krenuli u ovu 
proceduru kupnje prostora na Balančanama. Znamo kakvi su propisi javne nabave, radovi teku 
ubrzanim tempom nadamo se da će biti gotovi do nove godine a onda slijede tehnički pregled i 
ishođenje svih potrebnih dozvola. Očekujemo da početkom iduće godine te dvije nove skupine po 18 
djece budu u funkciji. Dječji vrtić Plano je ugovoren rok je do 1.6. Nažalost kao i sa većinom izvođača 
radovi teku nešto sporije od planiranog. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da do početka slijedeće 
školske godine budu nove četiri skupine u vrtiću u Planom. A što se tiče kružnog toka znate i sami da 
je to bilo privremeno i ono je sigurno bila bolja za vozila ali teretna vozila nisu mogla vozit po svim 
tehničkim parametrima. Ono što se trenutno radi je projektna dokumentacija za rekonstrukciju čitave 
dionice od malog mosta do granice sa Segetom. U sklopu tog projekta je i ovo raskrižje ipak bi tu 
trebalo povećat i radiuse okretanja zbog autobusa. 
 
Vijećnik Tonći Barada:  imam dva pitanja: prvo pitanje se odnosi na heliodrome na Drvenik Veliki i 
Mali i već smo imali o tome upita. Gospodine gradonačelniče dali ste upoznati sa problemom 
nesposobnosti heliodroma na Drveniku Velikom za slijetanje helikoptera. Ono što želim istaknuti je 
problem smeća oko heliodroma, visoko raslinje i sl.  što sve to onemogućava pristup heliodromu. 
Kada se planira odraditi posao da se steknu uvjeti da bi mogli helikopteri mogli ponovno slijetati na 
Drveniku velikom. Drugo pitanje je za privremenog pročelnika Ivana Meštrovića. Kada će se provesti 
postupak dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Trogira. 



 
Gradonačelnik Ante Bilić: znamo za probleme što se tiče heliodroma na oba Drvenika, osim toga što 
ste sve nabrojili postoji problem tj. ne postoje uvjeti za noćno slijetanje nema rasvjete. U proračunu za 
2020 godinu smo osigurali sredstva za postavljanje rasvjete u koordinaciji sa hitnu medicinsku pomoć 
koji moraju dati potrebne parametre, što očekujem do sezone da ćemo i to odradit. 
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: što se tiče ovog drugog pitanja oko dimnjačara, evo baš danas 
prvi korak ćemo poduzet oko toga. Točka dnevnog reda i odluka komunalnih djelatnostima gdje 
ubacujemo tu djelatnost o dimnjačarima kao komunalnu djelatnost. Definiramo da se ona ugovara o 
ugovoru o koncesiji, odluka je napisana i trenutno je na javnom savjetovanju. Po zakonu to traje 30 
dana tako da će biti spremna za slijedeće vijeće. 
 
Vijećnica Danijela Uljević: odustajem od pitanja 
 
Vijećnik Damir Zaradić:  Prvo imam repliku na odgovor što sam dobio i opet ću ponoviti iste riječi 
što je rekao Pensa tri puta. Ja dvije i po godine na odgovor o tržnici i elektroinstalacijama, mene bi 
uvrijedilo da sam inženjer građevinarstva i da sam ovaj odgovor vidio pa to gradonačelniče ako niste 
vidjeli ovaj odgovor onda svaka čast. Ja sam uredno pitao tko je to postavio i dali ima urednu 
dokumentaciju tj.  atest za postavljanje kablova. Ovaj odgovor što ste dali to je stvarno ruganje s 
inteligencijom pogotovo mene što nemam školu za električare. Ovdje u odgovoru je dano da je rađeno 
od 3 do 10. srpnja što je totalna laž, navedeno da je radio Trogir Holding i to je druga laž a radila je 
firma iz Vrgorca. Nakon moje intervencije u Gradskom vijeću je došao Trogir Holding i spojio te 
kablove. Znači hoću potpis odgovorne osobe da te instalacije imaju atest. U slučaju da se nešto desi 
tko je kriv tko je potpisao i to je to, jer ovo što je potpisao predsjednik uprave Božidar Miše to je 
ruganje sa stvarnošću. Znači tražim atest odgovorne osobe.  Imam dva pitanja za gradonačelnika:  
molim Vas da mi dostavite popis osoba i vozila koji plaćaju i ne plaćaju kartice za parking u Trogiru. 
Molim Vas nemojte mi govorit da to ne možete zbog zaštite podataka. S obzirom da danima sjedim u 
Martininia i gledam tko sve ulazi sa karticom plače mi se,  a mi vijećnici ne možemo imat karticu. 
Drugo pitanje: dostavit ćete mi sve ponude koje ste dobili za knežev dvor za krov i kompletan 
troškovnik i račun o izvedenim radovima ovde na Kneževom dvoru. Ima ovde dosta stvari koje su mi 
nelogične pa želim vidjeti ponude i kompletan troškovnik. 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Dobit ćete pisani odgovor za jedno i drugo 
 
Ante Piteša: ja isto na ovo imam jednu nadopunu, što se tiče atesta to se mora imati ja mislim to je 
najprije zbog sigurnosti. 
 
S ovim je završen sat vijećničkih pitanja.    

                                                                   ZAPISNIK 

Zapisnik sa 22.sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira je usvojen . 

Usvojeni dnevni red glasi : 

                                                                             DNEVNI RED 

1. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. 
    a.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređenja     
komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019 
    b.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  
Grada Trogira u 2019.godini. 



    c.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 
školstva Grada Trogir za 2019. Godinu. 
    d.) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih 
djelatnosti Grada Trogira za 2019.godinu. 
    e.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi  Grada Trogira za 2019. 
Godinu. 
    f.)Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i 
donacija Grada Trogira za razdoblje 2019-2021. Godine. 
 
2. Prijedlog Zaključka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje 
kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano 
3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog Plana uređenja "BRIGI-LOKVICE" (DPU 5) 
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira 
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020. – 
2023.g. 
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu 
7. Prijedlog I. izmjene Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. 
8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom 
pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Trogira 
 
Sjednici je nazočno 17 vijećnika. 
   
Ad/1 Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. 
    a.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređenja     
komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019 
    b.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području  Grada Trogira u 2019.godini. 
    c.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 
školstva Grada Trogir za 2019. godinu. 
    d.) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih 
društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019.godinu. 
    e.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi  Grada Trogira za 
2019. godinu. 
    f.)Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i 
donacija Grada Trogira za razdoblje 2019-2021. godine. 
Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava  te u njoj sudjeluju Ivica Baturina, Perislava Paraman, Gradonačelnik Ante Bilić,  
Frane Žižak, Ivica Baturina,  Tonći Barada, Ruža Kovačević Bilić i Marko Hrsto, 
S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Ad/1 
Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. sa programima te je sa 9 glasova „ 
ZA“ i  8 protiv  usvojeno. 
 
Ad/2. Prijedlog Zaključka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu 
izgradnje kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –
Plano 
Privremeni pročelnik Frane Žižak  uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Gradonačelnik Ante Bilić. S obzirom da više nije bilo 
prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje  Točka Ad/2  Prijedlog Zaključka za 
davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke prometnice 
unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano te je sa 16 za jednoglasno usvojena 
 
Odsutna vijećnica : Sanja Vuković. 



Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
Ad/3. Prijedlog  Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog Plana  uređenja  "BRIGI-
LOKVICE" (DPU 5) 
Privremena pročelnica Branka Frankić  uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Gradonačelnik Ante Bilić i Ivica Baturina te s obzirom da više 
nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje , Točka Ad/3. Prijedlog 
Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog Plana uređenja "BRIGI-LOKVICE" (DPU 5)je  
jednoglasno usvojena sa 16 glasova „ZA“. 
 
Ad/4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira .  
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović  uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara te se daje na glasovanje  Ad/4 
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira te je jednoglasno usvojeno 
sa 12 „ZA“.  
 
Odsutni vijećnici :  Alen Pensa, Damir Zaradić, Marko Hrsto, Ivica Baturina  i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 12 vijećnika.  
 
Ad/5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020. 
– 2023.g. 
Privremeni pročelnik Frane Žižak  uvodno obrazlaže izvješće 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Frane Žižak i Ante Buble . S obzirom da nije 
bilo više prijavljenih za raspravu ista se zatvara i daje na glasanje Ad/5 Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020. – 2023.g. te je jednoglasno usvojeno sa 
15 „ZA „  
 
Odsutni vijećnici :  Alen Pensa i Sandro Hrabar 
Sjednici je nazočno 15 vijećnika. 
 
Ad/6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te se ista zatvara s obzirom da nije bilo prijavljenih te se daje na glasovanje, Ad/6 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu  te je jednoglasno 
usvojeno sa 15 „ZA“.   
Odsutni vijećnici :  Sandro Hrabar  i Romeo Palada. 
 
Ad/7. Prijedlog I. izmjene Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim planom 
za 2019.g. 
Luka Rožić predsjednik Savjeta mladih uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Marko Hrsto. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za 
raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje, Ad/ Prijedlog I. izmjene Programa rada Savjeta 
mladih grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. jednoglasno  usvojena sa 14 glasova „ZA „. 
 
Odsutni vijećnici :  Toni Zulim, Sandro Hrabar i Romeo Palada. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u 
međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na 
području Grada Trogira 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže  i dodaje evo gradonačelnik je skrenuo 
pozornost i daje amandman na ovu točku u članku 3. da ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 
2021.godine. a ja bih samo izmijenio da ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja 
a primjenjivat će se od 01.01.2021.godine.Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju:  Ivica Baturina, Frane 
Žižak, Tonći Barada,  Gradonačelnik Ante Bilić te s obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu 



ista se zatvara te se daje na glasovanje, Ad/8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove 
na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili 
sidrištu luke na području Grada Trogira te je jednoglasno  usvojena sa 16 glasova „ZA“. 
 
Odsutan vijećnik : Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 23.sjednicu Gradskog vijeća u 10 sati i 45 
minuta. 
 
 
 

Zapisnik vodila:                         Predsjednik Gradskog vijeća:
   

Ivana Uvalić, prof.                                                                                  Ante Piteša, ing. 

 

 


