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Trogir, 09. studeni 2020. 

 ZAPISNIK 
sa dvadeset i devete sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 09.11.2020.g. (ponedjeljak)  
u 09:00 sati u zgradi DVD-a Trogir, K.A. Stepinca 108. 

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

Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak, zamjenica 
gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić, privremeni pročelnici, Branka Frankić, Ivan Meštrović i Frane 
Žižak, zamjenica  pročelnice Marina Geić, voditelj Ureda unutarnje revizije Ivo Celio Cega, ravnatelji 
javnih ustanova, predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Luka Rožić te predstavnici tiska.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša otvara 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira. Sat 
vijećničkih pitanja započeo je vijećnik Tonći Barada: ja bih imao dva pitanja. Jedno pitanje se odnosi 
na gradonačelnika, a odnosi se na božićnice za umirovljenike. Znamo da je prihod proračuna smanjen 
uslijed korona krize ali s ponosom možemo utvrditi kako je Grad Trogir za umirovljenike s malim 
mirovinama dijelio novčane potpore povodom nadolazećih blagdana. Grad Trogir razumije potrebe 
svojih stanovnika i skrbi se za naše umirovljenike, nije riječ o velikom iznosu ali dovoljno da svojim 
građanima olakša uvijek veći trošak pred blagdane i razveseli ih. Pitanje za gradonačelnika hoćemo li i 
ove godine za nadolazeće blagdane obradovati naše umirovljenike, odnosno hoće li biti i ove godine 
božićnice? Drugo pitanje upućujem privremenom pročelniku Upravnog odjela za  komunalno 
gospodarstvo i investicije gospodinu Ivanu Meštroviću, a odnosi se na zaštitu drvenih klupa na trgu 
kraj ribarnice. Novoizgrađeni trg je ugodan kutak za naše umirovljenike a ono šta me zabrinjava je 
održavanje kako bi zadržali ljepotu prostora. Postojeći lak na drvu se oprao i pitanje je da li se te klupe 
mogu zaštititi novim premazom?  
 
Gradonačelnik Ante Bilić:Kao što znamo Grad je iz godine u godinu povećavao cenzus za dodjelu 
božićnica za umirovljenike, pa smo sa nekih 1.800 došli do 2.400, na posljednjoj sjednici Gradskog 
vijeća prije 20-tak dana smo usvojili rebalans s kojim smo ustvrdili da preusmjeravamo još veći dio 
davanja i  na socijalne potrebe, tako da božićnice za umirovljenike nisu upitne, one će biti isplaćene i 
ovu godinu. Ono što predviđamo kao novinu ove godine je da isplatimo i božićnice za nezaposlene 
građane jer kao što znamo ekonomska situacija je sve teža i sve veći broj naših sugrađana nažalost 
ostaje bez posla tako da nam je cilj proširit socijalna davanja i pomoć na nezaposlene, a za naše 
umirovljenike nikad nije bilo ni upitno.  
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: zahvaljujem vijećniku Baradi na upozorenju da je potrebno 
planirati u proračunu i održavanje trga kod ribarnice. Već je prošlo i više od godinu dana otkada je ona 
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stavljena u funkciju. Radimo na proračunu za slijedeću godinu i osigurali smo sredstva za održavanje 
ribarnice ne samo tih drvenih klupa nego i kamena i ostale opreme koja je tamo ugrađena tako da 
ćemo i prije donošenja novog proračuna naći sredstva da premažemo i lakiramo te drvene klupe. 
 
Vijećnik Alen Pensa:imao bih pitanje za gradonačelnika. građani me pitaju i zaustavljaju, da li je 
istina da je Grad Trogir izgubio spor sa bivšom direktoricom Turističke zajednice i ako je, koliki je 
iznos platio Grad ako je izgubio.  
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Upitao sam i Viktora ali nemamo tu informaciju da je Grad izgubio spor, 
morat ću vam odgovorit pismeno, koliko znam još je u tijeku. 
 
Vijećnica Sanja Vuković:  imam dva pitanja oba su za gradonačelnika. Prvo, gradonačelniče, iako ste 
poznati po sustavu nagrađivanja podobnih službenika kao i po povećanom broju rukovodećih 
službenika u odnosu na smanjen ukupan broj zaposlenih službenika u Gradu Trogiru, oni ipak bježe od 
vas i Grada Trogira i to su svi iz odjela komunale. Otišla je vaša nagrađena savjetnica za javnu nabavu 
i to zbog straha povodom provođenja istrage DORH i USKOK, u drugoj polovici prošle godine, za 
neke postupke javne nabave u Gradu Trogiru, otišao vam je voditelj komunalnih redara, priča se da 
vam odlazi i zamjenik pročelnika Upravnog odjela  za komunalno gospodarstvo i investicije. 
Gradonačelniče da li zamjenik pročelnika komunale odlazi jer je našao bolje radno mjesto ili i on bježi 
od nečega? Drugo pitanje, u službenom glasniku Grada Trogira broj 22/20 je objavljena odluka o 
davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje trgovačkom društvu Trogir Holding za kupnju 
rabljenog buldožera na iznos kredita od 837.426,00 kn, suglasnost je dao gradonačelnik i poziva se na 
Statut Grada Trogira čl. 40. Zakona o proračunu čl. 90., međutim Gradsko vijeće Grada Trogira je 
donijelo Odluku o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2020.g. u kojoj u čl. 28 stavak 10. jasno stoji 
da pravna osoba u većinskom vlasništvu i suvlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač Grad može se 
dugoročno zadužiti samo za investicije i uz suglasnost Gradskog vijeća, ispada da se Gradonačelnik 
ponaša kao da je iznad Gradskog vijeća i da sam donosi odluke te bez suglasnosti Gradskog vijeća. 
Gradonačelniče čime opravdavate ovu odluku o kreditu i kupnju buldožera u vrijeme krize kada 
znamo da Trogir Holding loše posluje i šalje ljude kući te zašto ova odluka nije išla na suglasnost 
Gradskom vijeću.  
 
Gradonačelnik Ante Bilić: zahvaljujem na pitanjima, što se tiče prvog pitanja mogu jedino odbacit 
sve vaše opaske da neko bježi iz Grada zbog nekih radnji. Ljudi su vjerojatno našli bolja radna mjesta, 
sva ta radna mjesta s kojih su službenici otišli smo  uredno i popunili. Tu ne vidim ništa sporno jer 
naravno da svatko ide tamo gdje misli da će mu biti bolje. Što se tiče drugog pitanja točno je da je 
Holding nabavio buldožer za održavanje deponija, s kojim smo i uredili novi deponij jer jednostavno 
bez strojeva to nije moguće. Inače je to investicija koju smo proveli u suradnji s Fondom za zaštitu 
okoliša, u vrijednosti jedno 6-7 milijuna kuna, bez buldožera to ne bi bilo moguće, inače svaki deponij 
ga ima a mi ga godinama nismo imali i zato je nabavljen. Da  li je za to trebala suglasnost vijeća, 
koliko ja znam nije ali provjerit ćemo i na taj dio ćete dobit pismeni odgovor. Što se tiče zamjenika 
pročelnika komunale, on je zatražio sporazumni raskid ugovora. 
 
Vijećnik Damir Zaradić :imam dva pitanja, nebitno tko će mi odgovorit. Prvo pitanje, plaža Pantan, 
svi dobro znate gdje se ona nalazi i kakva je, i svi znate da je to jedan od bisera ovoga Grada s kojim 
se možemo samo hvalit. Mene zanima s obzirom da je to pod našom općinom da li Grad ima neki plan 
da se ta plaža sačuva jer vrlo malo je te plaže ostalo i ako se nešto hitno ne napravi, ubrzo je nećemo 
imat, samo da vas napomenem da je to jedina prirodna pješčana plaža u općini Trogir. Drugo pitanje se 
odnosi, a već sam upozoravao na to, na deponiranje raznog materijala s lijeve i desne strane od novog 
mosta, znači ispod kružnog toka da budem točniji ispod praone. Svaki dan neki materijali se 
iskrcavaju, pa dođe neki bager pa malo isprpa pa malo poravna pa neko iskrene. Znači s lijeve i desne 
strane od ulaza na novi most se opet deponira svakojaki materijal, pa me zanima tko je odobrio to 
deponiranje i tko će sanirati to deponiranje s obzirom da smo već za vrijeme ovoga mandata deponirali 
jedan put i platili.  
 
Gradonačelnik Ante Bilić: Prvo pitanje se odnosilo na plažu Pantan i mi smo svjesni toga problema. 
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Cijelo područje Pantane uključujući i plažu je zaštićeni rezervat prirode i pod upravljanjem je 
županijske ustanove Krš i More kao i park Garagnin i jednostavno mi tu nadležnost nemamo, kao što 
vi nas upozoravate tako i mi s njima svako malo radimo pritisak i lobiramo da se pokrene i taj dio 
projekta. Druga opcija je, a i pitanje financijske izvedivosti da Grad osnuje svoju ustanovu koja bi 
upravljala zaštićenim područjima prirode pa tako Pantanom i Garagninom. Zasada se za taj potez 
nismo odlučili i ne znam da li zbog ove financijske krize ima to smisla ali evo još jednom ćemo 
apelirati prema javnoj ustanovi Krš i More da pokrene i taj projekt. 
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović:  sanacija divljih deponija je i dalje veliki problem u Gradu 
Trogiru, mi se i dalje borimo na razne načine. Već  u dvije godine ugradili smo više od 20 kamera na 
različitim pozicijama. Imali smo velika odlagališta u Žednom, uspjeli smo to sankcionirat, stavili smo 
rampe i kameru, objavljivali smo snimke i kažnjavali nesavjesne vozače kamiona koji su izbacivali taj 
otpad. Istina je da je s lijeve i desne strane spojne ceste ispod rotora da se pojavio problem stvaranja 
divljih odlagališta, u planu nam je iduće godine i tu postavit kamere. Već smo radili akcije uz pomoć 
komunalnih redara koji bi se sakrivali i dočekivali vozače, ali to je nemoguće da komunalni redari 24 
sata vrše policijski posao, to se jedino može s videonadzorom. Tako da ćemo u proračunu za slijedeću 
godinu planirati postavljanje videonadzora za tu lokaciju jer to je jedini efikasni način borbe protiv 
nesavjesnih vozača kamiona. 
 
Vijećnik Damir Zaradić: Da se referiram na gradonačelnika jer mi nije jasno da kažete kamen krš 
kako kaže Mate Bulić, maslina i to, da oni upravljaju, jer nije mi jasno kad je pred kraj sezone bilo 
snimanje filma kada je plaža Pantana bila potpuno zatvorena dva dana a to će potvrdit svi stanovnici 
Pantane i Briga, znači potpis je bio gradonačelnika, odobrenje za snimanje filma, potpis 
gradonačelnika Grada Trogira pa mi nije jasno kad govorite da s njom upravlja krš kamen maslina 
patka već kako se zove. To je jedna nejasnoća. Sad da odgovorim privremenom pročelniku 
Meštroviću, dobro se zna koji je materijal dovea i sve, ti kamioni su radili za Grad, to je kad se radila 
ona cesta od policije prema vamo boje i lakovi. Zemlja je ta dotravana i tada sam već i ja reagirao, 
znači po danu se dotravalo, Tko god dođe svi kažu Grad, pa je tu malo više nejasnoća pa s obzirom da 
je to Grad odobrio kako ti kažu i s obzirom da su došli bageri i ja ne pričam o dječjoj igrački bageru s 
kojom se djeca igraju nego je to došao bager od 30-40 tona i tu je stao danima, pa je meni to nejasno 
da se to može desit u gradu di mi svi svakim danom tu prolazimo, ja koji živim tu prođem najmanje 2 
puta na dan. Vi koji radite u Trogir Holdingu ćete proć dva puta na dan, ako radite, tako da ja ispadam 
totalni debil kad pitam jer najlakše je reći nesavjesni građani su iskipavali. Nije to došao nesavjesni 
građanin s prikolicom to su došli teški kamioni i vozila, gdje je tu bio teški bager danima, danima se tu 
nalazio. Svaki dan tu preko puta Holdingovi radnici, na strani pumpe, svaki dan Holdingovi kamioni 
prekrcavaju smeće iz kamiona u kamion. Tako da mi to ne drži vodu, nesavjesni građani došli pa ćemo 
mi stavit kameru i sve.  
 
Zamjenik gradonačelnika Viktor Novak: Ja bih isto odgovorio vijećniku Zaradiću jer ni meni nije 
bio baš jasan odgovor pročelnika Meštrovića. Istina je da se iz ulice Dragulin koja se radila, tamo 
privremeno deponirao materijal, zemlja, i prema mojim saznanjima odnosno preko nadzora taj bager o 
kojem govorite to i počistio. Sad da li je to sve počišćeno ili nije to ne znam i to ćemo provjerit, ali 
znamo da je tu bacano usput kao što se događa i u drugim gradovima kada se stvori neko legalno 
privremeno odlagalište odmah netko drugi iskoristi, a ovaj dio gdje je Holdingov kamion je prvo 
donesena zemlja za onaj drvored a sada da li je još netko u međuvremenu  još nešto donio to isto treba 
provjerit. 
 
Vijećnik Damir Zaradić: Ne znam šta vama znači sanirat, stvarno nisam pametan više u ovome tri i 
pol godine. Ja ću vam reći kakvo je to saniranje bilo, znači došao je bager zup zup zup, poravna i to je 
to, isto kao i prvo saniranje. Ekološki problem se nalazi ispod te zemlje, jer ako neko ima neću reć već 
šta, malo samo proprpajte. Bageri su došli, poravnali bacili zemlju a da ne govorim šta se sve ispod 
nalazi, isto kao i ovo sad navodno saniranje, ne znam šta vama znači to saniranje, da li odvest taj 
materijal ili taj materijal samo poravnat. Oni su samo poravnali, ja sam to gleda svaki dan jer ja tu 
sjedim i pijem kavu, i znam tko je to sanira, osoba s kojom se grad već nateže godinama, firma i to, 
samo je kašikom livo i desno malo se proprpalo i to. Ne boli mene to šta oni to radu, nego mene boli 
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najviše šta tu poviše žive ljudi koji su vaši stranački nindže da ih tako nazovem, nindže, branitelji, je li 
se dotakne Ante Bilić to oči kopa, ruke lomi za njega. To me malo smeta jer poviše toga žive pojedine 
osobe koje to gledaju svaki dan i ne smeta im, a da je to doveo Damir Zaradić da bi to bilo na svim 
zvonima.  
 
Predsjednik vijeća Ante Piteša: Zamolio  bih pročelnika komunale da nam kaže da li je ovo problem 
zbog proširenja kanalizacije koja ide od stare vile put gore prema zgradama oko Fine, da li je to višak 
materijala nastao prilikom prekopa zbog polaganja cijevi, ili je to materijal s privatnih radova i 
poslova. Ako je to nešto što se radi u interesu grada, u ovom slučaju kanalizacije, onda se moramo 
nekad i 
strpiti ako je to obična zemlja onda se na nju ne može gledat kao otpad ali ako je to škart i otpad s 
nekih građevina onda mislim da za to treba netko snosit odgovornost, ne može se dopustit da se plaća 
ravnanje zemlje na istom terenu, i u tome smislu apsolutno podržavam ovo pitanje jer na ovakav način 
nasip se nikad neće moći sanirat. Molim vas pročelniče da nam odgovorite odakle taj materijal dolazi. 
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: Prema mojim saznanjima tu se deponirao samo materijal od 
radova iz ulice Put Dragulina. Izvođač je sav taj materijal prema našem nalogu pokupio i odnio a ostao 
je samo zemljani materijal koji će preuzet Trogir Holding i iskoristit za funkcioniranje samog 
deponija. Ako ima nekih saznanja, ja bih zamolio gospodina Zaradića da mi pošalje na mail neke slike 
podatke pa ćemo to ispitat.  
 
Vijećnik Ivica Baturina: imam dva pitanja iz područja iz sigurnosti i kvalitete življenja u Gradu 
Trogiru. Prvo pitanje, znači 5. studenog negdje u vremenu u 18.30 na spoju Ulice kralja Tomislava i 
Špira Puovića desio se prometni udes na pješačkom prijelazu, moram napomenuti da je na prošlom 
vijeću bila ta točka obilježavanje pješačkih prijelaza i da sam se isto tako uključio u tu točku i dao 
primjer nesigurnosti tih pješačkih prijelaza na potezu te ulice od Balana pa sve do granice sa općinom 
Okrug. Konfiguracija terena te dvije ulice je vrlo diskutabilna i vrlo teška i samo križanje, onaj nagib 
od Špira Puovića i kralja Tomislava je vrlo težak za vozače i pješake i tu postoji jedan pješački 
prijelaz, međutim šta je specifično u tome svemu, uslijed svih tih poteškoća, taj pješački prijelaz je 
opran i svi ti pješački prijelazi što sam govorio i na prošlom vijeću, međutim rasvjetna tijela koja su u 
vlasništvu Grada Trogira  a održava ih Holding, jedino rasvjetno tijelo koje ne radi je na tom 
pješačkom prijelazu i veliki uzrok tog prometnog udesa motociklista i mladog biciklista je što je cijeli 
pješački prijelaz u mraku. Sva rasvjetna tijela rade osim toga. Zašto osim toga, zato što je to rasvjetno 
tijelo ostalo iza granice zida dvora Joška Bilića blizu bazena i namjerno je isključeno, i susjedi to tamo 
prijavljuju već godinama i niko ništa. Namjera je bila očita da to rasvjetno tijelo nikad ne radi jer sva 
rasvjetna tijela u tom nizu su prebačena na pješački dio i rade a to jedno je ostalo s one strane zida da 
se ne naruši romansa na bazenu, to rasvjetno tijelo već godinama ne radi. Susjedi su prijavljivali radi 
sigurnosti djece i svega. Sama pozicija te dvije ceste  je teška al uslijed svega toga da se rasvjetno 
tijelo namjerno isključi i da se već to godinama ne može riješiti mi je nepojmljivo, znači cijeli pješački 
prijelaz je u mraku samo iz toga jednog razloga i mogu vam reći da je to jedini razlog udesa koji se 
dogodio u prošli četvrtak. U ovom slučaju nije bila brzina uzrok jer sam bio tamo i pričao s 
policajcima i kasnije su došli prometni vještaci. I moje pitanje je šta se misli i kad se misli i odmah 
kažem da ću svako iduće vijeće dokle god se to ne ispravi pitat ovo isto pitanje. Moje drugo pitanje iz 
područja sporta ako može netko odgovorit, bilo je predviđeno da se na maloj dvorani, istočno od 
velike, da se mijenjaju oni prozori jer su stari istrunuli, kiša nabacuje unutra, ima dosta vode, dosta je 
hladno pogotovo u zimskim vremenima u 1. i 2. mjesec u 11 sati navečer su dosta otežani uvjeti djeci 
za rad, pa pitam da li će do kraja godine ići izmjena tih prozora. 
 
Gradonačelnik Ante Bilić:  krenuti ću od drugoga jer je malo lakše, koliko znam u fazi je nabave tih 
dotrajalih prozora na maloj dvorani, kasnije će biti izvješće o radu Javne ustanove Sportski objekti pa 
može i ravnatelj potvrdit, ali mislim da je donesena odluka o odabiru tako da bi do kraja godine to 
trebalo biti riješeno. Što se tiče ovog rasvjetnog tijela moram reći da je meni ovo prvi glas da to ne 
radi i da ćemo to ispitat i ispravit i nadam se da na idućem vijeću nećete morat to pitat i da će dotada to 
rasvjetno tijelo svijetlit. 
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Sat vijećničkih pitanja završava u 09:40 minuta. 
Sjednici je nazočno 17 vijećnika. 

Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red za koji je predložena  dopuna s   točkom 
dnevnog reda „ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi grada Trogira“ te 
je  izmijenjeni i dopunjeni dnevni red jednoglasno usvojen. 
                                                                           ZAPISNIK  
Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira je usvojen. 

Usvojeni dnevni red glasi:   

DNEVNI RED 
 
1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2020.g. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi grada Trogira 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira 
4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.siječnja.2020. - 30.lipnja.2020.g. 
5. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2021.g. 
6. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2019.g. 
7. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej grada Trogira za 2019.g. 
8. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2019.g. 
9. Financijski izvještaj i izvještaj o radu JU Sportski objekti „Trogir“ Trogir za 2019.g. 
10. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ Trogir za 2019.g. 
11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira za  razdoblje od 
10.05.-31.12.2019.g. 
12. Financijski izvještaj i izvještaj o radu uprave TG Holding d.o.o. za 2019.g. 
   
Ad/1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2020.g. 
Predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja Slaven Jažo uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih daje se na glasanje Ad/1. Prijedlog Odluke o 
dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2020.g. te je ista jednoglasno usvojena sa 17 glasova „ZA“. 
 
Ad/2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi grada Trogira 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Tonći Barada. S obzirom da više nije bilo prijavljenih ista se 
zatvara te se daje na glasanje Ad/2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj 
skrbi grada Trogira te je ista  jednoglasno usvojena sa 17 glasova „ZA“. 
 
Ad/3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Trogira 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara te se daje  na glasanje Ad/3. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira te 
je ista jednoglasno usvojena sa 17 glasova „ZA“. 
 
Ad/4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.siječnja.2020. - 
30.lipnja.2020.g. 
Gradonačelnik Ante Bilić uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonći Barada, Sanja Vuković, Marina Ćaleta, Nives Karanušić i 
Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih zatvara se rasprava . O izvješću o radu 
gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.siječnja.2020. - 30.lipnja.2020.g. se ne glasuje već 
prima na znanje. 
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Ad/5. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2021.g. 
Predsjednik Savjeta mladih Luka Rožić uvodno obrazlaže program. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina i Luka Rožić. S obzirom da više nije bilo 
prijavljenih za raspravu ista se zatvara i Program rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim 
planom za 2021.g.  daje na glasanje te je isti jednoglasno usvojen sa 15 glasova „ZA“. 
 
Odsutni vijećnici: Sandro Hrabar i Romeo Palada. 
Sjednici je nazočno 15 vijećnika. 
 
Ad/6. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2019.g. 
Ravnateljica Dječjeg vrtića Trogir Ana Belas uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Marko Hrsto, Frane Žižak, Ana Belas. S obzirom da više nije 
bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara. O financijskom  izvještaju i izvještaju  o radu Dječjeg 
vrtića „Trogir“ Trogir za 2019.g.se ne glasuje već prima na znanje. 
 
Ad/7. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej grada Trogira za 2019.g. 
Ravnateljica Muzeja grada Trogira dr. sc. Fani Celio Cega uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara. O  financijskom  izvještaju i 
izvještaju o radu Muzeja grada Trogira za 2019.g. se ne glasuje već prima na znanje. 
 
Ad/8. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2019.g. 
Ravnateljica Gradske knjižnice Trogir Sanda Marlais Buble uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara .O financijskom izvještaju i 
izvještaju o radu Gradske knjižnice Trogir za 2019.g. se ne glasa već prima na znanje. 
 
Ad/9. Financijski izvještaj i izvještaj o radu JU Sportski objekti „Trogir“ Trogir za 2019.g. 
Ravnatelj J.U. Sportski objekti Dubravko Škokić uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara .O financijskom izvještaju i 
izvještaju o radu JU Sportski objekti „Trogir“ Trogir za 2019.g. se ne glasa već prima na znanje. 
 
Ad/10. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ Trogir za 
2019.g. 
Vršiteljica dužnosti ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Trogir Tamara Ognjenović uvodno 
obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara .O financijskom izvještaju i 
izvještaju o radu Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ Trogir za 2019.g.se ne glasa već  prima na 
znanje. 
 
Ad/11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira za  
razdoblje od 10.05.-31.12.2019.g. 
Zapovjednik JVP Mario Abaza uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Tonći Barada, Mario Abaza i Gradonačelnik 
Ante Bilić. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara. O financijskom 
izvještaju i izvještaju o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira za  razdoblje od 10.05.-
31.12.2019.g. se ne glasa već prima na znanje. 
 
Ad/12. Financijski izvještaj i izvještaj o radu uprave TG Holding d.o.o. za 2019.g. 
Direktor Trogir Holdinga Božidar Miše uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonći Barada, Božidar Miše, Damir Zaradić i Ivica Baturina. S 
obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara .O financijskom izvještaju i izvještaj o 
radu uprave TG Holding d.o.o. za 2019.g. se ne glasa već prima na znanje. 
   
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 29. sjednicu Gradskog vijeća u 12:30 sati. 
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Zapisnik vodila:                          Predsjednik Gradskog vijeća 

Mihaela Pomenić, ing.                                                                       Ante Piteša, ing. 


