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Na temelju članaka 40. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/13,
9/13, 6/14 i 1/18), radi utvrđivanja prijedloga Zaključka kojeg donosi Gradsko vijeće, Gradonačelnik
Grada Trogira, donio je sljedeći

Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative o davanju imena mostu kopno-otok
Čiovo , sukladno tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

2. Prijedlog Odluke iztočke 1. će se uputiti Gradskom vijeću Grada Trogira na odlučivanje.

GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl. inž. građ.

……………………..
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Gradsko vijeće, svima
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
Evidencija
Arhiva

Na temelju članka 26. Statuta Grada Trogira(„Službeni glasnik grada Trogira“ broj 4/13,9/13,6/14 i
1/18) Gradsko vijeće Grada Trogira na ……….sjednici održanoj dana ……………donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju inicijative o davanju imena mostu kopno-otok Čiovo
„Most hrvatskih branitelja“
I.
Gradsko vijeće Grada Trogira prihvaća inicijativu „Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog
rata“ da se mostu kopno -otok Čiovo u Trogiru da ime „Most hrvatskih branitelja“.
II.
Gradsko vijeće Grada Trogira predlaže Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb kao investitoru mosta
kopno-otok Čiovo te nadležnom Ministarstvu mora, prometa i veza RH da prihvate inicijativu Grada
Trogira i daju ime mostu kopno-otok Čiovo „Most hrvatskih branitelja“.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službeni glasnik Grada Trogira“.

KLASA:
VIJEĆA
URBROJ:
TROGIR,

PREDSJEDNIK GRADSKOG

Ante Piteša,ing.

OBRAZLOŽENJE
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata-Trogir dostavila je prijedlog Gradskom vijeću
da se novi most kopno otok Čiovo zove –„Most hrvatskih branitelja“ .
Prema Zakonu o naseljima („Narodne novine“ br . 54/88 ) u nadležnosti predstavničkog tijela je
odlučivanje o imenu naselja, ulica i trgova, ali ne i o mostovima . Kako je investitor izgradnje
mosta Hrvatske ceste d.o.o. a nadležno ministarstvo je Ministarstvo mora, prometa i veza RH ,
Gradsko vijeće predlaže istima da daju novom mostu naziv „Most hrvatskih branitelja „.
Temeljem iznijetog predlaže se kako je i navedeno .

PRIVREMENI PROČELNIK
Frane Žižak,mag.oec.

