REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/40.
URBROJ: 2184/01-02/04-17-2
TROGIR , 27.prosinca 2017.g.
SAŽETAK ZAPISNIKA
sa sedme sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 27.12.2017.g. ( srijeda ) u 09:00 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.) Sandro
Hrabar; 5.) Romeo Palada; 6.) Marko Hrsto; 7.) Sanja Vuković; 8.) Damir Zaradić; 9.) Mario
Juranović, 10.) Matea Orlić; 11.) Nives Karanušić; 12.) Tonći Barada; 13.) Toni Zulim; 14.) Slaven
Jažo; i 15.) Stipe Novak.
Odsutni vijećnici: Ivica Bašić i Alen Pensa.
Sjednici je nazočno 15 vijećnika .
Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak, zamjenica
gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić, pročelnici Ivo Celio Cega, Ljiljana Šoda, Branka Frankić,
Srećko Zurić, Patricija Pavlov, unutarnja revizorica Ankica Žuvan, te predstavnici tiska i građani.
Nakon sata vijećničkih pitanja predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša obavještava vijećnike da je
zaprimio ostavku vijećnika Stjepana Lučina iz osobnih razloga. Također je obavijestio vijećnike da je
koalicija HDZ i HSP donijela odluku o zamjeni vijećnika, te stoga poziva mandatno imunitetsku
komisiju da utvrdi valjanost predloženog.
Vijećnik Toni Zulim: Mandatno imunitetska komisija je utvrdila da je ostavka gospodina Stjepana
Lučina u skladu sa zakonom i statutom Grada Trogira, sukladno tome je dostavljena obavijest o
zamjeni vijećnika te će dužnost vijećnika obavljati gospođa Sanja Vuković.
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša pozvao je vijećnicu Sanju Vuković te je pročitao tekst
prisege te je ista prisegnula i potpisala prisegu .
S obzirom da je naknadno dostavljen i prijedlog za dopunu dnevnog reda ista se daje na glasovanje
te je predloženi dnevni red. Sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen i glasi
.
DNEVNI RED:
Zapisnik sa 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira
1.Prijedlog IV. Izmijene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017.g.
1.a.)Prijedlog četvrte izmijene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.
1.b.) Prijedlog četvrtih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Trogiru za razdoblje 2017.
1.c.) Prijedlog II izmijene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju
školstva Grada Trogira za 2017.
1.d.)Prijedlog I izmijene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2017.
1.e.)Prijedlog II izmijene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih
djelatnosti Grada Trogira za 2017.
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1.f.)Prijedlog I izmijene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira
za 2017.
2.Prijedlog IV izmjene i dopune Plana razvojnih programa, investicija ,kapitalne pomoći i donacija
Grada Trogira za 2017.-2019.g.
3.Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina
4.Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira
5.Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018. godine
6. Izviješće o radu za 2016. Muzej grada TROGIRA
7. Izviješće o odgojno-obrazovnom radu za 2016/17 g. i realizacija financijskog plana prihoda i
rashoda za 2016. Dječji vrtić „TROGIR“
8.Izviješće o radu za 2016. Gradska knjižnica „TROGIR“
9, Izviješće o radu za 2016. Javna ustanova Športski objekti „TROGIR“
10. Izviješće o radu za 2016. Pučko otvoreno učilište „TROGIR“
11.Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
ZAPISNIK
Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira.
Ad/1. i 2.
1.Prijedlog IV. Izmijene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017.g.
1.a.)Prijedlog četvrte izmijene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.
1.b.) Prijedlog četvrtih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Gradu Trogiru za razdoblje 2017.
1.c.) Prijedlog II izmijene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju
školstva Grada Trogira za 2017.
1.d.)Prijedlog I izmijene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2017.
1.e.)Prijedlog II izmijene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih
društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2017.
1.f.)Prijedlog I izmijene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada
Trogira za 2017.
2.Prijedlog IV izmjene i dopune Plana razvojnih programa, investicija ,kapitalne pomoći i
donacija Grada Trogira za 2017.-2019.g.
Pročelnik Ivo Celio Cega: Predlagatelj Gradonačelnik Grada Trogira predlaže Gradskom vijeću na
donošenje Četvrte izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017. g.Proračun Grada Trogira za
2017. g. donesen je u studenom prošle godine, Prve izmjene i dopune u travnju ove godine, Druge
izmjene i dopune u rujnu ove godine, a treće u studenom ove godine. Predloženim Četvrtim
izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. g. planirani rashodi i izdaci u iznosu od 80.469.041,oo
kn smanjuju se za 7.916.400,oo kn te iznose 72.552.641,oo kn što je smanjenje za 9,84 % te se za
isti iznos smanjuju prihodi tako da sada prihodi i primici umjesto planiranih 88.469.041,00 kn iznose
80.552.641,oo kn. Rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su po upravnim odjelima, korisnicima,
programima, aktivnostima i namjenama. U Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog
vijeća ukupni rashodi se povećavaju sa 18.824.000,oo kn na 19.149.000,oo kn što predstavlja
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povećanje za 320.000,oo kn ili 1,73%. Povećanje se odnosi uglavnom na komunalne usluge, energiju,
poslove prevencije od požara i sanaciju poplava i ostali, a smanjenje na uredsku opremu i računalne
usluge dok su rashodi za izbore uglavnom preraspodijeljeni. U Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti i turizam ukupni rashodi se smanjuju za 479.900,00 kn te iznose umjesto planiranih
21.609.441,00 iznose 21.129.541,00 kn odnosno smanjeni su za 2,22% . U području razvoja školstva,
kulture, protupožarne zaštite i spašavanja, sporta i tehničke kulture, socijalne skrbi i ostalih društvenih
djelatnosti prilagođavaju se stavke na razinu ostvarenja. U Upravnom odjelu za EU fondove i
gospodarski razvoj ukupni rashodi su smanjeni za 2.530.000,00 kn te iznose 1.036.600,00 kn umjesto
planiranih 3.566.600,00 kn što je smanjenje za 70,94 %. Najveće smanjenje od 2.127.000,00 kn odnosi
se na projekte rekonstrukcije parka Garagnin te uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre koji će
se realizirati u narednom razdoblju, a za koja su osigurana sredstva uglavnom iz pomoći bespovratnim
sredstvima. Ostala smanjenja odnose se na aktivnosti za koje se do kraja ove godine neće realizirat
rashodi u planiranom iznosu. U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo ukupni planirani
rashodi u iznosu od 24.425.000,oo kn smanjeni su za 3.711.500,oo kn ili za 15,20 % te iznose
20.713.500,oo kn. Najveće smanjenje od 2.750.000,00 kn odnosi se na izgradnju prometnice na
Solinama za trajektno pristanište koja će se dovršiti do ljeta slijedeće godine za što su osigurana
sredstva iz pomoći, zatim na održavanje nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju cesta, uređenje javnih
površina, izgradnju pristupnih cesta, oborinsku mrežu, održavanje prostora i ostalo za što se u ovoj
godini neće realizirat planirani rashodi. U Upravnom odjelu za prostorno planiranje, urbanizam i
graditeljstvo ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.184.000,oo kn smanjeni su za 1.780.000,00 kn
odnosno za 34,34 % te sada iznose 3.404.000,oo kn. Smanjenje rashoda odnosi se na nužnu sanaciju
kulturnih dobara, rekonstrukciju objekata, energetsku obnovu, uređenje trgova, reciklažno dvorište,
izradu urbanističkih planova, ekološke aktivnosti i drugo za što se u ovoj godini neće ostvarit planirani
rashodi. U Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu ukupno planirani rashodi u iznosu od
6.860.000,00 kn povećavaju se za 3,79 % odnosno za 260.000,00 kn te iznose 7.120.000,00 kn.
Povećanje rashoda uglavnom se odnosi na rashode za male vjerovnike Dobrića d.o.o. sukladno
odlukama Gradskog vijeća koje se odnose na sanaciju Dobrića te na naknade i bankarske usluge.
Detaljno u priloženom Općem i Posebnom dijelu Proračuna te obrazloženju financijskih planova koje
su pripremili za to nadležni upravni odjeli. Uz rečeno kao sastavni dio predloženih Četvrtih izmjena i
dopuna Proračuna Grada Trogira za 2017. godinu predlažu se :
1a) Četvrte Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017. g.,1b) Četvrte izmjene i dopune Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017. godine,1c)Druge izmjene i
dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2017.
godinu,1d)Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2017. godinu,
1e)Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti
Grada Trogira za 2017. godinu i 1f)Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i
tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2017. godinu.
Detaljno je navedeno u priloženim prijedlozima izmjena i dopuna programa koje su pripremili
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za društvene djelatnosti i turizam.
Prijedlog četvrtih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija
za razdoblje 2017. – 2019. g. Ove izmjene i dopune su rezultat predloženih izmjena i dopuna
Proračuna. Plan se usklađuje svake godine i dio je Proračuna Grada, a u njemu su iskazani planirani
rashodi koji se odnose na investicije, kapitalne pomoći i donacije u trogodišnjem razdoblju.
Posljednje izmjene i dopune Proračuna za ovu godinu rezultat su dinamike ostvarivanja prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka u ovoj godini. Dio rashoda se do kraja ove godine neće ostvarit u
planiranim veličinama, ali su planirani za slijedeću godinu, a konačni cjeloviti konsolidirani rezultat
poslovanja Grada za ovu godinu bit će prezentiran Godišnjim izvještajem.
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje:
1.Prijedlog IV. Izmijene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017.g.1.a.)Prijedlog četvrte izmijene i
dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Trogiru za razdoblje 2017.1.b.) Prijedlog četvrtih
izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.1.c.) Prijedlog II izmijene i dopune
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za
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2017.1.d.)Prijedlog I izmijene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2017.
1.e.)Prijedlog II izmijene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih
djelatnosti Grada Trogira za 2017.1.f.) Prijedlog I izmijene i dopune Programa javnih potreba u sportu
i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2017. te je sa 15 glasova „ ZA“ jednoglasno prihvaćen.
2.Prijedlog IV izmjene i dopune Plana razvojnih programa, investicija ,kapitalne pomoći i donacija
Grada Trogira za 2017.-2019.g. te je sa 15 glasova „ZA“ , jednoglasno prihvaćeno.
Ad/3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina
Zamjenik gradonačelnika Viktor Novak: sve ste dobili u materijalima a ja ću samo par glavnih
članaka pročitati. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način davanja u zakup javnih površina na
području Grada Trogira. Na javnim površinama se mogu postavljati kiosci, pokretne naprave, štekati i
drugi predmeti radi obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih i pravnih osoba
sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem
usluga na tržištu. Kiosci, pokretne naprave, štekati i drugi predmeti se postavljaju na javnu površinu na
temelju: zaključka gradonačelnika, te ugovora o zakupu zaključenog između Grada Trogira,
zastupanog po gradonačelniku ili od njega ovlaštene osobe, kao zakupodavca, s jedne strane i
zakupnika, s druge strane. Način dodjele, visinu zakupnine po vrstama zakupa i zonama, vrijeme
trajanja zakupa te druge uvjete za dodjelu javne površine u zakup uređuje gradonačelnik posebnim
pravilnikom na prijedlog upravnog odjela nadležnog za javne površine. Javna površina se daje u zakup
na vrijeme određeno posebnim pravilnikom koji donosi gradonačelnik, a najduže na pet godina. Uz
ovu Odluku će također ići i pravilnik o visini zakupnine i Odluka o komunalnom redu. Smisao ovi h
odluka i pravilnika je da sredimo komunalni nered koji vlada gradom zadnjih 10 godina.
Otvara se rasprava te u noj sudjeluju: Tonči Barada, Viktor Novak, Ante Piteša.Kako nije bilo više
prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje se na glasovanje: Prijedlog Odluke o davanju u
zakup javnih površina te je sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen.
Ad/4. Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Trogira
Gradonačelnik Ante Bilić: kako smo na prošloj sjednici vijeća rekli kako bi prenijeli naplatu ulaznica
u kuli na grad, kako bi uštedjeli na PDV-u, potrebno je donijeti odluku da se naplata ulaznica upiše u
komunalne djelatnosti Grada Trogira. Isto tako, još se usklađuje i odluka o prijevozu pokojnika, znači
to su tehničke izmjena. Na ovaj način ćemo omogućiti da grad direktno naplaćuje ulaznice u kuli
Kamerlengo čime će ovu godinu za bar 700.000,00kn biti veći prihod.
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje
Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira te je sa
15 glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen.
Ad/5. Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom
2018. godine
Pročelnik Srećko Zurić: Gradsko vijeće Grada Trogira je na 2.sjednici održanoj 13. rujna 2017.g.
donijelo Odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018. U vršenju nadzora zakonitosti
općih akata Ured državne uprave u SDŽ je zamijetio nepravilnost i zatražio da se ista otkloni , a radi
se da je u članku 3. iste Odluke sukladno članku 132. Zakona o gradnji navedeno da se odredbe o
zabrani građevinskih radova ne odnose na „izgradnju građevina,odnosno izvođenja radova u godini u
kojoj je odluka stupila na snagu“ . Stoga je potrebno izmijeniti odredbu o stupanju na snagu Odluke
kako bi stupila na snagu u 2017.g. bez obzira što je iz same Odluke vidljivo da se ista odnosi na
razdoblje turističke sezone 2018.godine.
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara te se daj ne glasovanje Prijedlog
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Odluke o izmijeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018. godine te je sa 15
glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen.
Sjednici je nazočno 15 vijećnika.
Ad/6. Izviješće o radu za 2016. Muzej grada TROGIRA
Ravnateljica Fani Celio Cega: Kao jedini gradski muzej Muzej grada Trogira osnovao je Grad Trogir
10. srpnja 1963. godine. Muzej grada Trogira imao je početkom godine 9 djelatnica, a od sredine
veljače ima njih ukupno 8, 1 ravnateljica – muzejska savjetnica, 2 kustosice, 1 muzejska pedagoginja,
1 dokumentaristica, 1 suradnica za promidžbu i veze s javnošću, 1 administrativna tajnica –
knjigovotkinja, 1 čistačica – dostavljačica. Promjene tijekom 2016. godine: administrativna djelatnica
– knjigovotkinja koristila je rodiljni dopust do početka 2016. godine. Do povratka s rodiljnog dopusta
knjigovodstvene poslove obavljao je Obrt za usluge... „Veruda“ (vl. Željka Dujmov), a tajnički dio
posla bio je raspoređen na ravnateljicu te pojedine djelatnice. Dana 1. srpnja 2015., posredstvom HZZa, na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od godinu
dana primljena je vježbenica – arheologinja Dobrila Kalebota (do 1. srpnja 2016.). Danka Radić, viša
kustosica, sporazumnim otkazom napustila je Muzej 16. veljače 2016. i otišla na novo radno mjesto.
Stručno vijeće Muzeja čine sve stručne djelatnice Muzeja (ukupno 6). Ravnateljica upravlja radom
stručnog vijeća koje se sastaje polovinom svakog mjeseca i na kojemu stručne djelatnice podnose
svoja izvješća o radu za protekli mjesec, dogovaraju se o stručnim i drugim pitanjima rada Muzeja te
tekućim i budućim projektima, odnosno planu i programu rada Muzeja .Upravno vijeće, slijedom
novog Zakona o muzejima i novog Statuta Muzeja, postalo je Muzejsko vijeće (prva sjednica održana
je u prosincu) koje broji pet članova: Gordan Belas, Igor Kozarić, Jasna Bekavac (Grad Trogir),
Daniela Kontić – Strojan i Ivana Boras (Muzej). Muzejsko se vijeće Muzeja grada Trogira sastaje
prema potrebi. Djelatnost Muzeja financira osnivač – Grad Trogir temeljem statuta. Grad 59%, vlastiti
prihod 10%, Ministarstvo kulture RH 23%, Tekuće potrebe HZZ 1% i kapitalne donacije fizičke osobe
7%. Početkom godine djelatnicama Muzeja su smanjeni osobni dohoci na način da je unatoč činjenici
da je financijski plan Muzeja prihvaćen od strane Upravnog vijeća Muzeja i traženi iznos od
1.320.456 kn za dohotke i materijalne troškove od strane Upravnog odjela za financije Grada Trogira
planiran u proračunu Grada Trogira za 2016. godinu, odlukom Gradskog vijeća na sjednici 15.
prosinca 2016. godine Grad umjesto traženih sredstava za rad u proračunu, odobrio iznos od 1.040.600
kn, odnosno 899.400 kn za osobne dohotke. Odlaskom jedne kolegice na novo radno mjesto osobni
dohoci su se donekle podigli jer na upražnjeno radno mjesto nije primljena novi/a djelatnik/ca, već su
poslovi koje je kolegica radila preraspoređeni na ostale stručne djelatnike. Muzej je tijekom godine
pratio sve natječaje (Ministarstvo kulture, Županija splitsko-dalmatinska, Grad Trogir) na koje je
mogao prijavljivati svoje programe. Za iste je bila potrebna te je i izrađena opsežna dokumentacija.
Grad Trogir preuzeo je gospodarenje poslovnim prostorima u zgradi Muzeja grada Trogira od 1.
travnja 2010., uz obvezu financiranja Muzeja u cijelosti, što podrazumijeva osobne dohotke,
materijalne rashode i programe. Od ukupno 6 poslovnih prostora jedan je vraćen Muzeju (20. 2. 2013.)
koji je jedno vrijeme (2015.) korišten za suvenirnicu Muzeja, a tijekom travnja 2016. godine
iznajmljen putem natječaja za suvenirnicu tvrtki AURA, obrtu za trgovinu, vl. Martine Grizbaher. U
prosincu 2016. (8. 12.) na naše je traženje Muzeju vraćen još jedan poslovni prostor kojega će koristiti
Muzej za održavanje pedagoških radionica i kojega je potrebno za tu svrhu u cijelosti urediti jer u
njemu nema niti utičnice, budući da je prethodna korisnica po odlasku iz iznajmljenoj prostora
odnijela sve što je bilo moguće odnijeti. Muzejska knjižnica obogaćena je 81 novim izdanjem tako da
ukupno broji 4051 bibliotečnu jedinicu. Popunjavala se tijekom godine razmjenom (32 izdanja),
darovanjem (40 izdanja), izdanjima u vlastitoj nakladi (3 izdanja) i kupnjom (6 izdanja). Knjižnica
Garagnin – Fanfogna popisana je i računalno obrađena te je dostupna javnosti. Tijekom 2016. godine
Muzej je tiskao 7 izdanja. U 2016. godini Muzej grada Trogira obavio je i prva arheološka
iskopavanja. U drugoj polovici svibnja i početkom lipnja, zahvaljujući angažmanu obitelji Bilić
(Panto) na čijem su zemljištu obavljani građevinski radovi, obavljeno je spasilačko arheološko
istraživanje rimskodobnog groblja u ulici Put Dragulina. Od kraja svibnja do kraja listopada, u
suradnji s tvrtkom Kaukal d. o. o. Split, obavljen je terenski pregled, arheološki nadzor i sondažno
arheološko istraživanje te dokumentiranje tradicijske arhitekture na pristupnim cestama za most kopno
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– otok Čiovo. Ukupno je bilo 215 polaznika radionica u Muzeju te 180 polaznika radionica u
pojedinim školama i vrtićima. U okviru djelatnosti vezane uz promidžbu i odnose s javnošću.
Nastavljeno je vođenje društvenomrežnih stranica Muzeja grada Trogira: dvije Facebook stranice:
Muzej grada Trogira te Trogir Time Travel, Twitter @muzejtrogir te Pinterest. Predstavnicima medija
poslane su ukupno 52 objave za medije. Obavljan je redoviti press clipping te je uočeno povećanje
objavljenih vijesti koje se tiču Muzeja grada Trogira u usporedbi s ranijim godinama. Ukupno: 13.717
posjetitelja (s plaćenom ulaznicom 1305, s besplatnim ulaznicama 113, besplatan posjet: izložbama
9185, događanjima 2241, Noć muzeja 356, Međunarodni dan muzeja 122, pedagoške radionice 395).
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije „More i Krš“, kao nositelj, prijavila je rečeni projekt na natječaj „Priprema i provedba
Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ – Grupa aktivnost A –
Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne
baštine. Osim za park planirana je izrada projektne dokumentacije, konzervatorsko – restauratorskog
elaborata, nužnog za provedbu obnove knjižnice Garagnin – Fanfogna u Muzeju grada Trogira, u
okviru projekta pod nazivom „Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana“. Partner projekta je
Grad Trogir. Grad Trogir kao nositelj prijavio je rečeni projekt na natječaj „Priprema i provedba
Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ – Grupa aktivnost A –
Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne
baštine. Muzej grada Trogira partner je navedenoga projekta.
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara . O ovoj točci se ne
glasuje već je samo dana na znanje.
Ad/7. Izviješće o odgojno-obrazovnom radu za 2016/17 g. i realizacija financijskog
prihoda i rashoda za 2016. Dječji vrtić „TROGIR“

plana

Ravnateljica Ana Belas: osnivač Dječjeg vrtića je Grad Trogir s 88 % i Općina Okrug s 12 %.
djelujemo na 6 lokacije, 4 u Trogiru, 1 u Žednome i 1 u Okrugu. Imamo 20 odgojnih skupina, od toga
1 jaslična, a drugo su sve mješoviti vrtićke od 3 do 6 godina. Ono što je značajno je da mi svake
godine upisujemo oko 130 djece, tako je i ove godine na upisu bilo 137 djece tako da sada DV Trogir
ima oko 440 djece, što znači da neka djeca koja se ne adaptiraju izađu iz vrtića, a ona koja su na
čekanju uđu. U 2016.g. bilo je 37 djelatnika zaposlenih za stalno, ono što je bitno da svako bolovanje
odgojiteljice ili pomoćnice je da mi istog trena uzimamo zamjenu i onda kad vama dođe financijski
plan, uz one stalne zaposlene planiramo i njih, jer prema našem izračunu je oko 5 ljudi na bolovanju
mjesečno. Naše pomoćnice brinu o hrani, čistoći i dezinfekciji prostora gdje djeca borave, naručuju tu
hranu, brinu o normativima. Za odgojno obrazovni rad se brine naša stručna služba, imamo 2 stručna
suradnika, pedagoga i psihologa. Poslove glavne sestre dok nisam postala ravnatelj, sam ja obavljala, i
sve ove godine otkada sam ravnatelj ih obavljam bez ikakve naknade. Uvijek to kažem, jer upravno
vijeće uvijek pita tko obavlja te poslove. Naše odgojne skupine su prekapacitirane, svaka od njih broji
5 ili 5 više djece nego li je normativ, posebno jaslice koje broje 18 djece a normativ je 10 do 12 djece.
U mješovitim vrtičkim skupinama imamo 24 do 26 djece u prosjeku, a normativ je 20 djece. Ako bi
išli po standardima, jednostavno ne bismo mogli zadovoljiti potrebe naših građana Grada Trogira,
idemo malo na uštrb kvalitete ali mislim da je bitno da je dijete sigurno i zbrinuto. Svake godine se
radi na nekom investicijskom održavanju ( kupovina namještaja, održavanje prostora, uređenje
igrališta, ugradnja video nadzora,. ). Nadamo se da će doći Crkva na nasip te da ćemo i tamo dobiti
prostore i da ćemo onda stvarno biti u standardima kako nam zakon kaže. Ono što je jako bitno, nas
osnivač prati u svim plaćama i davanjima. Uplate od roditelja moramo trošiti strogo namjenski, za
materijalne potrebe za djecu ( prehrana, čistoća, energija, nabava potrošnog materijala, didaktika,. ) ,
za druga davanja za plače, nam daje naš osnivač. Novina je da Općina Okrug sufinancira djecu koja
dolaze na područje Grada Trogira jer oni nemaju desetosatne boravke i nemaju jaslice. Iz toga
obnavljamo vrtiće i nastojimo oplemeniti prostore, jer Maslačak je jednini namjenski vrtić a drugo su
sve adaptacije. Dobili ste materijale i financijsko izvješće, prošlu smo godinu završili u plusu od
nekakvih 300.000,00kn.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonči Barada, Ana Belas, Dubravko Škokić, Ante Piteša, Ante
6

Bilić. Kako nije bilo više prijavljenih ista se zatvara.. O ovoj točci se ne glasuje već je samo dana na
znanje.
Ad/ 8. Izviješće o radu za 2016. Gradska knjižnica „TROGIR“
Ravnateljica Sanda Marlais Buble: Gradska knjižnica Trogir je ustanova koju je osnovao Grad
Trogir kako bi služila zajednici izgrađujući nove zbirke i razvijajući knjižni fond. Pri tome kao
prioritet ima zadovoljiti potrebe školske djece i mladih, također poticati cjeloživotno učenje, te
pridonositi kvaliteti provođenja slobodnoga vremena korisnicima treće životne dobi.
GKT se u kontinuitetu bavi digitalizacijom knjižne građe i izgradnjom zavičajne zbirke, te
promocijom Knjižnice i njenih usluga. GKT je u 2016. godini imala oko 800 obiteljskih članskih
iskaznica, što znači da se putem jedne iskaznice cijele obitelji koriste uslugama naše ustanove pa je
stvarni broj korisnika znatno veći. Knjižnica je za korisnike otvorena 6 dana u tjednu, jer radi i
subotom, pa radi tijekom godine skoro 300 dana. U odnosu na 22.900 posjeta, to znači da nas je
prosječno svakoga dana posjetilo oko 76 korisnika. Tu nisu ubrojeni korisnici čitaonice tiska kojih je
20-30 dnevno. U izvješću je detaljno prikazano financijsko izvješće po metodologiji kako ju traži Grad
i iz njega je vidljivo da su 2016. prvi put iz gradskog proračuna u cijelosti podmireni troškovi plaća i
doprinosa, što je sukladno Zakonu o proračunu. Ostali rashodi odnose se na nabavu knjiga i
materijalne izdatke. Kulturne manifestacije koje je Knjižnica organizirala tijekom 2016. godine bile su
bez dodatnih troškova ili iz donacija. Gradska knjižnica je među rijetkim gradskim ustanovama i
poduzećima koja od svog osnutka nikada nije bila u dugu, niti je trebalo sanirati. Ne bih dalje duljila
jer ste detaljno izvješće dobili, za moguće upite stojim Vam na raspolaganju.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Viktor Novak, Sanda Marlais Buble, i Ivica Baturina .Kako nije
bilo više prijavljenih za raspravu ista se zatvara . O ovoj točci se ne glasuje već je samo dana na
znanje.
Ad/9. Izviješće o radu za 2016. Javna ustanova Športski objekti „TROGIR“
Ravnatelj Marin Pavković: vjerujem kako vam je poznato da Javna ustanova Športski objekti ima
pod svojom ingerencijom i upravljanjem športske objekte na području grada, na to se odnosi prostor
velike i male dvorane, vanjsko igralište te nogometno igralište na Batariji. Napomenuti ću dvije stvari,
prva je da tijekom cijele godine nismo imali nikakvih problema po pitanju ispunjavanja dospjelih
obveza. Što se tiče objekata cijelu su godinu bili u funkcionalnom stanju za održavanje i trenažnih
procesa, odnosno odigravanja službenih utakmica. Ono što je važno za istaknuti je da je na
nogometnom igralištu na Batariji postavljeno 200-tinjak m2 trave te je kupljena nova traktor kosilica
koja nam je olakšala održavanje samog igrališta. Kupljena je i pumpa za sistem navodnjavanja, koja je
tijekom siječnja ove godine i postavljena. Proveden je postupak bagatelne nabave za sanaciju i
uređenje svlačionica, rok za izvođenje je bio 45 dana, a početkom veljače ove godine je i realiziran. U
maloj sportskoj dvorani su uređene dvije postojeće svlačionice, tj dovedene u pristojno stanje, te je
postavljen sportski pod debljine 12mm. To je u kratkim crtama ono što je realizirano tokom 2016.g.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Mario Juranović i Marin Pavković.Kako nije bilo više
prijavljenih za raspravu ista se zatvara . O ovoj točci se ne glasuje već je samo dana na znanje.
Ad/10. Izviješće o radu za 2016. Pučko otvoreno učilište „TROGIR“
Ravnatelj Nenad Belas: ustanova raspolaže sa 5 učionica i 3 ureda, raspolažemo i sa kulom Sv.Marka
i kulom Kamerlengo i Kino dvoranom sa pripadajućim prostorima. Krovište na zapadnom djelu zgrade
je prokišnjavalo, grad je iznašao sredstva te se to sredilo. Također je na južnom djelu krovišta
prokišnjavalo, a kako su iznad nas dva privatna stana kojima su vlasnici stranci, zamolili smo njih, te u
dogovoru s gradom su oni to sanirali. U međuvremenu smo uredili ovih 5 učionica, jednu je uredilo
učilište Algebra s kojim učilište ima dugogodišnju suradnju, a ostale 4 smo iz vlastitih sredstava
ofarbali, stavili laminate i kupili nove stolove i stolice, te projektor i platno. Prvih 6 mj. smo potrošili
na to jer nisam imao papir da učilište ima minimalno tehničke uvjete kako bi mogli razvijati nove
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programe. Tako smo dobili novi program za pčelare i maslinare. U kinu smo sanirali vodovodnu cijev,
radi koje je voda već duže vremena bila zatvorena, te sada ponovno funkcionira. Također smo sanirali
i dio tarace radi kojeg je prokišnjavalo. Prošlu smo godinu pokušali i otvorili kulu Sv.Marka za
posjetitelje, no bio je jako slab interes posjetitelja. Razmišljali smo o tome, te pokušali iznajmiti, no
velika najamnina je sve zainteresirane odbila. U kuli Kamerlengo smo u suradnji s konzervatorima,
sanirali ograde i prvi podest koji smo poduprli s stupovima, kako se ne bi urušio. Sanirali smo i
elektroinstalacije i rasvjetu. Pokušali smo i da golubovi što manje nagrđuju unutarnje prostore, jer su
se posjetitelji žalili. Na samom ulazu u kulu se kod velikih kiša stvari velika lokva, tolika da moramo
zvati vatrogasce da sa pumpom ispumpaju vodu da se može normalno ući. Kontaktirali smo sa Trogir
Holdingom, te smo pred vrata stavili jednu šahtu i spojili je na postojeću kanalizaciju te time riješili
problem. Imam i autoškolu, te dva nova vozila koje smo uzeli na financijski leasing, jer nas zakon
obvezuje da imamo nova vozila svakih 7 godina.
Otvara se rasprava te u noj sudjeluju: Nives Karanušić i Nenad Belas. Kako nije bilo više prijavljenih
za raspravu ista se zatvara . O ovoj točci se ne glasuje već je samo dana na znanje.
Ad/11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
Pročelnica Branka Frankić: Grad Trogir je donio Odluku o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana
uređenja „Brigi – Lokvice“ (DPU 5). Obuhvat detaljnoga plana iznosi 23,57 ha i to je područje
pomorskog dobra na kojem su predviđeni ugostiteljsko- turistički sadržaji, športsko-rekreacijski, javna
i društvena namjena, Za sve predviđene sadržaje Grad Trogir mora izvršiti svoju obvezu gradnje i
održavanja komunalne infrastrukture, te sukladno čl. 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama treba mu dodijeliti posebnu upotrebu na pomorskom dobru.
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje
Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra te je sa 14 glasova „ZA“
jednoglasno prihvaćena.
Sjednicu je napustio vijećnik Sandro Hrabar.
Sjednici je nazočno 14 vijećnika .
Sa ovom točkom je završena 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira te predsjednik Gradskog
vijeća Ante Piteša zaključuje sjednicu u 10:55 sati.

ZAPISNIK VODILA:
Anamarija Ćuk

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ante Piteša,ing.
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