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          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 
           GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/17-01/14 
URBROJ: 2184/01-02/01-17-2 
Trogir; 11.kolovoza 2017.g. 
 

ZAPISNIK 
sa nove konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 11.08.2017.g. 
( petak ) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

Sjednici su nazočni: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenica gradonačelnika Ruža Kovačević 
Bilić, pročelnici Ljiljana Šoda, Patricija Pavlov, predsjednik Savjeta mladih Ante Škrobica, te 
predstavnici tiska i građani. 

Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira je otvorio predstavnik Ureda državne 
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji  Neven Ćurković, ovlašten od strane .Veljana 
Radojković, predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uputivši 
čestitke svima izabranima, posebice gradonačelniku i njegovim zamjenicima i poželjevši 
uspješan rad. Napominje da se vijeće smatra konstituiranim izborom predsjednika Gradskog 
vijeća te moli da se izvrši prozivka članova vijeća. 

Utvrdila se nazočnost  sljedećih vijećnika : 1.) Ivica Baturina; 2.) Stjepan Lučin; 3.) Sandro 
Hrabar; 4.) Romeo Palada; 5.) Marko Hrsto; 6.) Ivan Bašić; 7.) Damir Zaradić; 8.) Alen 
Pensa; 9.) Ante Bilić, 10.) Viktor Novak; 11.) Ruža Kovačević Bilić; 12.) Dubravko Škokić; 
13.) Tonći Barada; 14.) Toni Zulim; 15.) Slaven Jažo; 16.) Ante Piteša i 17.) Ivo Milić.  

Napominje da Anti Biliću, Viktoru Novaku i Ruži Kovačević Bilić miruje mandat po sili 
zakona te su njihove zamjene prisutne i redom se prozivaju; Mario Juranović, Matea Orlić i 
Nives Karanušić. 

Konstatira se da postoji kvorum i svi uvjeti za početak rada današnje sjednice. Slijedi Dnevni 
red, koji sadrži samo one točke koje su nužne za konstatiranje Gradskog vijeća te se o 
dnevnom redu ne glasuje. 
 

DNEVNI RED:  
1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije 
2. Izvješće mandatno-imunitetske komisije i verifikacija mandata 

- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koje će predsjedavati sjednicom do 
izbora predsjednika 

 - svečana prisega članova predstavničkog tijela 
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela 
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Ad/1. Izbor Mandatno-imunitetske komisije  
 
Predsjedavatelj sjednice Neven Ćurković; poziva vijećnike da daju prijedloge za komisiju. 
Predloženi su Alen Pensa – predsjednik, Toni Zulim i Mario Juranović kao članovi. Budući da 
nema drugih prijedloga, daje se predloženo na glasovanje te je sa 17 glasova „ZA“ 
jednoglasno doneseno  

RJEŠENJE 
 

U  mandatno-imunitetsku komisiju biraju se: 
1. ALEN PENSA, predsjednik 
2.TONI ZULIM, član 
3. MARIO JURANOVIĆ, član 
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službeni glasnik grada Trogira „ 
 
Ad/2. Izvješće mandatno-imunitetske komisije i verifikacija mandata 

- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koje će predsjedavati sjednicom do 
izbora predsjednika 

 - svečana prisega članova predstavničkog tijela 

Alen Pensa, predsjednik Mandatno-imunitetske komisije podsjetio je koji su izabrani članovi 
Gradskog vijeća temeljem objavljenih rezultata za članove predstavničkih tijela na izborima 
održanim 21.svibnja 2017.g. te je izvijestio da nema ni jedne ostavke na dužnost člana 
Gradskog vijeća. Napominje da Anti Biliću, Viktoru Novaku i Ruži Kovačević Bilić miruje 
mandat po sili zakona te su njihove zamjene: Mario Juranović, Matea Orlić i Nives Karanušić. 
Stoga su vijećnici Gradskog vijeća Grada Trogira: 1.) Ivica Baturina; 2.) Stjepan Lučin; 3.) 
Sandro Hrabar; 4.) Romeo Palada; 5.) Marko Hrsto; 6.) Ivan Bašić; 7.) Damir Zaradić; 8.) 
Alen Pensa; 9.) Mario Juranović, 10.) Matea Orlić; 11.) Nives Karanušić; 12.) Dubravko 
Škokić; 13.) Tonći Barada; 14.) Toni Zulim; 15.) Slaven Jažo; 16.) Ante Piteša i 17.) Ivo 
Milić. 
 
Također utvrđuje da je Ivica Baturina prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je osvojila 
najviše mandata, te će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog Vijeća. 
Predsjedavatelj Neven Ćurković utvrđuje da su ovim činom verificirani mandati vijećnika 
te je pozvao Ivicu Baturinu da predsjedava sjednicom Gradskog vijeća do izbora 
predsjednika. 
Predsjedavajući Ivica Baturina je pročitao tekst svečane prisege i pozvao vijećnike 
pojedinačno da prisegnu i potpišu tekst prisege.  
 
Ad/3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 
Predsjedavajući Ivica Baturina pita vijećnike da predlože članove za Odbor za izbor i 
imenovanje, te su od strane vijećnika predloženi Dubravko Škokić – predsjednik, Romeo 
Palada – član, Slaven Jažo – član ,  Marko Hrsto – član. i Damir Zaradić-član . Kako nije bilo 
drugih prijedloga, daje se navedeno na glasovanje te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno 
doneseno  
.                                                                 RJEŠENJE 
U Odbor za izbor i imenovanje biraju se   
1. DUBRAVKO ŠKOKIĆ, predsjednik 
2 ROMEO PALADA, zamjenik predsjednika 
3.SLAVEN JAŽO, član 
4.MARKO HRSTO,  član 



 3 

5. DAMIR ZARADIĆ, .član 
Ovo rješenje objaviti će se u „Službeni glasnik Grada Trogira“ . 
 
Ad/4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela 
 
Predsjedavajući Ivica Baturina poziva ovlaštene predlagatelje da iznesu svoje prijedloge za 
izbor predsjednika Gradskog vijeća. 
Dubravko Škokić, u ime koalicije SDP, HNS, HSU, HRVATSKI LABURISTI-STRANKA 
RADA-LABURISTI i nezavisna lista grupe birača Ante Piteša, predlaže Antu Pitešu za 
predsjednika Gradskog vijeća.Kako nema drugih prijedloga, daje se na glasovanje navedeni 
prijedlog te je sa 17 glasova „ZA“  jednoglasno doneseno  
                                                             

RJEŠENJE 
Ante Piteša .  bira se za predsjednika Gradskog vijeća. 
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Trogira“ ..  
 
Predsjedavatelj Neven Ćurković; temeljem navedenog konstatiram da je izabran 
predsjednik Gradskog vijeća te da je vijeće konstituirano.  

Predsjednik Graskog vijeća Ante Piteša; Ne zanima me politička trgovina, nego rad, red i 
odgovornost prema gradu, njegovom novcu i imovini. Jesu li me iskoristili kako bi preko 
mojih leđa provodili svoje interese, pokazat će vrijeme. Ako tako bude, naravno da ću 
odstupiti s dužnosti na koju sam i pristao samo radi interesa i dobrobiti našeg grada. 
Očekujem da dvije velike stranke budu dorasle ozbiljnoj situaciji u kojoj se našao grad, te se 
nadam kako HDZ, dajući mu potporu, nije imao figu u džepu. Mene ne zanima ni SDP ni 
HDZ nego grad i njegovi građani. Pristao sam na ovo samo da se izbjegnu izbori. Što će biti 
poslije, ovisi o SDP-u i HDZ-u. Meni nisu važne stranačke boje, Jedina stranka je moj grad. 
Ako tako budu razmišljale i mlađi kolege iz dviju velikih stranaka, onda se nemamo razloga 
brinuti jer i bez toga imamo toliko briga. Tu je i Dobrić, pa Holding.. Idemo raditi, a ne 
politizirati. 

Sa ovim je završena konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira te predsjednik 
Gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje sjednicu u 09:30 sati. 

 
 
 
ZAPISNIK VODILA                                           PREDSJEDAVATELJ PO OVLAŠTENJU  
Anamarija Ćuk                                             PREDSTOJNIKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE          
                                                                                                 Neven Ćurković,dipl.ing. 
 
                                                            
                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICE  
                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                         Ivica Baturina,prof. 
 
 

         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                      Ante Piteša,ing. 

 
 


