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        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 
            GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/17-01/30 
URBROJ: 2184/01-02/04-17-3 
TROGIR; 20.rujna 2017.g. 
 

  ZAPISNIK  
sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 20.09.2017.g. ( srijeda) u 11:00 sati u 
Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

Sjednici su nazočni : 1) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira – Ante Piteša, 2)  Dubravko 
Škokić,prvi potpredsjednik Gradskog vijeća ; 3.) Ivica Baturina; 4.) Stjepan Lučin; 5.) Sandro Hrabar; 
6.) Romeo Palada; 7.) Marko Hrsto; 8.) Ivan Bašić; 9.) Damir Zaradić; 10.) Alen Pensa; 11.) Tonći 
Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo; 14.) Mario Juranović; 15.) Matea Orlić; 16.) Nives 
Karanušić i 17.)Stipe Novak. 

Sjednici su nazočni i : gradonačelnik Ante Bilić, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak,  zamjenica 
gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić, pročelnici Ljiljana Šoda, Ivo Celio Cega, Patricija Pavlov, 
Joško Jarebić, Branka Frankić, Srećko Zurić, unutarnja revizorica Ankica Žuvan predsjednik Savjeta 
mladih Ante Škrobica, direktor „Trogir holdinga“,Zvonimir Bukarica, te predstavnici tiska i građani. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša  je predložio ukoliko se slažu , da  budući je ova sjednica 
Gradskog vijeća  nakon   tjedan dana od održane 2.sjednice ,sa samo  jednom točkom dnevnog reda da  
nema aktualnog sata što je prihvaćeno od strane vijećnika.  
 
S obzirom da nije bilo primjedbi na Dnevni red isti je  usvojen, te glasi:  
 

DNEVNI RED: 

1.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva 
Dobrić d.o.o.  

Ad/1 Prijedlog Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva 
Dobrić d.o.o.  

Gradonačelnik Ante Bilić je pozdravio prisutne zahvalio što su svi prisutni na ovako bitnoj odluci od 
strateškog interesa za Grad Trogir. Bitni dio  ove točke je sanacija i spašavanje imovine tvrtke Dobrić 
d.o.o. Ovom odlukom tražim odobrenje za sklapanje ugovora za potraživanja za izbjegavanje stečaja. 
Moram naglasiti da je Dobrić blokiran skoro 8 god. i  da je stečaj najnepovoljnije rješenje. Ovim 
svojim djelovanjem i potpisivanjem ugovora na jedan dio bi Trogir holding a na veći dio Grad Trogir 
postali većinskim vlasnicima iz razloga što bi po isplati dogovorenog iznosa upisali založno pravo na 
imovinu. Ispitano je tržišno stanje za Stanicu za tehnički pregled, te se smatra vrlo vrijednom. Također 
joj istječe najam sa 31.12.2017. g. što olakšava prodaju i s tim iznosom se mogu namiriti potraživanja 
ostala od Dobrića d.o.o. Stvorili su se preduvjeti da bi i Grad Trogir i Trogir holding mogu normalno 
funkcionirati. Ono što smo zamislili da zgrada Doma Mosora postane gradska imovina, a ostalo na 
Trogir holding d.o.o.  
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Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša otvara raspravu te se nada da će biti konstruktivna. Ne 
želim da se vraćamo na prošlost. Stanimo iza ovoga za Grad jer je ovo najbolje rješenje za spasiti 
imovinu.  
 
Vijećnik Stjepan Lučin je u ime Kluba vijećnika HDZ-a rekao da je sve rečeno u obrazloženju ovog 
prijedloga odluke te će podržati ovu točku zbog interesa Grada Trogira. 
 
Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća  Dubravko Škokić je u ime kluba vijećnika SDP- HNS-HSU 
– Laburisti  ja rekao da je ovo od strateškog interesa i da se spašava imovina te da će oni također 
podržati ovu Odluku.  
 
Vijećnik Ivica Baturina smatram da nema potrebe za raspravom, ali ga zanima kolika su točna 
dugovanja i prema kome te kolika je okvirna vrijednost imovine pod hipotekom.  
 
Pročelnica Patricija Pavlov je odgovorila vijećniku Ivici  Baturini te rekla da je ukupni dug 
nemoguće u jednom iznosu reći te biti precizan. Založna prava su na nekretninama zgrade Dom 
Mosor, zgrada u Planom –skladište, Stanica za tehnički pregled. Znači praktički na svoj imovini koju 
posjedujemo je hipoteka. Što se tiče vrijednosti Stanice za tehnički pregled postoji važeća odluka 
gradskog vijeća o njenoj procjeni.  

Budući nije više bilo prijavljenih za raspravu  Predsjednik Gradskog vijeća je istu zatvorio te  
dao na  glasanje Prijedlog Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju 
društva Dobrić d.o.o. koja  je usvojena jednoglasno sa  17 glasova  „ZA“ . 

Sjednici je nazočno 17 vijećnika.  

Gradonačelnik Ante Bilić je zahvalio što su mu vijećnici jednoglasno dali podršku u ovako strateški 
važnoj odluci jer je to jako važno za Grad Trogir.  
 
Sa ovom točkom završena je treća sjednica Gradskog vijeća te predsjednik Gradskog vijeća Ante 
Piteša  zatvora sjednicu Gradskog vijeća u 11:25 h. 
 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA:                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
  Ivana Sorić                                                                                          Ante Piteša, ing.                                                  
 
 
 
 


