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       REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 
           GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/18-01/2 
URBROJ: 2184/01-02/04-18-4 
TROGIR ,  12.veljače 2018.g. 
 

SAŽETAK ZAPISNIKA 
sa osme sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 12.02.2018.g. ( ponedjeljak ) u 09:00 
sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

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

Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak, privremeni 
pročelnici Frane Žižak, Perislava Paraman, Branka Frankić i  Ivan Meštrović, predsjednik Savjeta 
mladih Grada Trogira Ivan Šustić, službenica Gordana Hrabar, te predstavnici tiska i građani. 
 
ZAPISNIK 
Vijećnik Marko Hrsto: na posljednjoj sjednici gradskog vijeća sam na postavljeno pitanje tražio 
pisani odgovor, no nisam ga dobio. Ovdje se nigdje ni ne spominje da tražim pisani odgovor pa vas 
molim da to uđe u zapisnik. Ovo drugo današnje pitanje se odnosilo na isto to pitanje, znači dobiti ću 
odgovor tek sljedeći put. S ovom primjedbom, usvaja se zapisnik s 7. sjednice.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša daje na glasovanje prijedlog  vijećnika Marka Hrste, da 1. 
i 2. točka Dnevnog reda 8.sjednice Gradskog vijeća  ide kao prvo čitanje te sa 8 glasova „ZA“i 9 
„PROTIV“prijedlog nije usvojen.  

Predsjednik Ante Piteša; dobio sam obavijest o izmjeni u klubu vijećnika koalicije HDZ i HSP, 
bivšeg predsjednika Stjepana Lučina mijenja  Marko Hrsto.  

Usvojeni dnevni red glasi : 

                                                                      Dnevni  red: 

Zapisnik sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira  

1.Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira  

2.Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira    



 2

3.Prijedlog Odluke o razrješenju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Trogira   

4.Prijedlog Izviješća o radu Savjeta mladih za 2017.godinu  

5.Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada 
Trogira  

6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa br.2 Ugovora o kreditu broj: 218-51003171 sa 
ADDIKO BANK d.d.  (ranije HYPO-ADRIA BANK d.d.)  

7.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu   

8.Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama  za 
uklanjanje otpada odbačenog u okoliša 

 
Ad/1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira 

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša; Prije prelaska na prvu i drugu točku, moram pročitati 
mišljenja odbora za Statutarno pravna pitanja:Odbor za Statutarno-pravna pitanja  raspravljao je o 
prijedlogu   Statutarne  Odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Grada Trogira  i  prijedlogu  
Poslovničke Odluke o izmjenama  i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira  te na iste 
nema primjedbi i predlaže  donošenje istih na Gradskom vijeću Grada Trogira . Predlaže se da se 
nakon usvajanja navedenih akata  sačine  pročišćeni tekstovi  Statuta Grada Trogira i Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Trogira . 
 
Gordana Hrabar: Izmijene  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )  samoupravi stupile  na 
snagu u 12.mjesecu 2017.  Statut grada Trogira  je iz  2013.g., prva izmjena je bila u 2013, a druga u 
2014.g., ovo bi bila treća izmjena. Upravo zato je Odbor za statut i poslovnik predložio da se sačini 
pročišćeni tekst radi lakšeg snalaženja. Ovdje se radi sve o usklađivanju odredbi statuta sa zakonom, a 
izmjene se konkretno tiču mandata članova Gradskog vijeća . U izmjenama se točno navodi kada 
mandat članova Gradskog vijeća počinje i kada završava. Decidirano se navodi da mandat počinje od 
dana konstituiranja i da traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade o raspisivanju sljedećih redovnih 
izbora, odnosno do stupanje na snagu odluke vlade o raspuštanju gradskog vijeća. Mandat članova 
Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog 
vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine . Zatim se uvodi pravo 
vijećnika na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih 
radnih tijela. Zatim se mijenja i članak 10 kod raspisivanju referenduma, uvodi se mogućnost da 
referendum za opoziv gradonačelnika ili njegovih zamjenika koji su izabrani s njime, može predložiti i 
2/3 članova Gradskog vijeća. Do sada je bilo samo 20% ukupnog broja birača. To je kasnije i u 
odredbi Poslovnika, da Gradsko vijeće donosi odluku u vezi s tim 2/3 većinom članova Gradskog 
vijeća .Nadalje referendum se  ne smije raspisivati prije proteka roka od 6 mj. prije održanih izbora, 
kao ni održati referendum za opoziv u godini u kojoj se održavaju redovni izbori.Što se tiče 
raspolaganja imovinom gradonačelnika i gradskog vijeća, uvodi se novi termin,umjesto   
„raspolaganje ostalom imovinom“, uvodi se termin „drugo raspolaganje imovinom “. Kako za 
gradonačelnika isto i za Gradsko vijeće koristi se termin „drugo raspolaganje imovinom“. Zatim način 
obnašanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika je terminologija zakona i nije je potrebno unositi u 
statut. Do sada je bilo da su gradonačelnici i zamjenici,  mogli promijeniti način obnašanja dužnosti u 
bilo kojem trenutku u toku trajanja mandata, pa i prije samog isteka mandata. Sada se propisuje da 
osobe koje obnašaju dužnost volonterski ne mogu promijeniti način obnašanja u profesionalnu, u 
godini održavanja redovnih izbora,  a nama to nije ni stajalo u Statutu  pa ni ne mijenjamo. Zatim stoji 
obveza sudjelovanje gradonačelnika i njegovih zamjenika na sjednici gradskog vijeća. Zatim kod 
inicijative za osnivanje mjesnog odbora ,  „organizacije i  udruženja građanina“, se zamjenjuju sa 
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„članovi gradskog vijeća“ ,kao mogući inicijatori. Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 
obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora 
ako ono učestalo krši Statut grada Trogira ,pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 
poslove. Mijenja se i termin „pažnjom dobrog gospodara“, jer  ranije je bilo „pažnjom dobrog 
domaćina“. Najvažnije su izmjene u vezi proračuna, sada se navodi da je gradonačelnik jedini 
ovlašteni predlagatelj proračuna. Nadalje, ako postoji prijedlog ovlaštenog predlagatelja i gradsko 
vijeće ne donese odluku o proračunu, ni odluku o privremenom financiranju, raspušta se gradsko 
vijeće. Ranije je bilo i istodobno raspuštanje i gradonačelnika i gradskog vijeća. „Godišnje izvješće“  
treba zamijeniti sa „godišnji izvještaj“. Zatim je ranije bio navedeno „prvi dan od dana objave“, a sada  
je usklađeno sa stajalištem Ustavnog suda i  stoji „prvog dana od dana objave“. Zatim riječ „dotacije“ 
se briše,  opet u skladu sa nekim drugim zakonom o financiranju. Zamjenjuje se „prihodi od 
koncesija“ sa „prihodi od naknada za koncesije“,  također „udio u zajedničkim porezima  „ u  „udio u 
zajedničkom porezu“. Sve je to terminologija sukladno zakonu, znači gledali smo ono što je u statutu 
već bilo, pa se moralo mijenjati. Ni jedna nova odredba nije unesena ,  a da nije bila u zakonu. 
 
Otvara se rasprava te u njoj redom sudjeluju: Marko Hrsto, Ivica Baturina, Gordana Hrabar. Daje se na 
glasovanje Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira te je sa 17 glasova „ZA“  
jednoglasno usvojena.  
 
Ad/2. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira    
 
Gordana Hrabar: na isti način, imamo Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira na temelju izmjena 
Zakona o lokalnoj  i područnoj(.regionalnoj)  samoupravi i Zakona o pravu na pristup informacijama. 
U biti se ništa posebno ne mijenja već ćete vidjeti u svakom članku, da je stav predlagatelja da se 
uvede elektronična komunikacija za slanje poziva, materijala, prigovora na dnevni red, vijećnička 
pitanja sve se  uvodi  mogućnost elektroničnim putem. I ovo što sam ranije pročitala iz Zakona, pitanje 
kod izglasavanja 2/3 većinom za opoziv  gradonačelnika i njihova zamjenika. Terminološko 
usklađivanje navodi se u članku 7. „godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“ .Novost je u članku 8. a 
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama  , zato što je Zakon o pravu na pristup 
informacijama u članku 12 naveo da tijela javne vlasti imaju obvezu informiranja javnosti o dnevnom 
redu sjednica, vremenu održavanja, načinu rada , mogućnosti neposrednog uvida u rad  te broju osoba 
kojima se može istodobno osigurati neposredni uvid u rad ,vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja. 
Ovo smo stavili u Poslovnik  jer skoro  svi gradovi to unose u poslovnike .To je i jedno od pitanja  kod 
godišnjeg izvještaja o pravu na pristup informacijama, pa smo u tom smislu u skladu sa zakonom 
stavili da građani, predstavnici udruga građana podnose zahtjev za praćenje rada sjednica gradskog 
vijeća, elektronskim putem, faxom, predajom na pisarnicu. Krajnji rok za predaju zahtjeva je 24 h prije 
održavanja sjednice gradskog vijeća. Još bih ja imala jednu primjedbu, sada sam vidjela u članku 35. 
najkraće vrijeme stupanja na snagu je prvi dan od dana objave , tako  u članku 35 st.2 Poslovnika da 
riječi „danom objave“ zamjenjujemo „prvog dana od dana objave“. 
 
Privremeni pročelnik Frane Žižak: Želio bih objasniti vijećnicima zašto sam zatražio izmjene 
poslovnika, to je zato što ćemo ove godine početi implementirati sustav e-uredsko, a predviđeno je da 
to bude  01.01.2019. Naime, svi vijećnici će dobiti tablete, pozive za sjednice ćete dobivati 
elektronskim putem. Te ćemo uvesti softver e-vijeće gdje ćete moći pratiti sjednice elektronski, davati 
amandmane od kuće i za vrijeme sjednice. Imat ćete sve transparentno. Svi brojevi službenog glasnika 
koji su bili biti će vam dostupni, tako da neće više biti što je bilo u zapisniku. Mislim da je to jedna 
novina, a koju svakako treba pozdraviti.  
 
Otvara se rasprava te u njoj redom sudjeluju: Ivica Baturina, Ante Bilić, Marko Hrsto, Ante Piteša, 
Dubravko Škokić i  Gordana Hrabar.Nakon rasprave gradonačelnik Ante Bilić daje amandman u 
kojem predlaže da se izbriše članak 8 iz prijedloga ove odluke.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša daje ne glasovanje navedeni amandman te je sa 17 glasova 
„ZA“ jednoglasno usvojen. 
Daje ne glasovanje Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
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Trogira te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena.  
 
Ad/3. Prijedlog Odluke o razrješenju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 
Trogira 
 
Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ivan Šustić: Savjet mladih održava sjednice najmanje 
jednom svaka tri mjeseca te se o  radu na sjednici vodi zapisnik koji  se  objavljuju na web stranici 
Grada Trogira . Uvidom u iste nedvojbeno je da je  Savjet mladih održao 4 sjednice tijekom 2016.g. i 
7 sjednica tijekom 2017.g. Član Savjeta mladih Erceg Toni i njegov zamjenik Mustapić Ante 
(predlagatelj: Powerlifting klub“Bljesak“Trogir)  nazočili su 1 sjednici tijekom 2016.g.  kao i  1 
sjednici   tijekom 2017.g. Član Savjeta mladih  Cvijanović Toni i njegov zamjenik Žarković Ante 
(predlagatelj: Auto klub“Trogir“ Trogir) nisu nazočili nijednoj sjednici tijekom 2016. i nijednoj 
sjednici tijekom 2017.g.  Savjet mladih grada Trogira je na 10. sjednici održanoj dana 05.siječnja 
2018.g.donio Odluku o pokretanju postupka razrješenja gore navedenih članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih. Zakonom o savjetima mladih određeno je da je mandat zamjenika člana Savjeta 
mladih vezan uz mandat člana Savjeta mladih i da prestankom mandata člana Savjeta mladih prestaje i 
mandat zamjeniku člana Savjeta mladih. Također je određeno da će ukoliko se broj članova Savjeta 
mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja ,predstavničko tijelo provesti postupak dodatnog 
izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka 
mandata. S obzirom da  se ovim razrješenjem od dva člana i dva zamjenika nije ispunio uvjet za 
provedbu postupka dodatnog izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ,  isti nastavlja 
raditi sa  5 članova i njihovih zamjenika. Temeljem iznijetog predlaže se kako je navedeno. 
 
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se  daje na glasovanje 
Prijedlog Odluke o razrješenju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Trogira te je sa 17 
glasova „ZA“ jednoglasno usvojen.  
 
Ad/4. Prijedlog Izviješća o radu Savjeta mladih za 2017.godinu 
 
Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ivan Šustić: samo ću kratko nabrojati najvažnija 
događanja u protekloj godini. U Gradskoj vijećnici Grada Trogira dana 10. ožujka 2017. održana je 
konferencija pod nazivom „Izbjeglička kriza u Hrvatskoj i Europi“. Organizator je konferencije bio 
Savjet mladih Grada Trogira. U organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira, pod pokroviteljstvom 
zastupnica Željane Zovko i Ivane Maletić, dana 24. travnja 2017. u Europskom je parlamentu održana 
konferencija povodom obilježavanja 20. obljetnice upisa Trogira na Listu svjetske baštine UNESCO-
a. Projekt je vrijedio oko 100.000,00kn, a mi na njega nismo morali potrošiti ni lipe. Zatim 
„Međunarodni tjedan mladih“ koji sada već tradicionalno održavamo u mjesecu kolovozu. Po danima 
smo redom održali. Međunarodni tjedan mladih je otvoren izložbom fotografija „Trogir – grad kao 
vrijeme star“. Foto natječaj „Trogir u fokusu“. Turnir u nogometu, turnir u košarci. Zatvaranje 
Međunarodnog tjedna mladih. Zatim dodjela nagrada za najbolje sportaše u 2016. Zatim sudjelovanje 
na skupštini koordinacije gradskih savjeta mladih RH. Predavanje „Društveni i privatni život u Trogiru 
tijekom 19. stoljeća“ održano je 4. prosinca u Gradskoj vijećnici. Članovi Savjeta mladih su od 15. do 
17. prosinca sudjelovali na predavanju “Mogućnost financiranja kroz nacionalne i EU fondove” u 
Belišću, konferenciji “Hrvatska u svijetu od samostalnosti do danas” u Osijeku i na Izbornoj skupštini 
Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske. Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante 
Škrobica je izabran za predsjednika Koordinacije, a Nikola Rožić za potpredsjednika zaduženog za 
dalmatinske županije.  
  
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 
Izviješća o radu Savjeta mladih za 2017.godinu te je sa 16 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 
Sjednici je nazočno 16 vijećnika.  
Odsutna vijećnica Sanja Vuković. 
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Ad/5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske 
uprave Grada Trogira 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: znamo da smo donijeli novu Odluku o ustrojstvu uprave, a ovo je samo 
nastavak toga usklađivanje sa odlukom jer se neki nazivi nisu poklapali, te se novom sistematizacijom 
uvodi i ured za unutarnju reviziju. Jedino što se mijenja je da je prije bila mala razlika između 
savjetnika i višeg savjetnika, razlika je bila 0,02  a sada je 2,20 i 2,10, te svi referenti imaju jednak 
koeficijent. Do sada je bilo da za slične poslove može biti različitih koeficijenata, te smo malo 
korigirali plaću vozaču. To je jedino što se mijenja. 
 
Otvara se rasprava te u njoj redom sudjeluju: Ivica Baturina, Ante Bilić, Marko Hrsto i   Ante Piteša,  
Daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
gradske uprave Grada Trogira te je sa 9 glasova „ZA“  i 8 „PROTIV“ usvojena. 
 
Ad/6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa br.2 Ugovora o kreditu broj: 218-
51003171 sa ADDIKO BANK d.d.  (ranije HYPO-ADRIA BANK d.d.) 
 
Gradonačelnik Ante Bilić: pred vama je Aneks br.2 Ugovora o kreditu broj: 218-51003171 sa 
ADDIKO BANK d.d.  (ranije HYPO-ADRIA BANK d.d.), to je jedan od, ja se nadam, zadnjih koraka 
u procesu rješavanja Dobrića. Mogu vas samo izvijestiti da je ugovor potpisan, novci su prebačeni na 
račun javnog bilježnika. Da bi se ugovor mogao do kraja konzumirati, potrebno je ispuniti 
pretpostavke koje su navedene u ugovoru, a jedna od njih je da se predaje čista nekretnina. Hypo, 
odnosno Addiko banka ima založno pravo na stanici za tehnički pregled i ostalim nekretninama u 
vlasništvu Dobrića, a radi se o kreditu kojem je grad jamac platac, o nekih 80 i nešto tisuća kuna 
mjesečno, ovisi koliko kamate bude. Njihov je uvjet da bi povukli založno pravo je da se potpiše ovaj 
ugovor kojim se regulira da će se spojiti Trogir Holding i Dobrić, odnosno da će se nova firma 
preuzeti obaveze po tom kreditu. Ukoliko se to ne realizira do 31.03. , podignut će se kamata za 1% 
dok se ne spoje te firme. To može biti razlika od par tisuća kuna mjesečno, ali samo za period dok se 
ne spoje. U međuvremenu su pobrisana većina založnih prava, jer neka su pod sudskim presudama, 
poput Croatie koju moramo čekati dok je došlo rješenje sa suda da se to može skinuti. I sve blokade su 
pobrisane, osim porezne uprave jer je u tijeku dogovor oko potpisivanja ugovora kojim bi se tokom 
dvije godine otplatio dug koji je osta prema poreznoj upravi i onda bi bio kompletno odblokiran 
Dobrić i mogla bi se izvršiti uplata sredstava na račun, jer napominjem još jednom, kupac je sredstva 
prebacio na račun javnog bilježnika. Ovo je jedan od zadnjih koraka u rješavanju problema kojim se 
gradske uprava i uprava Dobrića bavi zadnjih 6, 7 mjeseci. 
 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Ante Bilić, Marko Hrsto i Ante Piteša. 
Daje se na glasovanje Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa br.2 Ugovora o kreditu broj: 
218-51003171 sa ADDIKO BANK d.d.  (ranije HYPO-ADRIA BANK d.d.) te je sa 17 glasova „ZA“ 
jednoglasno usvojena. 
 
Ad/7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu   
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: ovdje se radi o izmjenama Odluke o komunalnom redu, u 
skladu sa zakonom o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su staviti 
odluku o komunalnom redu donesenu u predmetu o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi 
na sakupljanje, odvoz i postupanje za skupljeni komunalni otpad. Važeću Odluku o komunalnom redu 
je trebalo uskladiti s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom na način da se čl.76 briše 
u cijelosti.  
 
Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu  te je sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen.  
Sjednici je nazočno 15 vijećnika.  
Odsutni vijećnici: Toni Zulim i Ivica Baturina. 
 



 6

Ad/8. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama  
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliša 
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: radi se opet o novom Zakonu o gospodarenju otpadom 
propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati sprječavanje 
odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. Tu je 
propisano 13 mjera, kao što su: mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, mjera za 
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.. Sve je 
u materijalima. 
 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju :  Marko Hrsto, Ivan Meštrović, Ivica Baturina i  Ante Bilić. 
Daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama  za uklanjanje otpada odbačenog u okoliša te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena.  

Sa ovom točkom je završena 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira te predsjednik Gradskog 
vijeća Ante Piteša zaključuje sjednicu u 11:50 sati. 

 
 
 
ZAPISNIK VODILA:                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  
Anamarija Ćuk                                                                                 Ante Piteša,ing. 
 
 
 


