
1 

 

 

                          

                          

          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 
           GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/18-01/4 
URBROJ: 2184/01-02/04-18-4 
TROGIR , 28.ožujka 2018.g. 
 

SAŽETAK    ZAPISNIKA  

Sa devete sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 28.03.2018.g. ( srijeda ) u 10:00 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.) 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, zamjenica 
gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić, privremeni  pročelnici Frane Žižak, Perislava Paraman, Branka 
Frankić, Ivan Meštrović, predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ivan Šustić, službenica Ljiljana 
Šoda,, te predstavnici tiska i građani.  

ZAPISNIK  

Usvaja se zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira. 

Predsjednik Gradskog vijeća zbog dopunjenog dnevnog reda  daje na glasanje predloženi  Dnevni red 
te je sa  17 glasova „ZA“ dnevni red  jednoglasno prihvaćen i glasi :  

DNEVNI RED: 

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira  

1. Prijedlog Odluke o zahtjevu za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru  

2. Izviješće o stanju zaštite od požara na području Grada Trogira u 2017.g. i stanju provedbe godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016/2017.  

3. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Trogir   

4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2018.godine  

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu   

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Grada Trogira na temelju pisanog ugovora   

7. Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 
22.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u gradu Trogiru za  2017.godinu  
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8. Izviješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u Gradu Trogiru za 2017.godinu  

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Trogira   

11. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Prijedlog Protokola o utvrđivanju i proširenju lučkog područja u 
predjelu Foša  

12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu  

13. Prijedlog  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada 

14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017.-
2022.godine.  

Ad/1. Prijedlog Odluke o zahtjevu za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru 

Privremeni pročelnik Frane Žižak: vijećnici već znaju za problematiku ukidanja Općinskog suda u 
Trogiru tako da smo pripremili odluku za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru i mišljenja sam da 
bi je vijećnici trebali jednoglasno podržati. Dakle, traži se od ministarstva pravosuđa Vlade RH i 
Hrvatskog sabora ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru s teritorijalnom nadležnošću grada Trogir, 
te bivših općina Okrug, Seget i Marina. U slučaju da se ne prihvati ustanovljenje općinskog suda u 
Trogiru predlaže se status i teritorijalna nadležnost stalne službe u Trogiru pri Općinskim sudom u 
Splitu izričito propisati Zakonom o područjima i sjedištima sudova. Ova odluka će se objaviti u 
službenom glasniku Grada Trogira. Sada neću čitati cijelo obrazloženje, prijedlog je da ide zajednička 
inicijativa i stav da zadržimo sud u Gradu Trogiru. 

Gradonačelnik Ante Bilić; samo da malo nadopunim kolegu pročelnika. Prijedlogom novog Zakona 
koji je prošao prvo čitanje briše se iz Zakona stalna služba i ostavlja se na odluku ministru što 
smatramo da nije dobro da netko može jednom odlukom ukinuti sud u Trogiru. Tragedija je preteška 
riječ, ali jedno veliko nazadovanje. Ako smo mogli za vrijeme austrougarske imati sud,. Svi pričaju o 
decentralizaciji, a onda kada dođe zakon, sve je centralizirano.. Malo po malo se sve smanjuje, od 
mirovinskog koji je bio ukinut pa je sada vraćen, pa Dom zdravlja, za sve moramo ići u Split. Ono što 
mi je drago da smo na ovoj točci uspjeli okupiti i okolne gradove i Općine. Seget i Okrug su već 
donijeli slične odluke, te bi ovu inicijativu trebali svi podržati. Trogir je uvijek bio središte ove svoje 
regije te je vrijeme da se izborimo da zadržimo sud.  

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, Tonči Barada i Dubravko Škokić. Daje se na 
glasovanje Prijedlog Odluke o zahtjevu za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru te je sa 17 glasova 
„ZA“ jednoglasno usvojena.  

Ad/2. Izviješće o stanju zaštite od požara na području Grada Trogira u 2017.g. i stanju provedbe 
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016/2017.  

Privremeni pročelnik Frane Žižak; radi se o zakonskoj obvezi. Naime svake godine moramo 
upoznati predstavničko tijelo s aktivnostima i sa izvješćem o stanju provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara na području Grada Trogira. Na temelju Provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara na području Grada Trogira za 2016./2017.godinu donosi se izvješće o stanju provedbe te isto 
predstavlja sažetak o mjerama i radnjama za otklanjanje uzroka požara, za sprečavanje nastajanja i 
širenja požara na području Grada Trogira. Za predmetna izvješća zatražena su izvješća nositelja 
aktivnosti, u odnosu na izvješće o stanju zaštite od požara u 2017. na području Grada Trogira 
zaprimljeno je izvješće DVD-a Trogir, a za izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 
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unapređenja zaštite od požara zaprimljena su izvješća Trogir Holding , Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i investicije., Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje i DVD-a Trogir. 

Otvara se rasprava te u njoj  sudjeluju Tonči Barada, Frane Žižak i Ivica Baturina . Daje se na 
glasovanje Izviješće o stanju zaštite od požara na području Grada Trogira u 2017.g. i stanju provedbe 
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016/2017. te je sa 17 glasova“ ZA“ 
jednoglasno usvojeno.  

Ad/3. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Trogir   

Privremeni pročelnik Frane Žižak; dostavili smo na CD-u jer je opširan materijal ( nekih 
150stranica). Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 17. stavak 1. alineja 2. Zakona o 
sustavu civilne zaštite i čl.26. Statuta Grada Trogira, kojim je propisano da predstavničko tijelo na 
prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća. 
Razlozi za to su da sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbama Pravilnika o 
smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, župan Splitsko-dalmatinske županije donio je  
Smjernice za izradu procjene rizika za područje Splitsko-dalmatinske županije, koje se primjenjuju u 
postupcima izrade procjene rizika za sve jedinice lokalne samouprave. Gradonačelnik Grada Trogira je 
temeljem navedenih Smjernica, a kao nositelj izrade procjene rizika, donio Odluku o postupku izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Trogira i osnivanju radne skupine za izradu 
Procjene. Navedenom Odlukom  utvrđeni su rizici koji će se obrađivati , imenovana je radna skupina 
za izradu Procijene rizika, imenovan je koordinator radne skupine  (sukladno Smjernicama koordinator 
u postupku izrade procjene rizika je načelnik stožera civilne zaštite grada Trogira), nositelji i izvršitelji 
za pojedini rizik, te u svojstvu konzultanta  tvrtka ALFA ATEST d.o.o. iz Splita koja je ovlaštena za 
prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. Procjena rizika od velikih nesreća za 
Grad Trogir  je skup procijenjenih relevantnih rizika izraženih u scenarijima koji su utemeljeni na 
prijetnjama koje mogu izazvati neželjene posljedice. Predloženom Procjenom rizika obuhvaćeni su 
rizici: potres, požar otvorenog tipa, ekstremne temperature i uspori. Sukladno pozitivnim propisima, 
Procjena rizika od velikih nesreća izrađuje se najmanje jednom u tri godine te se usklađivanje i 
usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka, u svakom trogodišnjem ciklusu.    

Otvara se rasprava te u njoj  sudjeluju: Ivica Baturina, Anđela Đelalija, Viktor Novak, Tonči Barada i 
Ante Bilić. Daje se na glasovanje Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Trogir  te je sa 15 glasova 
„ZA“  jednoglasno usvojena. 

Sjednici je nazočno 15 vijećnika.  
Odsutni vijećnici: Sandro Hrabar i Romeo Palada. 
Ad/4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 
2018.godine 

Privremeni pročelnik Frane Žižak; Sukladno članku 13. stavak  4. Zakona o zaštiti od požara  
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji 
provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Godišnji provedbeni planovi 
unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara može biti dio dugoročnijeg plana unapređenja zaštite od požara. Ovim 
Planom propisuju se tehničke i organizacijske mjere koje je potrebno provesti, kako bi se opasnost od 
nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija smanjila na najmanju moguću razinu na području 
Grada Trogira, a sukladno stanju utvrđenom u procjeni.  

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Provedbeni 
plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2018.godine te je sa te je sa 15 
glasova „ZA „jednoglasno usvojena. 
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Ad/5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu   
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: ovim predloženim izmjenama se smanjuje visina komunalnog 
doprinosa sa 120 na 50kn u odnosu na građevinu u 4. zoni koja obuhvaća građevinska područja 
gospodarske namjene – proizvodno poslovne namjere sukladno prostorno planskoj dokumentaciji ( 
kao što je Brodogradilište, POS-1, POS-2, POS-3, POS-4, PR-1, PR-2, PR-3 i PR-4.). Smatramo da je 
tim područjima potrebno smanjiti visinu komunalnog doprinosa kako bi potakli ostale 
gospodarstvenike da ulažu. I prije su proizvodne hale imale popust od 70%, to sada nemaju jer nema 
potrebe jer je smanjeno na 50kn, a svjesni smo da tih hala uopće nema na tim područjima.  
Otvara se rasprava te u njoj  sudjeluju; Marko Hrsto, Ante Bilić, Dubravko Škokić, Ante Piteša i  Ivica 
Baturina. Daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu  te je 
sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena.  

Ad/6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora   
 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović; proveden je javni natječaj. Moram napomenuti da se potkrala 
greška, zaključak gradonačelnika ( u obrazloženju ) nije bio 9.ožujka već 9.veljače, te nije ni 12.ožujka 
već 12.veljače. Proveden je natječaj, u javnom listu Slobodna Dalmacija se objavila obavijest o 
raspisanom natječaju, te na mrežnim stranicama Grada Trogira, a 01.ožujka je bilo javno otvaranje 
ponuda. Pristigle su dvije ponude, tvrtke Cestar i Point. Pobijedila je tvrtka Cestar, ima li dosta više 
bodova, te je prema računanjima ekonomski najpovoljnija ponuda. 
Otvara se rasprava te u njoj redom sudjeluju: Ivica Baturina, Ante Piteša i  Ante Bilić. Daje se na 
glasovanje  Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora   te je sa 16 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
Odsutan vijećnik Alen Pensa. 
Ad/7.  Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 22.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u gradu Trogiru za  2017.godinu 
 
Privremeni Pročelnik Ivan Meštrović: program održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Trogira za 2017.g. donijelo je Gradsko vijeće Grada Trogira na sjednici održanoj 08.11.2016.g. 
Tijekom godine izvršene su 4 izmjene i dopune istog programa. Nakon ovih izmjena došlo je do 
promjene u pojedinim stavkama rashoda na temelju Odluke gradonačelnika o preraspodjeli sredstava 
za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2017.g. Izvršene su dvije 
preraspodjele, i to: 01.02.2017. i 29.12.2017.g. programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja 
s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarenje Programa, kao i s naznakom izvora financiranja. Sukladno čl.22. stavku 1.Zakona o 
komunalnom gospodarstvu programom su bile obuhvaćene određene komunalne djelatnosti i planirani 
iznosi i to kako je navedeno u tablici u materijalima. Realizirano je nekih 88,12%  u odnosu na 
planirano. Slijedom naprijed navedenog gradonačelnik Grada Trogira prosljeđuje ovo izvješće 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  
 

Otvara se rasprava i u njoj redom sudjeluju: Ivica Baturina, Dubravko Škokić, Ivan Meštrović i Ante 
Piteša. Daje se na glasovanje Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
djelatnosti iz članka 22.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u gradu Trogiru za  
2017.godinu te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

Ad/8. Izviješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Gradu Trogiru za 2017.godinu 
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Privremeni pročelnik Ivan Meštrović: ispred vas je ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje i 
rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2017.g. Izvješće, slično 
kao i prethodno, tu je tablica,. Nekih 87,36% je ostvareno u odnosu na planirano. Slijedom naprijed 
navedenog gradonačelnik Grada Trogira prosljeđuje ovo izvješće Gradskom vijeću na razmatranje i 
usvajanje. 

Otvara se rasprava te u njoj redom sudjeluju: Tonči Barada, Frane Žižak, Ivan Meštrović, Ivica 
Baturina, Dubravko Škokić, Marko Hrsto. Daje se na glasovanje Izviješće o izvršenju Programa 
gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2017.godinu 
te je sa 17 glasova“ ZA“ jednoglasno usvojeno.  

Ad/9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

Privremeni pročelnik Frane Žižak; Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora mijenja se  i 
dopunjuje na način da se usklađuje sa izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora koje se odnose na mogućnost samog zakupnika  da podnese pisani zahtjev za 
davanje ponude najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen. Odluka se usklađuje i 
sa odredbom čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi te se dopunjuje čl.3.st.6 i 
čl.20.st.1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, a u svezi nadležnosti gradonačelnika 
odnosno gradskog vijeća za donošenje odluke .  Prijedlogom ove odluke na javni natječaj može se 
javiti i više osoba sa zajedničkom ponudom ako je to predviđeno tekstom natječaja za taj prostor , te 
će se kod zaključenja ugovora ugovoriti, da za sva dugovanja odgovaraju solidarno.  Ako se 
zakupniku tijekom  zakupa javi potreba da djelatnost obavlja zajednički sa drugom osobom, 
gradonačelnik mu može to odobriti uz uvjet da zakupnik i su podnositelj nemaju dugovanja prema 
gradu Trogiru.  U slučaju da prije isteka ugovora o zajedničkom zakupu iz zajedničkog zakupa izlazi 
sadašnji zakupnik , zakupnik koji je naknadno ušao u zajednički zakup zaključiti će novi ugovor, ali 
najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu. Taj zakupnik istekom zakupa 
neće moći zaključiti novi ugovor neposrednom pogodbom, već će se za taj prostor raspisati javni 
natječaj.  

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju Ivica Baturina i Frane Žižak. Daje se na glasovanje Prijedlog 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te je sa 17 glasova „ZA“ 
jednoglasno usvojeno. 

Ad/10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Trogira   

Privremeni pročelnik Frane Žižak: ovdje se radi isključivo o usklađenju sa zakonskom regulativom. 
Pravni osnov za donošenje ove Odluke je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj ) samoupravi prema kojem se mijenja ovlast za raspuštanje vijeća mjesnog 
odbora jer je ranije to bilo u ovlasti gradonačelnika, a sada na prijedlog gradonačelnika odluku o 
raspuštanju vijeća mjesnog odbora donosi Gradsko vijeće. Također je pojašnjeno razdoblje 
vremenskog trajanja mandata člana vijeća mjesnog odbora izabranog na redovnim i prijevremenim 
izborima.  

Otvara se rasprava no budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira te je sa 
17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojeno. 

Ad/11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Trogira   

Gradonačelnik Ante Bilić: pred vama je prijedlog odluke o utvrđivanju Lučkog područja u Foši. 
Znamo da je Foša u lošem stanju i da treba velike građevinske zahvate, podizanja obale i uređenje 
cijelog tog dijela, fangavanja odnosno vađenja mulja, jer već sigurno 20 godina nije fangalo. Znamo 
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da je to i financijski jako zahtjevan proces pa samo pregovarali i dogovarali sa Lučkom upravom da to 
bude pod nadležnošću Lučke uprave i da oni izvrše tu investiciju. Načelno je dogovoreno da nam daju 
punomoć i da nam daju sporazumom novce za izradu projektne dokumentacije iz razloga što su oni 
financijski stabilniji i moćniji, te da upravljaju tim djelom luke. Ono što je bitno je da smo dogovorili 
da moraju započeti radove za onaj dio za koji postoji dokumentacija, a to je dio Žudike od velikog do 
malog mosta u roku od godine dana, te u roku od 5 godina sve ostalo. Načelni smo sporazum postigli, 
pred vama je prijedlog kako bi se to realiziralo. Trebao je danas s nama biti i ravnatelj Lučke uprave, 
no danas je i Županijska skupština na kojoj mora biti te nije moga doći k nama. Mora proći još i 
Upravno vijeće Lučke uprave. Ovo je jedan način da se osigura da ta investicija koja je nužna osigura, 
jer znamo da taj dio uvijek poplavi. Naravno zauzvrat traže da oni upravljaju i naplaćuju lučke 
pristojbe, a na nama je da raspravimo i zaključimo želimo li na taj način da se to realizira.  

Otvara se rasprava te u njoj  sudjeluju: Tonči Barada, Ante Bilić, Alen Pensa i Marko Hrsto. Daje se 
na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Trogira  te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojeno. 

Ad/12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu 

Privremena pročelnica Branka Frankić: ova točka je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave 
da u tekućoj godini podnese izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu. 
Krenuti ću s kraja, gdje smo pokrenuli izradu plana gospodarenja otpadom, kao i pristupili izradi 
Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. 
Zatim smo u 2017.g. nabavili dva mobilna reciklažna dvorišta i Trogir Holding je upisan u očevidnik 
reciklažnog dvorišta te je u mogućnosti prikupljati otpad po utvrđenom rasporedu postavlja ta mobilna 
reciklažna dvorišta. Također je u 2017.g. izdana uporabna dozvola za I. fazu kazete, sanaciju deponija 
i temeljem toga je TH zatražio izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Mislim da je tu dozvolu 
ishodio početkom ove godine. Otpad je razvrstan po kategorijama te je grad kroz 2016. i 2017.g. 
započeo sa podjelom kanti po kućanstvima, te započeo tzv. Sakupljanje od vrata do vrata. Skuplja se 
dva puta tjedno, također sukladno rasporedu određenom od strane TH. Osim toga postoje još i zeleni 
otoci gdje se još može posebno odvajati papir, staklo i plastika. Postavljeni su spremnici i za tekstil i 
metal, a recimo poviše stanice za Tehnički pregled vozila, se može donijeti glomazni otpad do 3m3 i 
predati besplatno, odnosno građevinski otpad u maksimalnoj količini od 200kg, jednom u 6 mjeseci.  
Na kraju izvješća su dane i tablice o količinama tog otpada gdje se točno vidi kolike su to količine 
otpada. 

Otvara se rasprava te u njoj  sudjeluju: Tonči Barada, Branka Frankić, Ivica Baturina, Ante Piteša i 
Marko Hrsto. Daje se na glasovanje Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu 
te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojeno. 

Ad/13. Prijedlog  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

Privremena pročelnica Branka Frankić: gospođa Koviljka iz firme Eco Adria koja je izradila ovu 
Odluku će vam detaljnije ovo predstaviti. 

Gđa. Koviljka Aškić: ovo je poprilično kompleksan dokument koji treba sagledati veliki broj pravnih 
akata, od Zakona o održivom gospodarenju otpadom, do Uredbi o gospodarenju komunalnim 
otpadom, Zakona o upravnom postupku,.. kako se ne bi dogodila stvari kao npr. U Šibeniku gdje je 
odluka pala, kasnije i cjenik,. Mi smo pokušali sagledati sve aspekte i sve mogućnosti i sve posljedice 
koje bi mogle proizaći, odnosno primjedbe koje bi mogle proizaći kako bi korisnici mogli zaštiti svoja 
prava, ako i davatelj javne usluge, njegove obveze i njegova prava. Ugovorni odnos koji se stvara 
između korisnika i davatelja javna usluge temelji se na ovoj odluci. Odnosno Odlukom se propisuje 
način prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, ali i način prikupljanja 
reciklabilnog otpada ( plastike, papira, stakla itd,. ) i problematičnog otpada ( opasni otpad ). Ne radi 
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se o opasnom otpadu, već govorimo o otpadu koji nastaje iz komunalnog otpada, znači samo zbog 
toga se taj pojam koristi i u Zakonu i u Uredbi. Ova odluka sadrži kriterij obračuna otpada, to je litra. 
Može biti po masi ili volumenu. Cijela Hrvatska se opredijelila za obračun po volumenu. Sada imamo 
spremnike od 120l no dodali smo spremnike i od 60l upravo iz razloga da pokušamo ravnomjerno 
rasporediti taj teret tako da ona domaćinstava koja imaju 1 ili 2 člana imaju manji spremnik. Prema 
zakonu je minimalno propisano da sakupljanje miješanog otpada ide 2 puta mjesečno, no vaš 
gradonačelnik je stavio minimalno 4 puta mjesečno. Cilj svega je da u konačnici se odvoji 50% 
otpada, korisnog otpada. 

Otvara se rasprava te u noj sudjeluju Tonči Brada i  gđa.Koviljka Aškić. Daje se na glasovanje 
Prijedlog  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te je sa 17 glasova ZA jednoglasno usvojen. 

Ad/14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 
od 2017.-2022.godine. 

Privremena pročelnica Branka Frankić: Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 6 
godina. Grad Trogir je imao Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine i taj 
plan je bio važeći, ali se pristupilo izradi novog PGO budući da je donesen novi Plan gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske. Plan gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 2017.-2022. 
godine izradila je tvrtka ZELENI SERVIS D.O.O. iz Splita. Javni uvid u nacrt  Plana održan je od 
26.01.2018. godine do 26.02.2018. godine, a sve u skladu s čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom. U tijeku izrade Plana proveden je i postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 2017.-2022.g. sukladno Zakonu o 
zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš. Plan 
gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom  sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi 
na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti 
usmjerena na: očuvanja prirodnih resursa, sprečavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te 
ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanje izgleda mjesta, krajolika i /ili 
kulturnog dobra. 

Gđa. Smiljana Blažević  iz tvrtke Zeleni servis se ukratko obratila vijećnicima s par riječi o planu 
koji je u materijalima.  

Privremena pročelnica Branka Frankić: na stranici 7 se potkrala greška, piše 2 kubika, a treba pisati 
3 kubika.  

Otvara se rasprava ,ali s obzirom da  nije bilo prijavljenih, ista se zatvara  te se daje na glasovanje 
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017.-
2022.godine. te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

Sa ovom točkom je završena 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira te predsjednik Gradskog 
vijeća Ante Piteša zaključuje sjednicu u 14:20 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK VODILA:                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  

Anamarija Ćuk                                                                                               Ante Piteša,ing. 


