
 

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 

           GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/19-01 /2 
URBROJ:2184/01-31/01-19-3  

Trogir; 21. ožujka 2019.g. 

 

                                                                SAŽETAK ZAPISNIKA 

sa osamnaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 21.03.2019.g. ( četvrtak ) u 

10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

Sjednici su nazočni: 1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša; 

2.)Prvipotpredsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira- Dubravko Škokić;  3.) Ivica Baturina; 4.)  

Marko Hrsto; 5.) Ivan Bašić; 6.) Damir Zaradić; 7.) Alen Pensa;  8.) Mario Juranović,  9.) Matea Orlić; 

10.) Nives Karanušić;  11.) Tonći Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo; i 14.) Stipe Novak; 15.) 

Romeo Palada i 16.) Sanja Vuković. 

Odsutan: 1.) Sandro Hrabar 

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, zamjenik pročelnika Dujo Odžak, voditelj Ureda unutarnje revizije  Ivo Celio 

Cega, ravnateljica Dječjeg vrtića Trogir  Ana Belas, član savjeta mladih Ante Škrobica te predstavnici 

tiska i građani.  

                                                             ZAPISNIK 

Usvaja se zapisnik sa 17 sjednice Gradskog vijeća grada Trogira.  

Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red koji je usvojen i glasi 

                                                                  DNEVNI RED 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu 

    a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja 

    komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. 

    b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

    godini u Gradu Trogiru 

    c) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 

    školstva Grada Trogira za 2019. godinu 

    d) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. 

    godinu 

    e) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada 

    Trogira za 2019. godinu 

    f) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 



    2019. godinu 

    g) Prijedlog I. Izmjena Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija 

    Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. g. 

2. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2019 g. 

3. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu 

    društveno poticane stanogradnje 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

     načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“ 

5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada Trogira“ 

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-2027.“ 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara 

     na području grada Trogira u 2018. godini 

8. Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira za 

    2019. godinu 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe grada 

    Trogira za 2019. godinu 

10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada 

     Trogira u 2019. godini 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina 

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i 

      dezinsekcije na temelju pisanog ugovora 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

      Pučkog otvorenog učilišta Trogir 

14. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g. 

15. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

      Grada Trogira i njihovih zamjenika 

16. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na 

       lokalnoj razini 

17. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g. 

18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada 

      Trogira. 

 

Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
   
Ad/1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu 
a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini u Gradu Trogiru c) Prijedlog I. Izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu   d) 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019.godinu e) 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 

2019. godinu f) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 

2019. godinu g) Prijedlog I. Izmjena Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i 

donacija  Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. g. 

Ad/2. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 
2019 g. 
Privremena pročelnica Perislava Paraman objedinjuje točke Ad.1. i Ad.2  te uvodno obrazlaže 
prijedloge. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, gradonačelnik Ante Bilić, Marko Hrsto. S 



obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog I. 
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu i Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni 
Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2019 g. te je sa 9 glasova „ ZA“, 7 glasova 
„PROTIV“ usvojena. 
 
Ad/3. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu 
društveno poticane stanogradnje 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog.  
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak, Frane 
Žižak. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje 
Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu društveno 
poticane stanogradnje  te je sa 9 glasova „ ZA“, 7 glasova „PROTIV“ usvojena. 
 
Ad/4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“ 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića „Trogir“ te je sa 15 glasova „ZA „ jednoglasno usvojena. 
Odsutni vijećnik Ivica Baturina .  

Sjednici je nazočno 15 vijećnika.  
Ad/5.Prijedlog Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada 
Trogira“ 
Ad/6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-
2027.“ 
Privremeni pročelnik Frane Žižak objedinjuje točke Ad. 5. i Ad.6.  te uvodno obrazlaže prijedloge. 
Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada Trogira“ i  Prijedlog Odluke 
o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-2027.“ te je sa 16 glasova „ZA „ 
jednoglasno usvojena. 
 
Ad/7. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od 
požara na području grada Trogira u 2018. godini 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju Tonći Barada i Ivica Baturina. S obzirom da više nije bilo 
prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Izvješće o stanju zaštite od požara i 
stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira u 2018. godini te je 
sa 16 glasova „ZA „ jednoglasno usvojena. 
Sjednici je nazočno 16 vijećnika.  
 
Ad/8. Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira za 
2019. godinu 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Tonći Barada. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za 
raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od 
požara na području grada Trogira za 2019. godinu te je sa 14 glasova „ZA „ jednoglasno usvojena. 
Odsutni vijećnici: Matea Orlović i Sanja Vuković. 
 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
Ad/9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe 
grada Trogira za 2019. Godinu 
Ad/10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 
grada Trogira u 2019. Godini 
Privremeni pročelnik Frane Žižak objedinjuje točke Ad.9 i Ad.10.  te uvodno obrazlaže prijedloge. 



Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira za 2019. 
godinu i  Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada 
Trogira u 2019. godine te je sa 14 glasova „ZA „ jednoglasno usvojena. 
Odsutni vijećnici: Matea Orlović i Sanja Vuković. 
 
Ad/11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Ivica Baturina te predlaže izmjenu uređenja točke 2 čl. 2, „ ne 
obavlja ugovorenu nego drugu djelatnost na dodijeljenoj javnoj površini, a ona je potvrđena u praksi, 
jer dešava se da osoba koja ima ugovor sa gradom za određenu djelatnost naknadno ubacuje druge 
djelatnosti protivno tome ugovoru i to sa ovim nemamo regulirano na ovakav način. Ako promijenimo 
ovu točku 2 ili dodamo još jednu točku ako uz ugovorenu obavlja dodatnu djelatnost koju nije dodatno 
regulirao sa gradom. U praksi imamo situaciju osoba napravi ugovor, počne sa temeljnom djelatnosti i 
u međuvremenu ubaci još 5 djelatnosti, te da mu se može dati mogućnost izmjene ugovora ili ako niti 
ne pokuša s gradom izregulirati te dodatne aktivnosti da mu se isto ukida pravo na to. 
Daje se na glasovanje prijedlog amandmana da se doda u točki 2. članka 2.  „pored ugovorene obavlja 
dodatne djelatnosti koje nije niti pokušao dodatno regulirati ugovorom“ te je sa 15 glasova „ZA“ 
jednoglasno prihvaćen. 
Budući da nije bilo više prijavljenih za raspravu daje se na glasanje Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina te je sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 
Odsutni vijećnik: Sanja Vuković. 
 
Sjednici je nazočno 15 vijećnika.  
Ad/12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije 
i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora  
Zamjenik pročelnika Dujo Odžak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Alen Pensa i Dujo Odžak. 
Na prijedlog gradonačelnika predsjednik Gradskog vijeća određuje stanku od 15 minuta .  
Nakon stanke  nastavlja se rasprava  u kojoj sudjeluju Dujo Odžak, Alen Pensa, Ivica Baturina i 
Marko  
Hrsto. Zamjenik pročelnika Dujo Odžak predlaže da se članak 3. izmjeni na način da se brojevi 
211.737,50 kn zamjene sa iznosom 259.375,00 kn odnosno ovaj ukupni iznos za 3 godine koji u 
prijedlogu glasi 635.212,50 kn zamjeni sa iznosom 778.125,00 kn, znači prihvatimo kao odluku i 
izaberemo Cian umjesto Pecta.  
Vijećnik Marko Hrsto je dao prijedlog da se točka skine s dnevnog reda.  
Budući da nije bilo više prijavljenih za raspravu daje se na glasanje prijedlog da se točka skine s 
dnevnog reda te sa 5 glasova „ZA“ nije usvojen. Daje se na glasanje Prijedlog Odluke o povjeravanju 
komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora sa 
ispravljenim iznosima te je sa 8 glasova „ZA“ usvojen. 
Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 
 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika . 
Ad/13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Trogir 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Pučkog 
otvorenog učilišta Trogir te je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 
Odsutni vijećnici Sanja Vuković  i Damir Zaradić. 
 
Ad/14. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g. 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Tonći Barada. Budući da  nije bilo više prijavljenih ista se 
zatvara  te se daje na glasovanje Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g. te je sa 14 



glasova „ZA“ jednoglasno usvojeno. 
Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 
 
Ad/15. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje zamjenica gradonačelnika Ruža Kovačević Bilić. Budući da  nije 
bilo više prijavljenih ista se zatvara  te se daje na Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika te je sa 14 
glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 
Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 
 
Ad/16. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti 
spolova na lokalnoj razini 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 
 
Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini te 
je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 
Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 
 
Ad/17. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.g. 
Privremena pročelnica Branka Frankić uvodno obrazlaže točku. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Tonći Barada, gradonačelnik Ante Bilić, Ivica Baturina, Toni 
Zulim. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se Izviješće o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom za 2018.g daje na glasanje te je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno 
usvojena. 
Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 
 
Ad/18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

grada   Trogira. 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže točku. 

Otvara se rasprava ali budući nije bilo prijavljenih ista se zatvara  te se daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada   Trogira te je sa 14 

glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odsutni vijećnici: Sanja Vuković i Damir Zaradić. 

 

Predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 18.sjednicu gradskog vijeća u 13 sati i 21 

minutu. 

 

 

 

Zapisnik vodila:                    Predsjednik Gradskog vijeća: 
  

Mihaela Pomenić, ing.                                                           Ante Piteša, ing. 

 

 


