
 

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 

            GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/19-01/15 
URBROJ: 2184/01-30/01-19-3 

Trogir; 26. srpnja  2019.g. 

 

                                                                SAŽETAK   ZAPISNIKA 

s dvadesete sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 26.07.2019.g. ( petak ) u 09:00 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.)  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, privremeni pročelnici Frane Žižak, Perislava Paraman, 

Branka Frankić i  Ivan Meštrović, zamjenik pročelnika Dujo Odžak, voditelj Ureda unutarnje revizije 

službenik  Ivo Celio Cega, te predstavnici tiska i građani.  

Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red .Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša 

obavještava da je stigla dopuna tj. amandman na točku 8. od gradonačelnika Ante Bilića .Usvojeni 

dnevni red glasi : 

                                                                    DNEVNI RED 

Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća  

1. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Trogira za realizaciju 

kapitalnih projekata 

2. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2018.g. 

3. Prijedlog Odluke o II Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira 

za 2019.g. 

4. Prijedlog odluke o kupnji poslovnog prostora na adresi Balancane 12 u Trogiru 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Grada Trogira 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum između Pučkog otvorenog 

učilišta „Trogir“ i Tamare Turković 

7. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta 

pod naplatom u Gradu Trogiru 

9. Prijedlog dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkinga na javnim 



parkiralištima Grada Trogira 

 

Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
ZAPISNIK 
Usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira . 
   
Ad/1. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Trogira za realizaciju 
kapitalnih projekata  
Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava  te u njoj sudjeluju Tonći Barada, Ivica Baturina, Damir Zaradić, gradonačelnik 
Ante Bilić, Dubravko Škokić, Marko Hrsto,  Marijo Juranović  i Ante Piteša. 
S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata te je sa 9 
glasova „ ZA“ i  7 „protiv“  usvojena. 
 
Ad/2.  Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2018.g. 
Privremena pročelnica Perislava Paraman  uvodno obrazlaže prijedloge. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Perislava Paraman, Marko Hrsto, Gradonačelnik 
Ante Bilić i   Dubravko Škokić . S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te 
se daje na glasovanje  Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2018.g. te je 
sa 9 glasova „ZA“ i  7 „protiv“ usvojena . 
 
Ad/3. Prijedlog Odluke o II Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira 
za 2019.g. 
Privremena pročelnica Perislava Paraman  uvodno obrazlaže prijedloge. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje : Ivica Baturina. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za 
raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog Odluke o II Izmjeni i dopuni Odluke o 
izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2019.g. je sa 9 glasova „ZA“  i  7 „protiv“ usvojena . 
 
Ad/4. Prijedlog odluke o kupnji poslovnog prostora na adresi Balancane 12 u Trogiru 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju:  Ivica Baturina i Frane Žižak,  S obzirom da nije bilo više 
prijavljenih za raspravu  ista se zatvara te se daje na glasovanje  Prijedlog odluke o kupnji poslovnog 
prostora na adresi Balancane 12 u Trogiru  te je jednoglasno usvojeno sa 16 glasova „ZA“. 
 
Ad/5. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda Grada Trogira 
Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća Dubravko Škokić  uvodno obrazlaže prijedlog. 
S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara i daje na glasanje  Prijedlog Rješenja o 
imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Trogira 
Jednoglasno usvojeno sa 16 glasova „ZA“.  
 
Ad/6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum između Pučkog otvorenog 
učilišta „Trogir“ i Tamare Turković 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Frane Žižak, Damir Zaradić, Slaven Jažo, Marko 
Hrsto i Ante Piteša . S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na 
glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum između Pučkog otvorenog učilišta 
„Trogir“ i Tamare Turković te je jednoglasno usvojeno sa 16 glasova „ZA“.  
 
Ad/7. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže, kao i  predstavnici „Vodovoda i Kanalizacije“  
Ana Bašić i Duje Drnas . 
 



Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Marko Hrsto, Ivica Baturina, Gradonačelnik Ante Bilić , Ante 
Piteša, Ana Bašić,  Duje Drnas. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se 
daje na glasovanje Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj te je  sa 9 „ZA“, 5 „protiv“ 
i 2 „suzdržana“  ista  usvojena. 
 
Ad/8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta 
pod naplatom u Gradu Trogiru 
Gradonačelnik je dao amandman . 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog .  
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonći  Barada, Ivica Baturina, Gradonačelnik Ante Bilić , S 
obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu 
Trogiru, te je jednoglasno  usvojena sa 16 glasova „ZA“.  
 
Ad/9. Prijedlog dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkinga na javnim 
parkiralištima Grada Trogira 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog.  
Budući nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara i daje na glasanje  Prijedlog dopune Odluke o 
organizaciji i načinu naplate parkinga na javnim parkiralištima Grada Trogira te je jednoglasno 
usvojena sa 16 glasova „ZA“. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 20.sjednicu gradskog vijeća u 13 sati i 30 

minutu. 

 

 

 

Zapisnik vodila:                              Predsjednik Gradskog vijeća:
   

Ivana Uvalić, prof.                                                                                              Ante Piteša, ing. 

 

 


