
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

              GRAD TROGIR 

           GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/19-01/19 

URBROJ: 2184/01-31/01-19-4 

Trogir,01.listopada 2019. 

                                                                SAŽETAK ZAPISNIKA 

s dvadeset i prve  sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 01.10.2019.g. (utorak ) u 09:00 

sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

Sjednici su nazočni: 1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša; 2.) Zamjenica 

predsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira - Nives Karanušić;  3.) Ivica Baturina; 4.)  Marko Hrsto; 

5.) Ivan Bašić; 6.) Damir Zaradić; 7.) Alen Pensa;  8.) Mario Juranović,  9.) Matea Orlić; 10.) Danijela 

Uljević;  11.) Tonći Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo;  14.) Stipe Novak;  15.) Romeo Palada; 

16.) Sanja Vuković i 17.) 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 revizije  Ivo Celio Cega, 

predsjednik Savjeta mladih Luka Rožić, ravnatelji javnih ustanova te predstavnici tiska i građani.  

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša: Ja ću vas obavijestit prije 

prelaska na dnevni red, da je prisutno svih sedamnaest vijećnika. Mi smo od kluba vijećnika SDP-HNS-

HSU-HL dobili obavijest da se umjesto vijećnika Dubravka Škokića zbog nespojivih dužnosti koje sad 

obnaša  predlaže  Danijelu Uljević za vijećnika sa koalicijske liste. Mislim da bi bio red da Mandatno 

imunitetna komisija pregleda ove papire  je li sve u redu, prijedlog je od kluba, Danijela je dobila 

podršku i ona mijenja Škokića u vijeću, ona je novi vijećnik, ako nema nitko nikakve primjedbe a to je 

pravo kluba da predlaže. Određujem  pauzu 10 minuta da Komisije rasprave o prvoj i drugoj točki 

dnevnog reda. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante Piteša: Ja bih zamolio novu vijećnicu da prisegne u 

skladu sa  Statutom  i Poslovnikom Gradskog vijeća te je pročitan tekst prisege nakon čega je vijećnica 

Danijela Uljević prisegnula . 

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

                                                                     DNEVNI RED 

1.  Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća  

2.  Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe  

3. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova      

Odbora za izbor i imenovanje  

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.  

a) Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja 

komunalne    infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019 



b) Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Trogira u 2019. godini 

c) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 

školstva Grada Trogira za 2019. godinu. 

d) Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih 

djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu. 

e) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. 

godinu. 

f) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada 

Trogira za 2019. godinu. 

g) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. 

godinu. 

h) Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i 

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

5.  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu  

6.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom“  

7. Prijedlog Odluke o davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje 

vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“ 

8.  Prijedlog Zaključa o prihvaćanju izviješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu 

sanacije tvrtke Dobrić d.o.o.  

9.   Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. godine  

10.  Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2018.g.  

11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej Grada Trogira za 2018.g.  

12. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2018.g.  

13. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Športski objekti „Trogir“ Trogir za 2018.g.  

14. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta “Trogir“ Trogir za 2018.g.  

15. Financijski izvještaj i izvještaj o radu trgovačkih društava Trogir holding d.o.o. i Dobrić d.o.o. za 

2018.g.  

16. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Savjeta mladih za 

2020.godinu  

17. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020.g.  

18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira 

 

Sjednici je nazočno 17 vijećnika. 

 

ZAPISNIK 

Usvaja se zapisnik s 20.sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira . 

 

Ad/1. Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša uvodno obrazlaže prijedlog te sukladno 

zaključku daje na glasanje Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Nives 

Karanušić  te je sa 9 glasova „ZA“, 6 glasova “PROTIV“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvojeno. 

 

Ad/2. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša uvodno obrazlaže prijedlog imenovanja 

Danijele Uljević  te sukladno zaključku daje na glasanje Prijedlog Rješenja o izmjeni  Rješenja o 

imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe za Danijelu Uljević te je sa 9 glasova „ZA“ i  8  „PROTIV“ 

usvojen. 

 

 



Ad/3. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i 

članova Odbora za izbor i imenovanje 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira  Ante Piteša uvodno obrazlaže prijedlog za izbor Danijele 

Uljević za predsjednicu umjesto Dubravka Škokića . 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša, zamjenik 

pročelnika Dujo Odžak. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na 

glasanje Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova 

Odbora za izbor i imenovanje: prijedlog za Danijelu Uljević sa  9 glasova „ZA“ je usvojen , a  prijedlog 

za Romeo Palada za predsjednika sa   8 glasova „ZA“ nije usvojen. 

 

Ad/4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. 

Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih daje se na glasanje Prijedlog II. Izmjene i 

dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. te je sa 9 glasova „ZA“, 8 glasova „PROTIV „usvojen.  

 

Ad/5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu 

Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, Tonći Barada, gradonačelnik Ante Bilić, predsjednik 

gradskog vijeća Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje 

na glasanje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu te 

je sa 9 glasova „ZA“, 8 glasova „ PROTIV “  usvojen. 

 

Ad/6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom“ 

Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonći Barada, Marko Hrsto, gradonačelnik Ante Bilić, Ivica 

Baturina, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu 

ista se zatvara te se daje na glasanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade 

„Mosorov dom“ te je sa 17 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Ad/7. Prijedlog Odluke o davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu 

„Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“ 

Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog skupa s predstavnicima iz Vodovoda i 

Kanalizacije. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: gradonačelnik Ante Bilić, Ivica Baturina, predstavnica 

Vodovoda i kanalizacije, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša, Marko Hrsto. S obzirom da više nije 

bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Prijedlog Odluke o davanje 

suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne 

infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir“ te je sa 16 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odsutan: Ante Piteša 

Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 

 

Ad/8. Prijedlog Zaključa o prihvaćanju izvješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira 

u svrhu sanacije tvrtke Dobrić d.o.o. 

Gradonačelnik Ante Bilić uvodno obrazlaže prijedlog. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, direktor Trogir Holdinga Božidar Miše, Nives 

Karanušić. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje 

Prijedlog Zaključa o prihvaćanju izvješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu 

sanacije tvrtke Dobrić d.o.o. te je sa 9 glasova „ZA“, 1„PROTIV“  i 7 „SUZDRŽAN“usvojen. 

 

Sjednici je nazočno 16 vijećnika.  

 

Ad/9. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. godine 

Gradonačelnik Ante Bilić uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Tonći Barada, Nives Karanušić. S obzirom da više nije bilo 



prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 

01. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. godine te je sa 9 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“  i 7 „SUZDRŽAN“ 

usvojeno. 

 

Ad/10. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić „Trogir“ Trogir za 2018.g. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Trogir Ana Belas uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Tonći Barada, ravnateljica Ana Belas, Marko Hrsto. 

Izvješće se prima na znanje. 

 

Ad/11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej Grada Trogira za 2018.g.  

Ravnateljica Muzeja grada Trogira  Fani Celio Cega uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 

 

Ad/12 Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2018.g.  

Ravnateljica Gradske knjižnice Trogir Sanda Marlais Buble uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 

 

Ad/13. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Športski objekti „Trogir“ Trogir za 2018.g.  

Ravnatelj J.U. Sportski objekti Dubravko Škokić uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 

 

Ad/14. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta “Trogir“ Trogir za 2018.g. 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja POU Trogir Tamara Ognjenović uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i izvješće se prima na znanje. 

 

Ad/15. Financijski izvještaj i izvještaj o radu trgovačkih društava Trogir holding d.o.o. i Dobrić 

d.o.o. za 2018.g. 

Direktor Trogir Holdinga Božidar Miše uvodno obrazlaže izvješće. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Ivica Baturina, Božidar Miše, predsjednik gradskog vijeća Ante 

Piteša, Gradonačelnik Ante Bilić, Marko Hrsto. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu 

ista se zatvara i izvješće se prima na znanje uz zaključak da će se odraditi tematska sjednica na ovu 

temu. 

 

Ad/16. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Savjeta 

mladih za 2020.godinu 

Predsjednik  Savjeta mladih Luka Rožić uvodno obrazlaže prijedlog.  

Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i daje na glasanje Prijedlog 

Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Savjeta mladih za 2020.godinu te je sa 

13 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odsutni vijećnici : Toni Zulim, Sandro Hrabar, Romeo Palada, Stipo Novak. 

Sjednici je nazočno 13 vijećnika. 

 

Ad/17. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020.g. i 

Ad/18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada 

Trogira 

Privremeni pročelnik Ivan Meštrović objedinjuje točke i uvodno obrazlaže prijedloge. 

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Marko Hrsto, predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša, 

gradonačelnik Ante Bilić. S obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara i daje na glasanje Prijedlog 

Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020.g. i  Prijedlog Odluke o 

izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira te su sa 14 glasova „ZA“ 

jednoglasno usvojeni. 

 

Odsutni vijećnici : Sandro Hrabar, Romeo Palada, Stipo Novak. 

Sjednici je nazočno 13 vijećnika.  



 

Predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 21.sjednicu Gradskog vijeća u 15 sati i 30 minuta. 

 

 

 

Zapisnik vodila:                       Predsjednik Gradskog vijeća:

   

Mihaela Pomenić, ing.                                                                      Ante Piteša, ing. 

 

 


