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       REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 
           GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/19-01/28 
URBROJ: 2184/01-31/01-19-3 
Trogir; 16. prosinca 2019.g. 
 
                                                            SAŽETAK  ZAPISNIKA 
s dvadeset treće sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 16.12.2019.g. ( ponedjeljak ) u 
08:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.  

Sjednici su nazočni: 1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša; 2.) Prva 
potpredsjednica  Gradskog vijeća Grada Trogira - Nives Karanušić;  3.) Ivica Baturina; 4.)  Marko 
Hrsto; 5.) Marina Ćaleta Rade; 6.) Damir Zaradić; 7.) Alen Pensa;  8.) Mario Juranović,  9.) Matea 
Harašić; 10.) Danijela Uljević ;  11.) Tonći Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo; i 14.) Stipe 
Novak; 15.) Romeo Palada i 16.) Sanja Vuković;  17.)Sandro Hrabar 

Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenici gradonačelnika Viktor Novak i Ruža  
Kovačević Bilić, privremeni pročelnici Frane Žižak, Perislava Paraman, Branka Frankić, Ivan 
Meštrović, zamjenik pročelnika Dujo Odžak, voditelj Ureda unutarnje revizije  Ivo Celio Cega, te 
predstavnici tiska i građani.  
 
Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red za koji je predložena  dopuna dnevnog reda to 
je točka 8.“ Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u 
međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području 
Grada Trogira“. Dnevni red s dopunom je usvojen . 

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša obavještava  da  postoji  zamjena za vijećnika Ivana Bašića 
koji se povukao zbog obiteljske tragedije, a zamjena  će biti Marina Ćaleta Rade pa ćemo izvršit 
prisegu.  

ZAPISNIK 

Zapisnik sa 22.sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira je usvojen . 

Usvojeni dnevni red glasi : 

                                                                             DNEVNI RED 

1. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. 
    a.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređenja     
komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019 
    b.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  
Grada Trogira u 2019.godini. 



    c.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 
školstva Grada Trogir za 2019. Godinu. 
    d.) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih 
djelatnosti Grada Trogira za 2019.godinu. 
    e.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi  Grada Trogira za 2019. 
Godinu. 
    f.)Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i 
donacija Grada Trogira za razdoblje 2019-2021. Godine. 
 
2. Prijedlog Zaključka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje 
kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano 
3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog Plana uređenja "BRIGI-LOKVICE" (DPU 5) 
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira 
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020. – 
2023.g. 
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu 
7. Prijedlog I. izmjene Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. 
8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom 
pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Trogira 
 
Sjednici je nazočno 17 vijećnika. 
   
Ad/1 Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. 
    a.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređenja     
komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019 
    b.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području  Grada Trogira u 2019.godini. 
    c.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju 
školstva Grada Trogir za 2019. godinu. 
    d.) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih 
društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019.godinu. 
    e.) Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi  Grada Trogira za 
2019. godinu. 
    f.)Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i 
donacija Grada Trogira za razdoblje 2019-2021. godine. 
Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava  te u njoj sudjeluju Ivica Baturina, Perislava Paraman, Gradonačelnik Ante Bilić,  
Frane Žižak, Ivica Baturina,  Tonći Barada, Ruža Kovačević Bilić i Marko Hrsto, 
S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Ad/1 
Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g. sa programima te je sa 9 glasova „ 
ZA“ i  8 protiv  usvojeno. 
 
Ad/2. Prijedlog Zaključka za davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu 
izgradnje kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –
Plano 
Privremeni pročelnik Frane Žižak  uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Gradonačelnik Ante Bilić. S obzirom da više nije bilo 
prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje  Točka Ad/2  Prijedlog Zaključka za 
davanje suglasnosti Gradonačelniku za otkup zemljišta u svrhu izgradnje kolno-pješačke prometnice 
unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5a u poslovnoj zoni –Plano te je sa 16 za jednoglasno usvojena 
 
Odsutna vijećnica : Sanja Vuković. 



Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
Ad/3. Prijedlog  Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog Plana  uređenja  "BRIGI-
LOKVICE" (DPU 5) 
Privremena pročelnica Branka Frankić  uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Gradonačelnik Ante Bilić i Ivica Baturina te s obzirom da više 
nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje , Točka Ad/3. Prijedlog 
Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog Plana uređenja "BRIGI-LOKVICE" (DPU 5)je  
jednoglasno usvojena sa 16 glasova „ZA“. 
 
Ad/4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira .  
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović  uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara te se daje na glasovanje  Ad/4 
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira te je jednoglasno usvojeno 
sa 12 „ZA“.  
 
Odsutni vijećnici :  Alen Pensa, Damir Zaradić, Marko Hrsto, Ivica Baturina  i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 12 vijećnika.  
 
Ad/5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020. 
– 2023.g. 
Privremeni pročelnik Frane Žižak  uvodno obrazlaže izvješće 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Frane Žižak i Ante Buble . S obzirom da nije 
bilo više prijavljenih za raspravu ista se zatvara i daje na glasanje Ad/5 Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2020. – 2023.g. te je jednoglasno usvojeno sa 
15 „ZA „  
 
Odsutni vijećnici :  Alen Pensa i Sandro Hrabar 
Sjednici je nazočno 15 vijećnika. 
 
Ad/6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te se ista zatvara s obzirom da nije bilo prijavljenih te se daje na glasovanje, Ad/6 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Trogir za 2020. godinu  te je jednoglasno 
usvojeno sa 15 „ZA“.   
Odsutni vijećnici :  Sandro Hrabar  i Romeo Palada. 
 
Ad/7. Prijedlog I. izmjene Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim planom 
za 2019.g. 
Luka Rožić predsjednik Savjeta mladih uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Marko Hrsto. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za 
raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje, Ad/ Prijedlog I. izmjene Programa rada Savjeta 
mladih grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. jednoglasno  usvojena sa 14 glasova „ZA „. 
 
Odsutni vijećnici :  Toni Zulim, Sandro Hrabar i Romeo Palada. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u 
međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na 
području Grada Trogira 
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže  i dodaje evo gradonačelnik je skrenuo 
pozornost i daje amandman na ovu točku u članku 3. da ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 
2021.godine. a ja bih samo izmijenio da ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja 
a primjenjivat će se od 01.01.2021.godine.Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju:  Ivica Baturina, Frane 
Žižak, Tonći Barada,  Gradonačelnik Ante Bilić te s obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu 



ista se zatvara te se daje na glasovanje, Ad/8. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove 
na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili 
sidrištu luke na području Grada Trogira te je jednoglasno  usvojena sa 16 glasova „ZA“. 
 
Odsutan vijećnik : Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 23.sjednicu gradskog vijeća u 10 sati i 45 
minutu. 
 
 
 

Zapisnik vodila:                         Predsjednik Gradskog vijeća:
   

Ivana Uvalić, prof.                                                                                  Ante Piteša, ing. 

 

 


