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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TROGIR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/20-01/4 

URBROJ: 2184/01-31/01-20-2 

Trogir, 09. travnja 2020. 

ZAPISNIK 

s izvanredne (elektronske) 25. (dvadeset i pete) sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira  

 

održane dana 09.04.2020.g. (četvrtak), 

 u Gradskoj vijećnici Grada Trogira u Trogiru (Knežev dvor), Trg Ivana Pavla II 1/II 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša je u 09:05 sati otvorio izvanrednu elektronsku 25. 

sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira s predloženim dnevnim redom. 

Rad sjednice Gradskog vijeća se snimao audio-video uređajem i uživo prenosio putem 

youtube kanala na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=bkohOS_7zrs, na kojoj je u 

cijelosti i objavljena.  

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša: svi znamo što je dovelo do ove sjednice i koji 

uvjeti vezano uz bolest, uz potres uz razno razne zabrane i red je da predstavničko tijelo i 

izvršna vlast Grada Trogira, a šta smo razgovarali prije skoro petnaestak dana, da donese neke 

odluke koje će ublažiti posljedice trenutnog stanja, šta se tiče standarda građana, općinskog 

odljeva jer priljev je i ovako loš, pa u tom smislu ja ću predložiti prijedlog dnevnog reda koji 

se odnosi na saniranje postojećeg stanja i ublaživanje postojećeg stanja. 

 
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je 
utvrdio nazočnost sljedećih vijećnika:  

1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša;  

2.) Prva potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Trogira - Nives Karanušić i  

3.) Gradski vijećnik Marko Hrsto, predsjednik kluba vijećnika Hrvatske demokratske 

zajednice (HDZ-a).  

 Sjednici su nazočili i:  

1) Gradonačelnik Ante Bilić i 

2) Zamjenik pročelnika Upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada 

Dujo Odžak. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša je u nastavku pročitao prijedlog dnevnog 
reda, kao što je prethodno objavljen u sustavu e Sjednice u pozivu na sjednicu:  

 
Ad/1. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine,  
 
Ad/2. Prijedlog o izmjeni Odluke o određivanju plaće i drugim pravima iz rada te 
naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Trogira,  
 
Ad/3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluku o naknadama članovima upravnih vijeća 
ustanova,  
 
Ad/4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad predsjednika, 
potpredsjednika, članova gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća i  
 
Ad/ 5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir" 

 
 

 Utvrđeno je da na poslani prijedlog Dnevnog reda nisu zaprimljeni protuprijedlozi, pa 
se isti smatra usvojenim bez posebnog glasovanja (članak 63. stavak 3. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13, 10/14, 1/18, 3/19 i 5/20). 
 

Ad/1. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine, Ad/2. Prijedlog o 
izmjeni Odluke o određivanju plaće i drugim pravima iz rada te naknade za rad 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Trogira, Ad/3. Prijedlog Odluke 
o izmjeni Odluku o naknadama članovima upravnih vijeća ustanova, Ad/4. Prijedlog 
Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika, 
članova gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća i Ad/ 5. Odluka o 
davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i 
mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir" 

 
Gradonačelnik Ante Bilić je predložio da se objedine točke i uvodno obrazlaže prijedloge: 
 
Prvo bih vam svima zahvalio i pozdravio vas na ovoj, nažalost, izvanrednoj sjednici gradskog 
vijeća, koju smo sazvali radi ublažavanja mjera epidemije, na ovi specijalni način gdje će 
većina vijećnika glasati putem elektronske pošte.  
 
Zahvalio bih se i predsjedniku gradskog vijeća i predsjednicima obaju klubova na korektnoj 
suradnji. Sinoć smo sazvali gradsko vijeće sukladno statutu u ingerenciji gradonačelnika, 
odnosno direktora i ravnatelja ustanova i gradskih tvrtki smo već proveli koje se odnose na 
uštede na plaćama.  
 
Možda možemo i odmah svih 5 točaka obrazložiti jer smo već o njima pričali da puno ne 
duljimo. 
 
Znači prva točka gdje smo se svi skupa bili odmah našli nakon par dana i dogovorili da za 
vrijeme trajanja ovih kriznih mjera epidemije se oslobode od plaćanja zakupnine, kako 
zakupci unutar poslovnih gradskih prostora tako i korisnici javno prometnih površina, ta 
odluka je u ingerenciji vijeća pa evo danas je stavljamo na dnevni red, znači od stupanja na 
snagu mjera pa do obustave istih tih mjera.  
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 Jedna od točaka je i smanjenje plaća gradskih dužnosnika znači gradonačelnika i dva 
zamjenika usuglasili smo se da to za ova prva tri mjeseca bude 15 posto, neće to spasit grad 
ali na simboličkoj razini pokazali smo jedno zajedništvo i solidarnost.  
 
 Druge dvije točke odnosno treća i četvrta su umanjenje vijećničkih naknada i naknada 
za rad članova upravnih vijeća, to su isto odluke koje su u nadležnosti Gradskog vijeća, znači 
prijedlog je da za ova prva tri mjeseca krizna, pa ćemo dalje vidjeti kako će se razvijati ova 
situacija, umanje za 50 posto. Zadnja točka je davanje suglasnosti na odluku upravnog vijeća 
vrtića da se dok traju mjere i djeca ne idu u vrtić da roditelji ne plaćaju svoju participaciju za 
djecu u vrtiću od 19.03. pa dok traju protuepidemijske mjere odnosno do njihovog opoziva.  
 
 Mislim da bi to bilo sve što se tiče dnevnog reda i da sam ukratko pojasnio jer smo već 
imali jedan koordinacijski sastanak na kojem smo manje više usuglasili stavove.  
 
 Nadam se da će ova kriza što prije završiti da se možemo svi vratiti normalnome 
načinu rada i možda nam je ovo svima jedan putokaz da ne možemo baciti sve karte na 
turizam i da je sreća da imamo još malo škvera i poduzetnika i obrtnika koji rade van turizma 
pa ćemo se nekako i izvući, evo ponavljam ovih dana da nas je ovo zadesilo prije dvije godine 
već bi bili u bankrotu. Sreća je da smo imali dvije dobre godine rasta tako da se nadam da 
ćemo izdržat ovu krizu, jer ako ovako nastavi kako je počelo neće nam svima biti lako ali 
borit ćemo se koliko možemo. 
 
Otvara se rasprava: 
 
Vijećnik Marko Hrsto: Dobar dan svima, evo što ja mogu reći u ime moga kluba vijećnika 
di smo isto tako imali jednu koordinaciju gdje smo se dogovorili da sve ove točke treba 
podržati. Vidimo što se radi na nivou države i što vlada čini a tako isto su spustili i na lokalne 
samouprave na gradove i općine da na isti način probaju umanjiti štetu. Znači podržat ćemo 
sve, jedino apeliram na gradonačelnika i na direktore gradskih tvrtki da vode računa o 
najmanjim plaćama zaposlenika da se zaštite oni, da se njima ne oduzima, do neki pet tisuća, 
četiri do pet tisuća, da se te plaće ne diraju. 
 
S obzirom da nije više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje: 
 
Ad/1. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine, 
Ad/2. Prijedlog o izmjeni Odluke o određivanju plaće i drugim pravima iz rada te naknade za 
rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Trogira,  
Ad/3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluku o naknadama članovima upravnih vijeća ustanova, 
Ad/4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika, 
članova gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća i  
Ad/ 5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir"  
 
 Vijećnici koji su nazočili sjenici u Gradskog vijećnici:  

1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša;  

2.) Prva potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Trogira - Nives Karanušić; 

3.) Gradski vijećnik Marko Hrsto. 

su glasanjem podizanjem ruku jednoglasno prihvatili svih pet (5) predloženih točka dnevnog 
reda.  
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 Ostali vijećnici, koji nisu bili prisutni sjednici u Gradskoj vijećnici, istu su mogli 
pratili putem prethodno navedene poveznice, te su sukladno pozivu na sjednicu glasali 
elektronski putem e-maila na adresu određenu u pozivu (dujo.odzak@trogir.hr) kako slijedi:  
 

4. Vijećnik Mario Juranović je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
5. Vijećnica Matea Orilić je glasala ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
6. Ivanka Tomaš je glasala ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
7. Vijećnik Toni Zulim je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
8. Vijećnik Sandro Hrabar je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
9. Vijećnik Alen Pensa je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
10. Vijećnik Stipe Novak je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
11. Vijećnica Marina Ćaleta Rade je glasala ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
12. Vijećnik Tonći Barada je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda 
13. Vijećnik Romeo Palada je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
14. Vijećnica Sanja Vuković je glasala ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
15. Vijećnik Ivica Baturina je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda. 

 
 Također su dan ranije zaprimljena glasovanja vijećnika koji su sukladno pozivu na 
sjednicu glasali elektronski putem e-maila na adresu određenu u pozivu 
(dujo.odzak@trogir.hr) kako slijedi:  
  

16. Damir Zaradić  je glasao sa ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 
17. Slaven Jažo je glasao ZA svih pet predloženih točka dnevnog reda; 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša: Nakon glasovanja svi vijećnici su dali podršku i 
izglasali pozitivno današnji dnevni red, svima skupa zahvaljujem i završavam 25. izvanrednu 
(elektronsku)  sjednicu Gradskog vijeća.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 25. izvanrednu elektronsku sjednicu 

Gradskog vijeća u 09 sati i 45 minuta. 

 

Vijećnik Marko Hrsto: Ja bih htio ovim putem čestitati svim Trogirkama i Trogiranima, 

svim našim sugrađanima Uskrs i uskrsne blagdane.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša: Marko hvala, a ponovit ću za tobom, a svim 

građankama i građanima sretni i blagoslovljeni uskršnji blagdani.  

 

Zapisnik sastavio:  
     
Zamjenik pročelnika Upravnog odjela za javne potrebe,  
opće poslove i imovinu grada:  
Dujo Odžak, dipl.iur.  

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
Ante Piteša, ing.   


