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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              GRAD TROGIR 
           GRADSKO VIJEĆE 
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SAŽETAK ZAPISNIKA 

s dvadeset i četvrte sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 13.03.2020.g. (petak ) u 

09:00 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.) Marina 

Ćaleta Rade; 5.) Damir Zaradić; 6.) Alen Pensa; 7.) Mario Juranović, 8.) Matea Harašić; 9.) Ivanka 

Tomaš;  10.) Tonći Barada; 11.) Toni Zulim; 12.) Slaven Jažo; 13.) Stipe Novak; 14.) Romeo Palada; 

15.) Sanja Vuković i 16.) Sandro Hrabar. 

Odsutan: 1.) Marko Hrsto. 

Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenik gradonačelnika Viktor Novak, privremeni 

pročelnici Perislava Paraman, Branka Frankić, Ivan Meštrović, zamjenik pročelnika Dujo Odžak, 

voditelj Ureda unutarnje revizije Ivo Celio Cega, stručni suradnik Ante Buble te predstavnici tiska.  

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša obavještava da postoji zamjena za vijećnicu Danijelu Uljević 

koja je podnijela ostavku na dužnost vijećnice Gradskog vijeća Grada Trogira, a za zamjenu je 

određena Ivanka Tomaš. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša: Ja bih zamolio novu vijećnicu da pristupi i 

nakon pročitane prisege samo izgovori „prisežem“. Vijećnica Ivanka Tomaš nakon pročitane prisege 

je prisegnula i istu potpisala. 

Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red za koji  je vijećnicima dostavljena  nadopuna  s 

točkom 14.  „Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području 

grada Trogira“. Predloženi dnevni red s dopunom je usvojen. 

                                                                      ZAPISNIK 

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira je usvojen. 

Usvojeni dnevni red  glasi:   

                                                                 DNEVNI RED 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2020.g. 
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 a.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja  komunalne 

infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2020. 

 b.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  Grada 

Trogira u 2020. godini. 

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

Grada Trogira za 2020. godinu. 

 d.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2020. godinu. 

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

za 2020. godinu. 

f.)Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2020. 

godinu. 

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

Grada Trogira za razdoblje 2020.-2022. godine. 

2.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika gradske uprave Grada Trogira 

3.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. 

4.    Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira 

5.    Prijedlog Srednjoročnog(trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje od 2020. do 2022. 

6.    Prijedlog Plana davanja koncesije za 2020. 

7.    Prijedlog Odluke o komunalnom redu  

8.    Prijedlog Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica   

9.    Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira 

10.  Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira 

11.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Trogira  

12.  Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara na području Grada Trogira u 2019. 

13.  Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za razdoblje od 2020.-

2021.  

14. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Trogira   

Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
 
 Ad/1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2020.g. 
 a.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2020. 

 b.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Trogira u 2020. godini. 

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

školstva Grada Trogira za 2020. godinu. 

d.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2020. 

godinu. 

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

Trogira za 2020. godinu. 

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

2020. godinu. 

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

donacija Grada Trogira za razdoblje 2020.-2022. godine. 
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Privremena pročelnica Perislava Paraman uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonći Barada, Gradonačelnik Ante Bilić, Ivica Baturina i Alen 
Pensa. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Ad/1. 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2020.g. sa programima od a.) do f.)  te je sa 
9 glasova „ZA“ i 5 glasova  „protiv“ usvojeno. 
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto, Damir Zaradić i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama koeficijenata za obračun plaće službenika i 
namještenika gradske uprave Grada Trogira 
Gradonačelnik Ante Bilić uvodno obrazlaže prijedlog.  
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Gradonačelnik Ante Bilić i predsjednik 
Gradskog vijeća Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se 
daje na glasanje Ad/2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama koeficijenata za obračun plaće 
službenika i namještenika gradske uprave Grada Trogira te je sa 9 glasova „ZA“, 7 glasova „protiv“ 
usvojena. 
 
Odsutni vijećnik : Marko Hrsto. 
Sjednici je nazočno 16 vijećnika. 
 
Ad/3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. 
Privremena pročelnica Branka Frankić uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Damir Zaradić, Gradonačelnik Ante Bilić, Tonći Barada i Ivica 
Baturina. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje 
Ad/3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. te je jednoglasno usvojeno sa 15 
glasova „ZA“.  
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto i Sanja Vuković. 
Sjednici je nazočno 15 vijećnika. 
 
Ad/4. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih daje se na glasanje Ad/4. Prijedlog Odluke o 
obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira te je jednoglasno usvojen sa 15 glasova 
„ZA“. 
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto i Sanja Vuković. 
Sjednici je nazočno 15 vijećnika. 
 
Ad/5. Prijedlog Srednjoročnog(trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje od 2020. do 
2022. i Ad/6. Prijedlog Plana davanja koncesije za 2020. 
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović objedinjuje točke i uvodno obrazlaže prijedloge. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih daje se na glasanje Ad/5. Prijedlog 
Srednjoročnog(trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje od 2020. do 2022. i Ad/6. Prijedlog 
Plana davanja koncesije za 2020. te su jednoglasno usvojeni sa 14 glasova „ZA“. 
 
Odsutni vijećnici : Marko Hrsto, Sanja Vuković i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu  
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović 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 glasanje Ad/7. Prijedlog Odluke o komunalnom 
redu te je jednoglasno usvojen sa 14 glasova „ZA“. 
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Odsutni vijećnici: Marko Hrsto, Sanja Vuković i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/8. Prijedlog Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica   
Zamjenik pročelnika Dujo Odžak uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Tonći Barada, Gradonačelnik Ante Bilić i Predsjednik Gradskog 
vijeća Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na 
glasanje Ad/8. Prijedlog Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica te je 
jednoglasno usvojen sa 13 glasova „ZA“. 
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto, Sanja Vuković, Sandro Hrabar i Romeo Palada. 
Sjednici je nazočno 13 vijećnika. 
 
Ad/9. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira,  
Ad/10.  Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira i 
Ad/11.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Trogira  
Zamjenik pročelnika Dujo Odžak objedinjuje točke i uvodno obrazlaže prijedloge. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara te se daje na glasanje Ad/9. 
Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira, Ad/10.  Prijedlog 
Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira i Ad/11. Prijedlog Odluke 
o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira te su jednoglasno 
usvojene sa 14 glasova „ZA“. 
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto, Sanja Vuković i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/12. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira u 2019. 
Stručni suradnik Ante Buble uvodno obrazlaže izvješće. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina i Gradonačelnik Ante Bilić. S obzirom da više 
nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasanje Ad/12. Izvješće o stanju zaštite 
od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 
Grada Trogira u 2019. te  je jednoglasno usvojena sa 14 glasova „ZA“. 
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto, Sanja Vuković i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/13. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za razdoblje 
od 2020.-2021. 
Stručni suradnik Ante Buble uvodno obrazlaže Provedbeni Plan. 
Otvara se rasprava ali s obzirom da nije bilo prijavljenih ista se zatvara te se daje na glasanje Ad/13. 
Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za razdoblje od 2020.-2021. 
te  je jednoglasno usvojen sa 14 glasova „ZA“. 
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto, Sanja Vuković i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Ad/14. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području 
grada Trogira   
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog. 
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Nives Karanušić, Alen Pensa, Ivica Baturina, Damir Zaradić i 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se 
zatvara te se daje na glasanje Ad/14. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju 
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prometa na području grada Trogira te je jednoglasno usvojen sa 14 glasova „ZA“. 
 
Odsutni vijećnici: Marko Hrsto, Sanja Vuković i Sandro Hrabar. 
Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 24. sjednicu Gradskog vijeća u 11 sati i 35 

minuta. 

 

 

 
 
 

Zapisnik vodila:                               Predsjednik Gradskog vijeća 

Mihaela Pomenić, ing.                                                                       Ante Piteša, ing.  

 

 


