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I. UVOD 
 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) propisano je da 
gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom 
vijeću, sukladno odredbama Statuta.  
 
Odredbama članka 42. Statuta Grada Trogira („Službeni Glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 
9/13, 6/14 i 1/18.) propisano je da gradonačelnik do 30. rujna tekuće godine podnosi 
polugodišnje izvješće o radu za razdoblje siječanj –  lipanj tekuće godine. 
 
Gradonačelnik obavlja poslove koji proizlaze iz nadležnosti gradonačelnika kao izvršnog 
tijela, propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim 
zakonima i pod zakonskim propisima i aktima Grada Trogira. U okviru svojih nadležnosti 
gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost u obavljanju poslova te za zakonitost 
rada upravnih tijela Grada Trogira. 
 
Poslovi i aktivnosti iz ovog Izvješća realizirani su u vremenskom razdoblju od 01. siječnja do 
31. lipnja 2020. godine i to  kroz djelovanje 4 upravna odjela Grada Trogira, čiji rad 
usmjerava i nadzire gradonačelnik. Prethodno spomenuti upravni odjeli su: 
 

 Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada 
 Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja 
 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije 
 Upravni odjel za  urbanizam i prostorno uređenje 

 
Gradonačelnik Grada Trogira jednom tjedno održava kolegije, na kojima su prisutni oba 
zamjenika gradonačelnika te pročelnici svih upravnih odjela Grada Trogira. Na predmetnim 
kolegijima razmatraju se pitanja iz nadležnosti upravnih tijela koja su od zajedničkog 
interesa, prijedlozi akata koje gradonačelnik donosi i koje upućuje Gradskom vijeću, 
zauzimaju se stavovi o pitanjima iz nadležnosti Grada, daju se smjernice za izvršavanje 
određenih poslova i zadataka, koordinira se  rad upravnih tijela te se rješavaju druga pitanja 
od značaja za funkcioniranje tijela Grada Trogira. 
 
Ovo Izvješće sastoji se od dva dijela.  
 
Prvi dio Izvješća obuhvaća razradu najvažnijih aktivnosti u upravljanju krizom 
uzrokovanom pandemijom virusa Covid-19, aktivnosti iz područja komunalnog i  prostornog 
uređenja, zaštite okoliša, društvenih djelatnosti, provedbe EU projekata te kulturnih i  
protokolarnih aktivnosti.  
 
Drugi dio Izvješća su pojedinačna izvješća o radu upravnih odjela grada Trogira. 
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II. RAZRADA AKTIVNOSTI 
 

 
1. UPRAVLJANJE KRIZOM UZROKOVANOM PANDEMIJOM 

VIRUSA COVID-19 
 
 
Jedan od najvećih izazova u Izvještajnom razdoblju sigurno je bilo upravljanje 
iznenadnom krizom prouzrokovanom pandemijom virusa Covid-19. Ova kriza 
pogodila je čitav svijet, te je imala velike reperkusije i na poslovanje Grada Trogira. 
Osim gospodarske krize koja je uslijedila tu je bio i izazov upravljanja Gradom u 
novim izvanrednim uvjetima. 

 
Uvidjevši koje razmjere bi kriza mogla imati prilagodili smo poslovanje, a sve kako 
bi pomogli sugrađanima, poduzetnicima i svima koji djeluju na području grada, kao i 
stavili u punu funkciju stožer civilne zaštite. 
 
 
Iako je Stožer civilne zaštite Grada Trogira uvijek u pripravnosti, njegova važnost i 
aktivnost posebice je došla do izražaja tijekom pandemije uzrokovane virusom Covid 
– 19.  

 
Na samim počecima pandemije Grad Trogir sazvao je nekoliko sjednica Stožera na te 
se vrlo detaljno i temeljito pripremio za situaciju koja se našla pred nama. 

 
Tijekom same pandemije Stožer se svakodnevno sastajao te je aktivnost raznih službi 
(vatrogasci, policija, Crveni križ, Trogir holding d.o.o.,  povjerenici civilne zaštite, 
komunalno i prometno redarstvo) bila na zavidnoj razini. Na vrijeme su osigurane 
dovoljne količine dezinfekcijskih i zaštitnih sredstava. 

 
Nastavno na Odluku na nacionalnoj razini o zatvaranju škola i vrtića, obje osnovne i 
sve srednje škole te svi dječji vrtići u Trogiru od 16. ožujka se zatvaraju, dok su 
dežurni bili Dječji vrtić Maslačak i Dječji vrtić Maslina. Sportski objekti i igralište 
Batarija preventivno su zatvoreni, dok su Grad Trogir, Turistička zajednica i Trogir 
Holding obustavili rad sa strankama. Također, zatvoreni su i Gradska knjižnica 
Trogir, Muzej Grada Trogira i Pučko otvoreno učilište. 

 
Svakodnevno su se pratile i ažurno provodile provodile Odluke Nacionalnog stožera 
Republike Hrvatske. Članovi Stožera svakodnevno su obilazili cijelo područje grada 
Trogira. Policijska i vatrogasna vozila te predstavnici prometnog i komunalnog 
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redarstva intenzivno su boravili na ulicama sa svjetlosnim obilježjima (rotirkama, 
bljeskalicama), a u cilju dodatnog upozorenja građanima da se pridržavaju mjera o 
nezadržavanju na javnim površinama. 

 
U suradnji s  Udrugom TOMS preko njihovih volontera, osigurana i organizirana 
pomoć, dostava hrane i drugih potrepština starijim i bolesnima, kao i  drugima iz 
rizičnih skupina kojima je preporučeno što manje izlaziti zbog mogućnosti pojave i 
širenja koronavirusa na našem području. 

 
Uvođenjem propusnica za napuštanjem mjesta prebivališta članovi Stožera se dodatno 
aktiviraju. Svi građani propusnicu su mogli zatražiti preko mail adrese 
stozer@trogir.hr te im je ista bila dostavljena u skeniranom obliku.  Također, 
propusnica se mogla zatražiti i putem telefona, nakon čega je građanima bila fizički 
dostavljena. Članovi Stožera svakodnevno su tijekom cijelog dana aktivno radili na 
izdavanju propusnica (kasnije e-propusnica), kako bi građani u što kraćem roku dobili 
svoju prijeko potrebnu propusnicu. Također, osigurano je i cjelodnevno telefonsko 
dežurstvo, kako bi se građani mogli obratiti Stožeru za sve potrebite informacije.  

 
Djelatnici Holdinga svakodnevno su dezinficirali najfrekventnije površine u centru 
grada, ulice u staroj jezgri, ribarnicu, tržnicu. 

 

Redovito smo obilazili i naše otoke. U ovoj situaciji naši otočani nisu imali  problema 
s opskrbom, a bili smo u svakodnevnom kontaktu s mjesnim odborima u slučaju da 
zatreba bilo kakva pomoć Grada. Inače, Drvenik Veli i Mali imali su  svog volontera 
koji je preuzimao hranu i lijekove s trajekta i donosio onima kojima je potrebno. 

 
Pokrenuli smo službenu Viber zajednicu Grada Trogira kao dodatni kanal 
komunikacije preko kojeg smo građanima željeli davati pravovremene, službene i 
korisne informacije vezane za epidemiju koronavirusa, mjere Stožera civilne zaštite, 
mjere Grada te razne upute i savjete.  
 
Pokrenuli smo i e-Oglasnu ploču na kojoj su  bile dostupne sve informacije koje su 
građani inače tražili na onoj 'običnoj'.  

 
Organizirao se rad gradske uprave i svih ustanova  u timovima (po 14 dana). 

 
Crveni križ je zajedno sa volonterima potrebitima podjelio preko 5 tona hrane na 
području grada Trogira. 

 
Građani grada Trogira bili su disciplinirani te upravo je ta discipliniranost i 
pravovremeni rad Stožera i svih službi rezultirao  vrlo malim brojem zaraženih: 10- 
ak slučajeva i većinom sa blažim simptomima. 
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Grad Trogir i Stožer civilne zaštite Grada Trogira i dalje nastavljaju svoju aktivnost,  
prate situaciju i postupaju u skladu s okolnostima. 
 
Naravno osim djelovanja Stožera na suzbijanju zdravstvenih posljedica pandemije 
paralelno se radilo i na prilagođavanju poslovanja grada u uvjetima očekivane 
ekonomske krize. 

 
Ono što želim istaknuti je da su sve mjere usuglašavane i s Gradskim vijećem 
odnosno predsjednikom Gradskog vijeća i predsjednicima klubova vijećnika u 
Gradskom vijeću. 

 
Kao prve mjere za pomoć gospodarstvu, ali i sa ciljem očuvanja stabilnosti Grada, 
točnije gradskog Proračuna poduzete su sljedeće mjere: 

 
 Oslobađanje od plaćanja vrtića za roditelje i to  za cijeli period trajanja 

lockdowna 
 Oslobađanje od plaćanja zakupa za javno prometne površine i poslovne 

prostore u vlasništvu grada u periodu od 01. ožujka 2020. godine do 01. srpnja 
2020. godine. 

 Umanjenje zakupa javno prometnih površina i gradskih poslovnih prostora u 
periodu od 01. srpnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine. 

 Umanjene komunalne naknade za sve poslovne subjekte s padom prometa 
većim od 50% 

 Umanjenje zakupa na tržnici kojom upravlja tvrtka Trogir holding d.o.o. 
 
Također, kako je zbog navedenih mjera, ali i zbog šireg utjecaja krize na 
gospodarstvo, a pogotovo turizam bilo za očekivati znatan pad proračunskih prihoda, 
bilo je nužno uštede napraviti i na prihodovnoj strani proračuna, kao i racionalizaciju 
poslovanja gradskih tvrtki i ustanova. 

 
Tako je provedeno smanjene plaća u Gradskoj upravi te svim gradskim tvrtkama i 
ustanovama za 10%, isto tako umanjenje su plaće gradskim dužnosnicima i 
rukovodećem kadru gradskih tvrtki za 15%. Vijećničke naknade, naknade za rad 
upravnih vijeća i nadzornih odbora umanjene su za 50%.  

 
Osim prethodno spomenutog, pojedine investiciji za koje je procijenjeno da nisu od 
vitalnog interesa i da nisu u takvoj fazi realizacije da ih se ne može prekinuti, 
odgođene su na neko vrijeme. 
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2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO I  INVESTICIJE,  
PROSTORNO  UREĐENJE I   ZAŠTITA OKOLIŠA 

 
 

Rekonstrukcija  Ulice kardinala Alojzija Stepinca  
 

Ulica kardinala Alojzija Stepinca: dionica Mali most - Seget, pod ingerencijom je 
Županijske uprave za ceste. 

 
U proteklim godinama izrađena je projekta dokumentacija te je riješen dio imovinsko 
- pravnih odnosa. Nažalost, zbog neaktivnosti, kako ŽUC-a, tako i Grada Trogira 
predmetne dozvole su istekle. Održan je sastanak s upravom ŽUC-a, te je pokrenuta 
inicijativa i aktivnosti oko ponovnog pokretanja ovog projekta.  
 
Grad Trogir dobio je punomoć ŽUC-a za izradu kompletne dokumentacije. U 
prethodnom razdoblju ishođena je lokacijska dozvola.  
 
U Izvještajnom razdoblju provedena je parcelacija, te je ŽUC sukladno svojim 
obavezama započeo postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.  
 
Glavni projekt je izrađen te se po pokretanju postupka izvlaštenja planira podnijeti 
zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. 
 
Ukoliko se sve bude realiziralo  planiranom dinamikom, početak radova na 
predmetnoj cesti očekuje se u prvom kvartalu 2021. godine. 

 
 

Rekonstrukcija ulice put Dragulina 
 

Rekonstrukcija Ulice put Dragulina: od križanja s Ulicom put Kapelice do križanja s 
Ulicom put Mulina, prepoznat je kao sigurnosni problem prometa.  
 
Naime, predmetna dionica ceste vodi prema osnovnoj i srednjoj školi te istom prolazi 
veliki broj djece. Dionica je uska i bez nogostupa. Iako je je lokacijska dozvola 
ishođena još 2012. godine, u prethodnom razdoblju nije se gotovo ništa poduzelo na 
realizaciji ovog projekta.  

 
U prethodnom razdoblju potpisan je ugovor s izvođačem radova te su nakon 
provedenog postupka javne nabave započeti radovi na izgradnji. 
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U Izvještajnom razdoblju nastavljeni su radovi na izgradnji predmetne ulice, međutim 
radovi su dijelom kasnili zbog problema uzrokovanih pandemijom virusa Covid - 19, 
ali isto tako i zbog problema s  izvođačem radova na koje Grad Trogir nije mogao 
utjecati. Dovršetak radova očekuje se tijekom ljeta. 

 
 
Nova sportska dvorana 
 
Potreba za izgradnjom nove sportske dvorane prepoznata je kao ključni sportski 
infrastrukturni objekt nužan za razvoj sporta u Trogiru. 
 
U prethodnom razdoblju definirana je lokacija na kojoj bi se gradila navedena 
sportska dvorana, odnosno odabrano je gradsko zemljište u Krbanima i to nakon 
višegodišnjeg sudskog spora s poljoprivrednom zadrugom Obnova. 
 
Projekt izgradnje nove sportske dvorane uvršten je u Proračun te su započele 
pripremne radnje za izradu dokumentacija za izgradnju nove dvorane, pripremljen je 
projektni zadatak, te je pokrenut ulazak u posjed sudskim putem. Nažalost, zbog krize 
uzrokovane virusom Covid – 19  projekt je malo usporen, ali se kao jedan od ključnih 
gradskih projekata neće obustavljati. 

 
 
Zbrinjavanje otpada 

 
U prethodnom razdoblju potpisan je ugovor s izvođačem radova te su započeli radovi 
na izgradnji reciklažnog dvorišta.  Dovršetak radova očekuje se u trećem kvartalu 
2020. godine, čime će i Trogir napokon dobiti jako vrijedan i važan  objekt u sustavu 
gospodarenja otpadom.  
 
Također, u prethodnome razdoblju nastavljene su aktivnosti na uređenju i sanaciji 
deponija Vučje brdo. Ishođena je građevinska dozvola za drugu fazu sanacije 
deponija. Kako nažalost izgradnja županijskog centra u Lečevici kasni, pristupilo se i 
izradi projekta povećanja kapaciteta, a sve kako bi deponij osigurao rad do planiranog 
otvaranja centra za glomazni otpad Lečevica. Potpisan je ugovor s Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija te je pripremljena 
dokumentacija za postupak nabave.  
 
U Izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave te je nakon dovršetka 
postupka potpisan ugovor s izvođačem radova. Započeli su  pripremi radovi, a 
dovršetak radova planiran je u lipnju 2020. godine. Realizacijom ovog projekta Grad 
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Trogir će osigurati funkcioniranje ključnog objekta u sustavu gospodarenja otpadom, 
što je neophodno sve do  otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje glomaznog 
otpada u Lečevici. 
 
Osim prethodno navedenih aktivnosti, aktivnostima tvrtke Trogir Holding d.o.o. 
povećava se standard prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Postupno se prelazi na 
sakupljanje otpada na kućnom pragu, a gdje to zbog konfiguracije terena nije moguće 
uvodi se sustav takozvanih „Poluukopanih kontenjera“. Također, pripremi je i 
postavljenje većeg broja zelenih otoka. U ovu svrhu tvrtka Trogir holding d.o.o. je 
započela i s tehnološkom obnovom, u prvom redu voznog parka koji je bio star preko 
15 godina.  Između ostalog, nabavljeno jedno moderno vozilo s kranom takozvani 
„smečar“. 

 
 
Uređenje Trga Lučica 

 
U prethodnom razdoblju, a na zahtjev Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije, 
projektna dokumentacija je proširena i to na način da je definiran budući izgled čitave 
Čiovske obale zapadno od velikog mosta, a ne samo dijela na Lučici.  
 
Također,  Vodovod i kanalizacija d.o.o. ugovorio je izgradnju kanalizacije, odnosno 
spoja Aci marine na sustav EKO Kaštelanski zaljev, koja se na glavnu mrežu spaja 
upravo preko planiranog Trga.  
 
U Izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za izvođača radova, te je 
donesena odluka o odabiru. Kako je vrijednost radova po provedenom natječaju 
iznosila otprilike 3 milijuna kuna, a došlo je do krize uzrokovane pandemijom virusa 
Covid – 19, odlučeno je da se predmetna investicija privremeno odgodi. Kada se 
procijeni da je situacija s ekonomskom krizom povoljnija predmetni projekt će se 
nastaviti. 

 
 
Trogirska kamena enciklopedija 

 
Projektom Trogirska kamena enciklopedija pripremit će sva potrebna tehnička 
dokumentacija koja je potrebna za obnovu i revitalizaciju Kaštela Kamerlengo, kule 
svetog Marka, prostora Batarije i glorijeta maršala Marmonta te sjevernih i južnih 
gradskih vrata. Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 5.400.000,00 kuna, te je 
osigurano sufinanciranje iz fondova EU u iznosu od 85%. 
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U prethodnom razdoblju ugovorena je izrada projekta arhitektonske i konstruktivne 
sanacije kaštela Kamerlengo te je dovršena izrada konzervatorske podloge, proveden 
je arhitektonsko urbanistički natječaj te je odabran  pobjednički rad. Ugovorena je  
izrada idejnog i glavnog projekta. Također, izrađen je idejni projekt rekonstrukcije 
Kaštela Kamerlengo. 
 
U Izvještajnom razdoblju nastavljene su radnje na izradi glavnog projekta 
rekonstrukcije Kaštela Kamerlengo i kule svetog Marka. Očekuje se da do kraja 2020. 
godine bude dovršena kompletna dokumentacija te ishođene građevinske dozvole. 
 
Ovime će biti pripremljena sva dokumentacija za „fazu B“, odnosno za izvođenje 
radova. 
 

 
Vodoopskrba otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali 

 
U prethodnom razdoblju osigurano je financiranje izrade projektne dokumentacije od 
strane Grada  i Županije, ukupne procijenjene vrijednosti otprilike 1.000.000,00 kuna.  
Proveden je postupak javne nabave, kompletne tehničke dokumentacije, koja 
uključuje i ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.  
 
U Izvještajnom razdoblju izrađen je idejni projekt te je isti usaglašen sa stručnim 
službama Grada i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Također, proveden je postupak 
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Pokrenut je i postupak ishođenja 
lokacijske dozvole. Očekuje se da će kompletna dokumentacija biti gotova u drugoj 
polovici 2020. godine. 

 
 
Odvodnja otpadnih voda 

 
U Izvještajnom razdoblju u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. i Agencijom 
Eko kaštelanski zaljev provodile su se aktivnosti na izgradnji i proširenju 
kanalizacijske mreže, te je realizirano slijedeće: 

 
- Kanalizacijska mreža na predjelu Salduna (ulice puta Salduna II, Vladimira 

Nazora i Put svetog Andrije) većim dijelom je realizirana. 
 

- Izgradnja kanalizacijske mreže područja Cocine drage (ulice Bilin Dolac, Put 
svetog Ante, ulica Cocina Draga) započeta je u Izvještajnom razdoblju 
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- Kanalizacijska mreža područja Travarica (ulica put Ribole) započeta je i većim 
dijelom dovršena u Izvještajnom razdoblju.  

 
U Izvještajnom razdoblju ishođena je građevinska dozvola i za projekt rekonstrukcije 
kanalizacijske i vodoopskrbne mreže stare gradske jezgre grada Trogira i to  kao 
jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata.  Ovim projektom obuhvaćena je i 
rekonstrukcija kanalizacije ali i vodoopskrbe, kao i elektroenergetske mreže te 
popločenja u gotovo svim ulica u staroj gradskoj jezgri. Upravo stoga ovaj projekt je 
financijski prilično zahtjevan, točnije kazano predviđeni trošak iznosi otprilike  40 
milijuna kuna. Projekt je podijeljen na šest faza,  a za prve dvije faze sredstva su 
osigurana RIPom agencije Eko kaštelanski zaljev. 

 
Osim navedenog, u tijeku je najveći projekt kojeg vodi Vodovod i kanalizacija Split, 
odnosno takozvani  projekt  „Aglomeracije Kaštela - Trogir“. 

  
Nakon što je u prethodnom razdoblju potpisan ugovor o financiranju iz fondova EU 
projekta kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Aglomeracije Kaštela Trogir, u 
Izvještajnom razdoblju pokrenuta je  procedura nabave za izvođača radova za 
takozvani tender A2 koji obuhvaća kompletno područje Grada Trogira. Početak 
radova očekuje se do kraja 2020. godine. 
 
 
Izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima 

 
Na inicijativu udruge HVIDR-a i Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog 
rata Trogira, Segeta, Marine i Okruga, a sve u suradnji s Gradom Trogirom pokrenut 
je projekt izgradnje spomenika hrvatskim braniteljima.  
 
18. svibnja 2018. godine na Gradskom vijeću donesena je odluka te su definirani 
parametri za provedbu natječaja kojim bi se odabralo arhitektonsko rješenje samog 
spomenika. Izgradnja spomenika očekivala  se tijekom 2019. godine. 
 
U prethodnom razdoblju pokrenut je postupak natječaja za izbor izrađivača 
spomenika, stručna komisija izabrala je najbolji rad, održana je izložba radova te je 
potpisan ugovor o realizaciji spomenika. Također,  započeli su radovi na izgradnji 
spomenika te se dovršetak izgradnje spomenika očekivao u prvoj polovici 2020. 
godine. 
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U Izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi. Planirano otvorenje spomenika trebalo 
je biti u travnja 2020. godine, međutim zbog krize uzrokovane pandemijom virusa 
Covid – 19 svečano otvorenje spomenika održalo se 10. lipnja 2020. godine. 
 
 
Obalni pojas Brigi Lokvice 
 
Uređenje obalnog pojasa od autobusnog kolodvora do ornitološkog rezervata Pantan 
jedan je od prioriteta Grada.  
 
Projekt je podijeljen u tri faze i to: 
 
 Od autobusnog kolodvora do kraja Pomorsko sportske udruge  Lokvice 

 
Nakon što je u prethodnom razdoblju izrađen glavni projekt te su ishođeni svi 
potrebni akti za građenje,  Projekt je prijavljen na sufinanciranje iz ITU 
mehanizma aglomeracije Split, te se očekuje da će isto biti odobreno do kraja 
godine. 
 

 Izgradnja lukobrana 
 

Za ovaj projekt formalno pravno investitor je Pomorsko  športska udruga Lokvice, 
međutim kako se radi o objektu koji obuhvaća  lukobran Pomorsko športske 
udruge  Lokvice, ali isto tako i početak plaže, u prethodnom razdoblju postignut je 
sporazum s prethodno spomenutom udrugom da se u ovu investiciju krene 
zajednički te da se zatraži sufinanciranje i od strane Splitsko – dalmatinske 
županije. 
 
U prethodnom razdoblju potpisan je ugovor o sufinanciranju sa Splitsko – 
dalmatinskom županijom, koja financira 50% projekta odnosno 3 milijuna kuna. 
Grad Trogir i Pomorsko sportska udruga Lokvice sufinanciraju svatko po 25% 
ukupnog iznosa projekta.   
 
U Izvještajnom razdoblju započeli su radovi na ovom važnom infrastrukturnom 
objektu te se  dovršetak istih očekuje u prvoj polovici 2021. godine. 
 

 OD Pomorsko sportske udruge Lokvice do Pantana 
 

Ovdje se radi o znatno složenijem zahvatu od prethodno navedenog, za koji je 
potrebno izraditi idejni projekt, elaborat zaštite okoliša, glavni projekt te ishoditi 
građevinsku dozvolu. Ovaj projekt financijski je znatno teži, a procijenjen je na  
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otprilike 20.000.000,00 kuna.  
 
U prethodnom razdoblju proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je 
izrađen glavni projekt čime su se stvorile sve pretpostavke za podnošenje zahtjeva 
za ishođenje građevinske dozvole. 
 
U Izvještajnom razdoblju provedena je procedura ishođenja građevinske dozvole. 
Potrebno je još riješiti dokaz pravnog interesa kako bi se predmetna dozvola 
mogla i izdati. 
 
Očekuje se da će se ishođenje svih potrebnih dozvola osigurati  do kraja 2020. 
godine. 

 
 

Aktivnosti unutar Urbane aglomeracije Split  
 

U Izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice upravljačkih tijela Urbane 
aglomeracije: Koordinacijskog vijeća i sjednica Partnerskog vijeća.  
 
Osim ranije prijavljenih projekata:  

 
 projekt nabave opreme za otvorene ljetne pozornice (pozornicu s kupolom, 

ozvučenje, rasvjetu, sjedalice, montažne tribine, metalnu ogradu i drvene 
kućice u visini od 1.000.000,00 kuna) 
 

 projekt obnove bivše kino dvorane u edukacijsko – kulturni centar što 
uključuje sanaciju zgrade, kompletnu izmjenu instalacija te radove na 
preuređenju dvorane u polivaletan prostor koji bi omogućio različite sadržaje. 
Vrijednost projekta je 14.000.000,00 kuna. 

 
u siječnju 2020. godine  prijavljen je i projekt: 
 

 projekt  aktivnog uključivanja i poboljšanja zapošljivosti te razvoja 
inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine – uspostava Centra za 
inovacije i edukaciju u vrijednosti od 3.000.000,00 kuna.  

Istovremeno su pripremani projekti uspostave sustava javnih bicikala i izgradnju 
pješačko biciklističke staze na nasipu Brigi – Lokvice, te projekt Centra društvene 
inkluzije za ranjive skupine. 
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Projekt I tebe se pita  
 
Grad Trogir je, kao prvi grad u Dalmaciji otvorio dio proračuna za građane kroz 
projekt „I tebe se pita“, u kojemu građani sami predlažu male komunalne projekte i 
zahvate u njihovoj ulici ili mjesnom odboru. U prvoj godini projekta, 2018. godini,  
 
Imali smo 293 prijave i 33 izglasana projekta. U drugoj godini projekta zaprimili smo 
384 prijave, a izglasano je 38 projekata za realizaciju u 2020. godini.  
 
Od toga je u Izvještajnom razdoblju realizirano: 
 
- sanacija asfalta u Ulici Put Dionica u Arbaniji 
- nadzorna kamera za JPP u Portu u Arbaniji 
- postavljanje tabli s nazivima ulica 
- čišćenje Mišine ulice 
- postavljeni poluukopani kontejneri u Naselju 
- Postavljeni usporivači u ulicama Put Muline, Put Kapelice, Gospe kraj mora, 

Špira Puovića 
- Postavljena nadzorna kamera za JPP u Naselju 
- Postavljeno prometno ogledalo na križanju A.Starčevića i Put Krbana 
- Zamjena ljuljačke na igralištu Lučica 
- Sadnja perunika u parku Fortin 
- Zamjena oglasne ploče na Sjevernim vratima grada 
- Ugrađeni polukopani kontejneri u Mastrinci 
- Uređen vrt, postavljen pješčanik i uređen spomenik u Žedno 
- Postavljena prometna ogledala kod groblja 
- Asfaltiran put od dućana do crkve na Drveniku Malom 

 
 

Program POS stanova  
 

Radi realizacije projekta izgradnje stanova iz programa POS-a dana 19. studenoga 
2019. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz 
Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira radi 
utvrđivanja liste reda prvenstva. 

 
Na temelju na temelju članka 18. Odluke  o uvjetima, mjerilima i postupku za 
utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 
stanogradnje na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 
14/19), sastavljen je Prijedlog liste prvenstva po zaprimljenim zahtjevima i objavljen  
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na mrežnim stranicama grada 12. lipnja 2020. godine.  

  
Od ukupno zaprimljenog 71 (sedamdeset i jednog) zahtjeva, za 63 (šezdeset i tri) 
podnositelja zahtjeva je utvrđeno da ispunjavaju uvjete, dok podnositelji zahtjeva koji 
nisu dostavili svu propisanu dokumentaciju ili ne ispunjavaju druge uvjete (najviše 
bez prebivališta u Gradu Trogiru na dan objave Javnog poziva), nisu uvršteni na listu 
prvenstva. 

  
Na temelju članka 24. Odluke  o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda 
prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 
području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 14/19), podnositelji 
zahtjeva su imali pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, 
odnosno na neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. 

  
Nakon što je odlučeno o zaprimljenim prigovorima, sastavljena je konačna Lista reda 
prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na 
području Grada Trogira, KLASA: 940- 01/19-01/146, URBROJ: 2184/01-30/01-20-
205 od 30. lipnja 2020. godine. 

 
Ishođena je lokacijska dozvola za pristupni put do nekretnine predviđene za gradnju 
stanova, te se pristupilo upisu iste u katastru i zemljišnim knjigama, kao i 
pregovorima s vlasnicima istih nekretnina radi otkupa dijela zemljišta za potrebe 
gradnje puta.  
 
 
Vrtić Plano 

 
Nakon što je u prethodnom razdoblju pripremljena kompletna dokumentacija te 
ishođeni akti za građenje, izvršena je prijava na natječaj Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije za dovršetak izgradnje ovog vrtića.  

 
Projekt je uspješno prošao sve faze evaluacije te je odobreno sufinanciranje, a 
zaključno je u prosincu 2018. godine i potpisan ugovor o sufinanciranju projekta. 
Vrijednost projekta procijenjena je na otprilike 4.800.000,00 kuna, od čega se 85% 
bespovratno financira iz fondova EU. 

 
U Izvještajnom izvođač je nastavio s radovima, te je zbog krize uzorkovane 
pandemijom virusa Covid -19 došlo do određenog kašnjenja u radovima. Grad Trogir 
konstantno je vršio pritisak na izvođača radova da se radovi ubrzaju te da se poštuju 
ugovoreni rokovi. Sukladno navedenome cilj je da vrtić Plano primi prvu djecu  
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početkom školske godine 2020./2021 
 
Vrtić Balancane 
 
Problem nedostatka vrtićkih kapaciteta u Trogiru traje godinama, a od 2012. godine  
nije uređen ni jedan novi prostor. Također, Balancane kao jedan od većih kvartova do 
sada nije imao nikakve društvene sadržaje pa tako ni vrtićke. Upravo iz navedenog 
razloga donesena je odluka o nabavi prostora za potrebe dječjeg vrtića na 
Balancanama. 

 
U prethodnom razdoblju proveden je natječaj te je otkupljen prostor bivšeg  
Brodomerkura. Također, pokrenuta je nabava te su ugovoreni radovi na uređenju 
navedenog prostora. U prostoru će biti smještene dvije vrtićke grupe. Isto tako 
započeli su i radovi te je velika većina radova obavljena tijekom Izvještajnog 
razdoblja. 
 
U Izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi te je novi dječji vrtić „More“ i svečano 
otvoren.  
 

 
Modernizacija javne rasvjete 

 
Kako bi se podigao standard javne rasvjete, ali i ne manje važno kako bi se postigle 
značajne financijske uštede pokrenut je projekt modernizacije javne rasvjete, odnosno 
zamjena postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetnim tijelima koja su znatno 
učinkovitija.  
 
Kako je zbog ekonomske krize koja je nastupila uslijed pandemije došlo do promjene 
namjene kredita kojeg iz kojeg je Grad namjeravao financirati ovaj projekt, isti se 
morao privremeno odgoditi. 
 
U Izvještajnom razdoblju analizirale su se mogućnosti iznalaženja financijskih 
sredstava za navedeni projekt te se razmatra takozvani  ESCO model. 
 

 
Prostorno planska dokumentacija 

 
U prethodnom razdoblju nastavljene su radnje na pripremi izrade izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja Grada Trogira. Dovršen je nacrt za javni uvid, a dovršena 
je i  izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš. Proveden je javni uvid na nacrt  

 prostornog plana. Zaprimljeno je oko 200 primjedbi. 
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Također je su u prethodnom razdoblju obrađene su sve primjedbe te je pripremljen 
konačni prijedlog plana. Isti je upućen na suglasnost Splitsko – dalmatinskoj županiji 
i Ministarstvu graditeljstava. 
 
U Izvještajnom razdoblju izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Trogira 
su i konačno usvojene. 

 
 
Urbanističko arhitektonski natječaj predjela Soline do autobusnog kolodvora 

 
Predio od Solina (trajektnog pristaništa) preko parkinga T1,  tržnice i autobusnog 
kolodvora prepoznat je kao najvrjedniji gradski resurs koji godinama nije iskorišten 
na odgovarajući način. Odlučeno je da se ovom projektu pristupi maksimalno 
profesionalno i studiozno kako bi dobili najbolje moguće rješenje za Grad. 
 
U prethodnom razdoblju pripreme za objavu arhitektonskog natječaja su dovršene te 
je natječaj spreman. 
 
U Izvještajnom razdoblju zbog pandemije uzrokovane virusom Covid – 19 ovaj 
projekt ocijenjen je kao jedan od onih koji nisu među najvećim prioritetima te je 
stavljen na čekanje. 

 
 

Video nadzor 
 
Cilj uvođenja video nadzora je prvenstveno povećanje sigurnosti u gradu, kao i 
sankcioniranje prometnih prekršaja te povećanje komunalnog reda u gradu. 

 
U prethodnom razdoblju implementirana je prva faza video nadzora javnih gradskih 
površina.  Trenutno je u funkciji video nadzor na 12 lokacija u gradu.  
 
U Izvještajnom razdoblju  pripremljena je dokumentacije te je u fazi implementacija 
video nadzora na dodatnih 13 lokacija, tako da će video nadzor biti postavljen na  
ukupno 25 lokacija. Za primijetiti je da se efekti uvođenja video nadzora već vidljivi, 
prvenstveno kroz povećanje sigurnosti kao i osiguranja kontrole komunalnog reda. 
 
 
Dječje igralište Mastrnika 
 
U Izvještajnom razdoblju pripremljena je dokumentacija, provedena je javna nabava 
te je izgrađeno dječje igralište u Mastrinci. 
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2. FINANCIJE I GRADSKA IMOVINA 
 
 

Financijsko poslovanje Grada Trogira za razdoblje siječanj 2020. godine – lipanj 
2020. godine 

 
Ono što je posebno obilježilo financijsko poslovanje Grada za ovo razdoblje je 
pandemija koronavirusa, Odluka Stožera civilne zaštite od 19.3.2020.godine, 
takozvani Lockdown kao protuepidemijska mjera, mjere Vlade Republike Hrvatske  
za prevladavanje posljedica  koje su donesene  u ožujku, travnju i kasnije, posljedično 
je uzrokovala pad prihoda proračuna. 
 
Grad Trogir je u okviru svojih nadležnosti donio mjere za ublažavanje posljedica 
epidemije koje su se odrazile na pad prihoda proračuna, ali i na smanjenje rashoda 
poslovanja Grada. 

 
Posebne mjere Vlada Republike Hrvatske odnosile su se na pitanje ovrha. Vlada je 
već u ožujku dala preporuke da se zbog izvanrednih okolnosti zastaje s postupanjem u 
svim ovršnim  postupcima.  Zastoj se odnosi na  pravne osobe koje su korisnici 
državnih potpora za očuvanje radnih mjesta, te na  postupanje javnih bilježnika i na 
postupanje sudova, dok se Izmjenama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim                           
sredstvima u travnju uvodi moratorij ovrha za  ovršenike fizičke osobe i postupanje 
Fine. Moratorij na izradu ovrha je utvrđen na rok od 3 mjeseca (do 18.7.2020.godine), 
koji je produžen za još 3 mjeseca (do 18.10.2020.godine).  
 
Sve ove navedene Odluke negativno su se odrazile na prihodovnu stranu proračuna, a 
Grad kao vjerovnik je oštećen, budući da zastarni rokovi nisu zaustavljeni, a 
Zakonom su zaustavljene  i zatezne kamate.  Također je u uvjetima lockdowna 
stvorena psihoza općeg neplaćanja, što nam u uvjetima moratorija ovrha i zateznih 
kamata stvara dodatni probleme. 

 
Grad Trogir je za razdoblje siječanj - lipanj ostvario manjak prihoda  u iznosu od 
4.482.349 kuna, koji je prvenstveno uvjetovan iskazivanjem cjelokupnog povrata 
poreza i prireza na dohodak u iznosu od 4.752.324 kuna koji je ove godine isplaćen 
iznimno u 6. mjesecu 2020.godine.(mjera Vlade Republike Hrvatske). 
  
Manjak za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 4.177.083 kuna, odnosno umanjen je 
za preneseni višak ostvaren u 2019.godini. 
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Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni su u iznosu od 30,3 
milijuna kuna što je za 14 % manje od prošlogodišnjeg prihoda. Na smanjenje 
prihoda, osim značajnog iznosa za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi, 
utjecalo je smanjenje prihoda od imovine (za 52%, odnosno za 3,5 milijuna kuna) i 
komunalnog doprinosa (za 50 %, odnosno za 3,3 milijuna kuna). 

 
Istovremeno je ostvaren značajan rast prihoda od pomoći sa ostvarenjem u iznosu od 
7.847.376 kuna što je značajno povećanje u odnosu na ostvarenje u 2019.godini 
(512.964 kuna). 

 
Rashodi i izdaci  su ostvareni u iznosu od 34,7 milijuna kuna i veći su za 9,5 % od 
rashoda prošle godine.  

 
Rashodi poslovanja su za 6,7 milijuna kuna manji od prethodne godine, prvenstveno 
zbog manjih rashoda za isplate po sudskim presudama ( 5.290.941 kuna u 
2019.godini). Važno je naglasiti da su rashodi namijenjeni za  investicije ostvareni u 
iznosu od 14.726.122 kuna što je povećanje za  9,8 milijuna u odnosu na prethodnu 
godine ( za 218 % ) 

 
Ovo povećanje rashoda za investicije (nabavu DI) je povezano sa značajnim 
ostvarenjem sredstava od pomoći i realizacijom započetih investicija.    

 
Osim što se redovito podmiruju tekuće obveze, podmirene su sve ranije preuzete 
obaveze po sudskim nagodbama (odnose se na mjesečnu obavezu za RBA banku za 
jamstvo Trogirskog lista u iznosu od 297.000 kuna i 40.000 kuna za odvjetnicu Miše). 
Ukupno je za ove namjene plaćen iznos od 1.129.999,98 kuna do 30.6.2020.godine., a 
ukupna dugovanja po nagodbama su u međuvremenu u cijelosti podmirena. 

 
Osim obročnih otplata  jednokratno je podmirena obveza po pravomoćnoj presudi 
Suda u iznosu od 515.421,42 kuna., te obveza za presudu u  u iznosu od 125.372,26 
kuna, odnosno ukupno je plaćeno iz proračuna 1.770.793,65 kuna za ove namjene, od 
čega samo za obvezu prema RBA 889.999,98 kuna. 
 
Radi se o prosječnom mjesečnom financijskom opterećenju Grada u iznosu od 
295.132 kuna   i to u uvjetima pandemije uzrokovane virusom COVID-19. 

 
U postojećim uvjetima Grad Trogir financijski normalno funkcionira. Likvidnost 
Grada nije nikad došla u pitanje, sve tekuće obveze se podmiruju redovito (plaće, 
dobavljači, stipendije, proračunski korisnici, udruge u športu i kulturi, rashodi za 
održavanje komunalne infrastrukture – Trogir Holding, Cestar, projekt I TEBE SE  
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PITA), te se financijski prate velike investicije započete prije izbivanja epidemije 
(Uređenje ulice Put Dragulina, Vrtić Plano,  Sanacija deponija Plano, Reciklažno 
dvorište, te  Lukobran Brigi-Lokvice  ) 
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3. OPĆE I JAVNE POTREBE   

 
 
 Rad Gradske uprave 
 

Izvještajno razdoblje obilježilo je nastupanje epidemije bolesti COVlD-19 
uzrokovane virusom SARS CoV-2, te organizacija rada u skladu s Odlukama i 
preporukama Vlade RH i Državnog stožera civilne zaštite.  

 
Po uzoru na uputu Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave, od kraja ožujka 
do sredine svibnja rad se obavljao u dvije (2) skupine nužnog osoblja (skupina A i 
skupina B), koje su neovisno jedna od drugoj osigurale kontinuirano obavljanje 
poslova. U istom razdoblju obavljali su se samo nužni i neodgodivi poslovi, uslijed 
čega je većina službenika upućena na korištenje neiskorištenih godišnjih odmora iz 
prethodne godine, a dio poslova se obavljao od kuće za što su se nabavili posebni 
računalni programi, te i oprema i uređaji za održavanje sastanaka na daljinu.  

 
U istom periodu se nije neposredno radilo sa strankama, osim ako je to bilo nužno 
zbog specifičnog djelokruga pojedinih tijela, koja su na mrežnim stranicama objavila 
upute građanima za obraćanje tijelima elektroničkim putem, te brojeve telefona na 
kojima se ostvarivao kontakt sa službenicima. 

 
Tijela državne uprave su prestala raditi od kuće s danom 1. lipnja 2020. godine, te je 
nakon navedenoga, postupno uvođen rad na uobičajen način i u gradskoj upravi uz 
primanje stranaka.  

 
Dio službenika iz odjela je direktno raspoređen za obavljanje poslova gradskog 
Stožera civilne koji je bio najintenzivniji za vrijeme važenja Odluke o zabrani 
napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj („Narodne 
novine 35/20 i 39/20). Gradski stožer je u isto vrijeme izdavao propusnice i e-
propusnice za napuštanje područja grada Trogira iz vitalnih obiteljskih razloga, poput 
pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, kao i 
za vlastite zaposlenike, dok su za ostale potrebe propusnice izdavale odgovorne osobe 
u pravnoj osobi za svoje zaposlenike, te izabrani liječnik obiteljske medicine za 
stanovnike koji su zahtijevali hitnu medicinsku skrb.  

 
 
  Poslovi pisarnice i arhive 
 

Imajući u vidu činjenicu kako je u ovoj godini planirano niz aktivnosti vezanih za 
poslove pisarnice i arhive, a kako je za taj posao potrebna i informatička podrška,  
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krenulo se sa implementacijom e-uredskog poslovanja.  

 
 Osim tih aktivnosti vezanih za planirano uvođenje e-uredskog poslovanja, pisarnica 
odrađuje i sve druge tekuće poslove. 
 
 
Uskrsnice za umirovljenike 
 
 S obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, nakon što smo 
ispitali brojne mogućnosti kako dodijeliti uskrsnice našim umirovljenicima, nažalost 
nismo pronašli adekvatan način. S obzirom da od samog početka govorimo da nam je 
životni standard sugrađana jedan od ključnih prioriteta, uskrsnice za umirovljenike 
ćemo zasigurno isplatiti čim okolnosti to dozvole. 
 

 
Rad vrtića za vrijeme trajanja pandemije uzrokovane virusom Covid - 19 

 
Od 13. ožujka nastupila je mjera prestanka rada svih trogirskih vrtića, sa 
zadržavanjem dežurnih vrtića Maslina i Maslačak. Mjera je bila na snazi do 
11.svibnja kada su trogirski vrtići ponovno započeli s radom u svih 20 skupina.  
U svibnju je uveden i elektronički upis djece u vrtić te je roditeljima omogućeno da 
bez dolaska u vrtić predaju dokumentaciju.  
 
 
Pomoćnici u nastavi 

 
Osigurani su pomoćnici u nastavi za djecu s poteškoćama koji nisu financirani od 
strane ministarstva, županije ili preko EU projekata. Grad Trogir izdao je suglasnost 
za samostalno financiranje pomoćnika u nastavi za pet učenika trogirskih osnovnih 
škola kako bi škole na vrijeme provele proceduru za odobravanje rada pomoćnicima 
do početka školske godine.  
 
Djeci s teškoćama koja pohađaju centre za obrazovanje izvan Trogira, osiguran je 
besplatan svakodnevni prijevoz.  

 
 
Nagrađivanje uspješnosti 

 
U Izvještajnom razdoblju četrdeset i četiri (44) učenika i studenata krajem 2019. 
godine potpisalo je ugovor o stipendiranju za što je u Proračunu Grada Trogira 
osigurano 400.000,00 kuna za isplatu navedenih stipendija. Pravo na stipendiju  
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ostvarilo je četrnaest (14) učenika i trideset (30) studenta. Stipendisti primaju 
stipendiju devet mjeseci i to učenici u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, a studenti sa  
studijem u Splitu po 800,00 kuna mjesečno, dok oni koji studiraju izvan Splita 
primaju 1.000,00 kuna mjesečno. 

 

 
  Besplatne radne bilježnice i materijali 

 
I ove godine svim trogirskim osnovnoškolcima osigurane su besplatne radne 
bilježnice i radni materijali za obvezne i izborne predmete, uključujući i kutiju za 
tehničku kulturu i likovnu mapu. Grad je za ovu namjenu izdvojio oko 550.000,00 
kuna. 

 
 
 Nabavka novog vatrogasnog vozila 

 
U Izvještajnom razdoblju nastavljen je proces nabavke 1 autocisterne (procijenjene 
vrijednosti u iznosu od  2.150.000,00 kuna) koju će vatrogasci dobiti tijekom srpnja. 

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ukupna 
vrijednost projekta Udruge TOMS je 4.125.973,80  

Zdravstvena zaštita u ljetnom periodu 
 
U Izvještajnom razdoblju Grad Trogir dogovorio je dodatni tim zdravstvene zaštite, 
za što se u ljetnom periodu ukupno izdvojilo 81.000,00 kuna 
 
Obzirom da je zbog pandemije smanjen broj stranih gostiju, dodatni timovi angažirani 
su u trogirskoj ispostavi Hitne medicine. 

 
 

Jedinica prometne mladeži 
 
U Izvještajnom razdoblju  pokrenut je proces zaprimanja prijava za pripadnike 
Jedinice prometne mladeži. Zamolbe su se  zaprimale od 25. svibnja do 1. lipnja 
2020. godine. 

 
 

Smještaj za liječnika specijalista radiologije 
 
U Izvještajnom razdoblju nastavljeno je financiranje  najma stana za specijalista 
radiologije. 
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U suradnji s Domom zdravlja Splitsko -  dalmatinske županije nakon nekoliko 
mjeseci rješavanja dokumentacije vezane uz radnu dozvolu, Dom zdravlja zapošljava 
specijalistu radiologije u ispostavi Trogir, a Grad se ugovorom obavezuje financirati 
smještaj za liječnika. Time je konačno riješen problem nedostatka radiologa u 
trogirskoj ispostavi Doma zdravlja.  

Istodobno, pokrenuta je inicijativa nabavke novog mamografa koji je predviđen za 
2020. godinu čime bi se zaokružila kompletna dijagnostika u Trogiru. U Izvještajnom 
razdoblju, mamograf je instaliran u radiološkoj ambulanti te je dostupan za preglede.  
 
 
Po drugi put objavljen proračunski vodič za građane 
 
23. siječnja objavljen je Proračun u malom za 2020., pojednostavljeni vodič kroz 
najvažniji dokument Grada. S ovom praksom započeli smo prošle godine s ciljem da 
rad Gradske uprave učinimo još kvalitetnijim, komunikaciju s građanima još 
otvorenijom, a gradske financije još transparentnijima, po uzoru na najrazvijenije 
jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj i šire. 

 

 Obilazak deponija Vučje brdo 

U Izvještajnom razdoblju  organiziran je fakultativni obilazak deponija „Vučje 
brdo”. Posjet je bio otvorenog tipa, a među 80-ak posjetitelja bili su zainteresirani 
građani, Gradski vijećnici, učenici, nastavnici i profesori svih osnovnih i srednjih 
škola, mještani mjesnog odbora Plano na području kojeg je deponij te predstavnici 
medija. Cilj obilaska bio je edukativne prirode kako bi se svim zainteresiranima 
objasnilo stanje trogirskog deponija te faze i ciljevi sanacije, ali i općenito 
približilo načine gospodarenja otpadom te koliko je to važno za okoliš i društvo u 
cjelini.  

 
 Održana Noć Muzeja  
 

Tradicionalna manifestacija Noć muzeja, koja je u Hrvatskoj zaživjela prije točno 
15 godina, održala se i u trogirskom Muzeju. Osim Muzeja grada Trogira 
posjetitelji, njih 339, po prvi put su, u okviru Noći muzeja, imali priliku razgledati 
Muzej sakralne umjetnosti i katedralu sv. Lovre. U stručnoj šetnji palačom 
Garagnin – Fanfogna od kustosica su saznali koje sve priče o Gradu pričaju 
predmeti izloženi u stalnom postavu Muzeja grada Trogira. 
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S obzirom na glavnu temu “velike obljetnice hrvatskih muzeja”, a s ciljem 
aktualizacije tema poput “muzeji kao mjesto susreta” i “odnos muzeja i lokalne 
zajednice”, u Galeriji Cate Dujšin Ribar održao se prigodan program povezan s 
velikom, 195. obljetnicom Narodne glazbe Trogir tijekom kojeg su se glazbari 
prisjetili svojih početaka i lijepih trenutaka provedenih u NGT. 

 
  

Održan Zimski karneval 
 

Kao i svake godine i ove je održan Zimski karneval. Male maškare održale su se 
22. veljače, dok su se Velike maškare održale  23. veljače 2020. godine. 
 
 
Nagrađivanje najboljih sportaša 

 
Održana je svečanost izbora najboljih sportaša i sportskih djelatnika grada Trogira, u 
organizaciji Zajednice sportskih udruga. Za najboljeg sportaša proglašen je Luka 
Baković, vratar MRK Trogir, najbolja sportašica je Paulina Pavković iz ŽRK Trogir, 
najbolja muška ekipa su seniori MRK (prvi na ljestvici 1. HRL jug), najbolja ženska 
ekipa su igračice ŽRK Trogir godište 2006./2007. (pobjednice turnira u Trogiru i 
Sesvetama, brončane na državnom prvenstvu), najbolji treneri su Boris Popović, 
trener seniora MRK Trogir i Ivo Grga, trener mlađih kadetkinja ŽRK Trogir. Za 
neizmjeran doprinos trogirskom sportu nagrađen je Boris Klarin. 

 
 

Održana izložba radova arhitektonsko urbanističkog rješenja prostora Batarije 
 

U Galeriji Cate Dujšin Ribar otvorena je izložba pristiglih radova na natječaj za 
izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za prostor Batarije, uključujući 
Kaštel Kamerlengo, Kulu Sv. Marka i Glorijet maršala Marmonta. Prisutni su bili svi 
sudionici natječaja te autorski tim prvonagrađenog rada, Mikelić / Vreš arhitekti.  

 Izložba je bila otvorena od 17. do 24. siječnja 2020. godine. 
 
 

Pojačanje javne wifi mreže 
 

U Izvještajnom razdoblju Trogir je postao bogatiji za javnu WiFi mrežu na niz 
lokacija na području grada. Rezultat je to uključivanja u inicijativu WiFi4EU, koju 
financira Europska komisija, s ciljem promicanja internetske povezivosti u lokalnim 
zajednicama kroz osiguranje visokokvalitetnog besplatnog pristupa internetu za 
građane i posjetitelje na mjestima kao što su parkovi, trgovi, knjižnice…, i druge  
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javne unutarnje i vanjske površine određene kao ‘središta javnog života’ 

 
 

Ustanove i Udruge građana 
 
Uz stalnu suradnju sa ustanovama čiji je osnivač Grad Trogir, intenzivirana je i 
suradnja s udrugama građana, prvenstveno onima koje su uključene u projekte 
Gradske uprave i koje sudjeluju u manifestacijama Grada.  
 
Redovna komunikacija i dogovori oko zajedničkih projekata tijekom godine 
rezultirali su vrlo uspješnim rezultatima . 
 
U siječnju 2020. godine objavljen je Godišnji plan natječaja, nakon čega je uslijedio 
Javni natječaj / Javni poziv za financiranje Programa/projekata organizacija civilnog 
društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i 
međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2020. godinu 
 
Po isteku roka za prijavu, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta 
Natječaja pregledalo je cjelokupnu dokumentaciju i utvrdilo koje prijave 
zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja. Nakon toga Povjerenstvo za ocjenjivanje 
prijavljenih programa razmotrilo je i ocijenilo je pristigle programe  i projekte koji 
zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja, a sve  u okviru aktivnosti i područja 
Natječaja. Povjerenstvo je Izvješćem predložilo Gradonačelniku kojim programima / 
projektima treba odobriti financiranje. Odluku o financiranju, na prijedlog 
Povjerenstva za ocjenjivanje programa prijavljenih na Natječaj, donio je 
gradonačelnik. 
 
Odluka o programima / projektima kojima su odobrena sredstva objavljena je na 
službenim web stranicama Grada Trogira. 
 
Nakon objave Odluke, s udrugama čijim su programima odobrena financijska 
sredstva sklopljeni su Ugovori o korištenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Trogira za 2020. godinu, te je započeto financiranje prethodno spomenutih programa i 
projekata.  
 
Također, u veljači 2020. godine objavljen je Javni poziv za dostavom financijskih 
izvještaja o korištenju proračunskih sredstava u 2019. godine. Rok dostave Izvješća 
bio je 01. ožujka 2020. godine. 

 
Osim financiranja udruga i dalje se aktivno pruža administrativna i stručna pomoć 
svim udrugama i ustanovama.  
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4. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI  

 
U ovom dijelu Izvješća daje se sažeti pregled nekih od događaja koji se odnose na 
međunarodnu suradnju, provođenje projekta financiranih iz sredstava EU, te 
protokolarne i diplomatske aktivnosti gradonačelnika i slično.  
 
Ističem, da su s obzirom na situaciju uzrokovanom pandemijom virusa Covid -19 
protokolarne aktivnosti značajno smanjenje, a sve u cilju održavanja sigurnosti 
građana. 
 
 

Novogodišnji posjet djelatnicima DVD-a Trogir, PP Trogir i HMP Trogir 
 
U prvim satima Nove godine, nakon dočeka na Trgu, sa svojim zamjenicima posjetio 
sam trogirske vatrogasce, hitnu pomoć i policiju te smo im uz prigodne poklone 
zaželjeli  što uspješniju i mirniju 2020. godinu. 
 
 
Međunarodni dan žena 
 
Prigodno je obilježen Međunarodni dan žena. 
 

 
Primopredaja ključeva Grada maškarama  
 
U okviru pokladnih aktivnosti predao sam ključeve Grada Trogira maškarama. 
 
 
Posjet trogirskim vatrogascima povodom svetog Florijana.  
 
Povodom svetog Florijana – zaštitnika vatrogasaca posjetio sam naše vatrogasce 
danas i čestitao im blagdan njihovog zaštitnika. 
 

 
Otvorenje novog dječjeg vrtića More 

 
Na Balančanama je otvoren je novi dječji vrtić “More”. Kupnju, uređenje i opremanje 
prostora površine oko 140 metara kvadratnih Grad Trogir samostalno je financirao s 
oko 2 milijuna kuna, a u njemu je predškolski odgoj dobilo 20-ak mališana starijeg 
jasličkog uzrasta. Vrtić je opremljen suvremenom didaktičkom opremom u skladu sa  
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svim EU standardima. Do sada su vrtićki objekti bili koncentrirani u dva kvarta, 
Čiovo i Naselje, a ovim je omogućeno da i najnaseljeniji dio Trogira ima svoj vrtić. 

 
 

Obilježen Dan državnosti 
 

30. svibnja 2020. godine svetim misama te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na 
Gradskom groblju i u kapelici sv. Sebastijana obilježen je Dan državnosti. Zajedno sa 
svojim suradnicima  položio sam vijence i zapalio svijeće na Gradskom groblju ispred 
zavjetnog križa. 

 
 

Otvorenje spomenika Hrvatskim braniteljima 
 

Pandemija je odgodila svečanost otvorenja, ali dana 10. lipnja 2020. konačno je 
svečano otvoren spomenik hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata „Trogirska 
kruna“. Spomenik je djelo akademskih kipara Đanija Martinića i Frane Šituma, a 
smješten je u parku Žudika, pored starog mosta i sjevernih gradskih vrata. 
Svečanosti su nazočili državni tajnik Ministarstva branitelja Ivan Vukić, saborski 
zastupnik Franko Vidović, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, pročelnik 
upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava splitsko-
dalmatinske županije Damir Gabrić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante 
Piteša, predsjednica Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Trogira, 
Marine, Okruga i Segeta Lidija Medić, dekan trogirskog dekanata Vinko Sanader, 
predsjednik trogirske HVIDRA-e Ivica Baturina, predstavnici brojnih udruga 
proizašlih iz Domovinskog rata te brojni okupljeni građani. 

 
 
Obilježen Dan antifašističke borbe 

 
Povodom Dana antifašističke borbe, sa svojim suradnicima položio sam vijence na 
spomen kosturnicu na groblju, kod sjevernih gradskih vrata i u Kuli Kamerlengo u 
spomen na dan pobjede nad fašizmom.  
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III. IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNIH ODJELA GRADA 
TROGIRA 

 
 
 

U prilogu ovog izvješća dostavljaju se i izvješća o radu upravnih odjela Grada Trogira 
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