REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01 /10
URBROJ: 2184/01-31/01-18-2
Trogir; 04.rujna 2018.g.
SAŽETAK ZAPISNIKA
sa trinaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 04.09.2018.g. ( utorak ) u 10:00
sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira.
Sjednici su nazočni: 1.) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira - Ante Piteša; 2.) Prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira -) Dubravko Škokić; 3.) Ivica Baturina; 4.) Marko
Hrsto; 5.) Ivan Bašić; 6.) Damir Zaradić; 7.) Alen Pensa; 8.) Mario Juranović, 9.) Matea Orlić; 10.)
Nives Karanušić; 11.) Tonći Barada; 12.) Toni Zulim; 13.) Slaven Jažo; i 14.) Stipe Novak.
Odsutni:1.) Romeo Palada,2.) Sanja Vuković i 3.) 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, voditelj Ureda unutarnje revizije Ivo Celio Cega, predsjednik Savjeta mladih
Grada Trogira Ivan Šustić te predstavnici tiska i građani.
Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red koji je prihvaćen i glasi
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o donošenju procjene i plana zaštite od požara
2. Prijedlog Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe
3. Prijedlog Rješenja o izboru ravnatelja Gradske knjižnice Trogir
4. Zaključak o prihvaćanju inicijative o davanju imena mostu kopno-otok Čiovo „Most hrvatskih
branitelja“
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija nedovršene
građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano“
6. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2017.g.
Zapisnik
Usvaja se zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira.
Sjednici je nazočno 14 vijećnika.
Ad/1. Prijedlog Odluke o donošenju procjene i plana zaštite od požara
Privremeni pročelnik Frane Žižak:Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose Plan zaštite od požara za svoje područje
na temelju Procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske
uprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađuju s novonastalim uvjetima Plan
zaštite od požara za svoje područje najmanje jednom godišnje, a procjene ugroženosti jednom u 5 (pet)
godina. Uvidom u važeću Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od
požara za Grad Trogir i polazeći od vremena izrade, ocjenjujući usklađenost istih s novonastalim

uvjetima, pristupilo se cjelovitoj reviziji navedenih dokumenata.Izrađivač revidiranih dokumenata je
ovlašteno društvo ALFA ATEST d.o.o. iz Splita. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Plan zaštite od požara Grada Trogira izrađeni su sukladno Pravilniku o izradi procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Pravilniku o planu zaštite od požara . Procjena
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija osnova je za izradu Plana zaštite od požara za područje
Grada Trogira, kojim su detaljno razrađene kako mjere za učinkovito gašenje požara, tako i mjere za
sprečavanje njegova nastanka. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sastoji se od
sljedećih cjelina: Prikaz postojećeg stanja, Procjene ugroženosti pravnih osoba, Stručna obrada
činjeničnih podataka, Prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera, Smjernice za JLS u provedbi mjera
zaštite od požara kod donošenja planova uređenja prostora i za druge pravne osobe,
Radi obujma materijala isti je dostavljen na CD-u.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Tonći Barada. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za
raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog Odluke o donošenju procjene i plana zaštite
od požara, te je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena.
Ad/2. Prijedlog Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe
Privremeni pročelnik Frane Žižak: Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih
mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih
poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Zakon o vatrogastvu prepoznaje vatrogasnu
djelatnost kao stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Gradsko vijeće
Grada Trogir na svojoj sjednici održanoj 15.lipnja 2015., donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na
Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir izrađenu od društva
„Protection'' d.o.o. iz Umaga, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne Policijske uprave
Splitsko- dalmatinske od 10. ožujka 2015. godine.Temeljem članka 13. toč. 7. Zakona o zaštiti od
požara propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da najmanje jednom u pet godina uskladi
Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija s novonastalim uvjetima. S tim u vezi Grad
Trogir je pristupio izradi usklađenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, kojom su
obuhvaćeni svi novonastali uvjeti u razdoblju od 2015-2018. godine, a koji utječu na promjenu ocjene
stanja zaštite od požara kao i donošenje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje je
potrebno provesti kako bi se ugroženost nastanka požara i /ili tehnološke eksplozije smanjila na što je
god moguće manju razinu. Obzirom da jedinice lokalne i područne samouprave imaju zakonsku
obavezu skrbiti o potrebama i interesima građana organiziranjem učinkovite vatrogasne službe,
predlaže se osnivanje Javne vatrogasne postrojbe odlukom Gradskog vijeća, sukladno važećem planu
zaštite od požara, kao javne ustanove jedinice lokalne samouprave. U prikazu postojećeg stanja
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir, izrađene od ovlaštene tvrtke
ALFA ATEST d.o.o. iz Splita, utvrđeno je da sadašnja razina organiziranosti vatrogasne službe u
Gradu Trogiru, pored nedostatka u vidu određene opreme i sredstava za gašenje, ne udovoljava
zahtjevima te da sama postrojba DVD Trogir nije u mogućnosti izvršiti sve zadatke kod gašenja
požara i drugih intervencija na otvorenom prostoru. Stoga se u prijedlogu organizacijskih i tehničkih
mjera procjene predlaže osnivanje profesionalne vatrogasne postrojbe od 26 vatrogasaca (6 vatrogasca
x 4 smjene zapovjednik i zamjenik).Prednosti Javne vatrogasne postrojbe:
1.
Potpuno profesionalna služba u vidu javne ustanove koja skrbi o zaštiti i spašavanju na
području Grada Trogir,
2.
Podizanje spremnosti, opremljenosti, uvježbanosti i stručnosti djelatnika na veći nivo,
3.
Privlačenje financijskih sredstava iz proračuna Ministarstva financija za izravnavanje
minimalnih financijskih standarda decentralizirane funkcije vatrogastva,
4.
Veći broj profesionalnih djelatnika po smjeni dežurstva,
5.
Otvaranje novih radnih mjesta,
6.
Nema potrebe za dodatnom infrastrukturom u pogledu prostora, vatrogasnih vozila i opreme.
Bitna činjenica za napomenuti je da se minimalni financijski standardi Javne vatrogasne postrojbe
osiguravaju sukladno Zakonu o financiranju lokalne i područne samouprave (NN. 121/17) iz dodatnog
udjela poreza na dohodak u iznosu od 1,0%, te iz pomoći izravnavanja decentralizirane funkcije iz

državnog proračuna. Dosadašnjim modelom vatrogasne zaštite koji se zasniva na dobrovoljnom
vatrogasnom društvu, Grad Trogir kao jedinica lokalne samouprave nije privukao niti jednu kunu s
računa za izravnavanje decentralizirane funkcije vatrogastva unutar općeg proračuna Ministarstva
financija Republike Hrvatske, dok gradovi u bliskom okruženju privlače iznose u milijunima kuna na
godišnjoj razini (podaci za 2018. g.: Vodice 1.868.685,00 kuna; Imotski 2.540.827,00 kuna; Sinj
2,510.939,00 kuna)Osnivanjem Javne vatrogasne postrojbe, Grad Trogir bi bio u mogućnosti da dio
proračunskih sredstava kojima sada financira vatrogastvo na svom području u iznosu od 2.600,000
kuna, prenamjeni za druge svrhe.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina i Tonći Barada. S obzirom da više nije bilo
prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju javne
vatrogasne postrojbe te je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena.
Ad/3. Prijedlog Rješenja o izboru ravnatelja Gradske knjižnice Trogir
Privremeni pročelnik Frane Žižak: Gradsko vijeće Grada Trogira je dana 23.srpnja 2018.g. donijelo
zaključak o raspisivanju Natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Trogir „TROGIR“
Trogir na vrijeme od 4(četiri)godine .Natječaj je objavljen u „Narodne novine“ br. 70 dana
01.kolovoza 2018.g., web stranici Grada Trogira www.trogir.hr , oglasnim pločama Grada Trogira te
oglasnoj ploči Gradske knjižnice “ Trogir “Trogir uz rok prijave od 8 (osam) dana od objave u
„Narodnim novinama „.U Natječaju su navedeni i uvjeti za imenovanje : završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno visoka stručna sprema sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju i najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci te da se odlikuje
stručnim,radnim,organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima. Pored toga trebalo je priložiti i
životopis ,dokaz o stručnoj spremi -diploma(u izvorniku ili ovjerenom presliku ) ,dokaz o hrvatskom
državljanstvu(preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),dokaz o
položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (preslika ), dokaz o potrebnom radnom stažu
u knjižničarskoj struci (izvornik potvrde-elektronički zapis tih podataka HZMO )i uvjerenje nadležnog
suda da nije pokrenut kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo ne starije od 6
mjeseci od objave natječaja (original ili ovjerena preslika). U ostavljenom roku pristigla je jedna
prijava i to Sande Marlais- Buble,prof. iz Trogira . Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća
Grada Trogira razmatrao je pristiglu prijavu dana 23.kolovoza 2018. te su konstatirali da je ista
pravodobna i potpuna te je prosljeđuju Gradskom vijeću Grada Trogira na raspravu i odlučivanje
.Toč.2.Rješenja temelji se na članku 133.stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku te se sukladno
članku 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi protiv pojedinačnih akata
predstavničkog tijela ne može izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.
Otvara se rasprava obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje
Prijedlog Rješenja o izboru ravnatelja Gradske knjižnice Trogir te je sa 14 glasova „ZA“ jednoglasno
usvojeno.
Ad/4. Zaključak o prihvaćanju inicijative o davanju imena mostu kopno-otok Čiovo „Most
hrvatskih branitelja“
Privremeni pročelnik Frane Žižak: Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata-Trogir
dostavila je prijedlog Gradskom vijeću da se novi most kopno otok Čiovo zove –„Most hrvatskih
branitelja“ . Prema Zakonu o naseljima u nadležnosti predstavničkog tijela je odlučivanje o imenu
naselja, ulica i trgova, ali ne i o mostovima . Kako je investitor izgradnje mosta Hrvatske ceste
d.o.o. a nadležno ministarstvo je Ministarstvo mora, prometa i veza RH , Gradsko vijeće predlaže
istima da daju novom mostu naziv „Most hrvatskih branitelja „.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje: Ivica Baturina .

Kako više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Zaključak o
prihvaćanju inicijative o davanju imena mostu kopno-otok Čiovo „Most hrvatskih branitelja“ te je sa
14 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen.
Ad./5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta
nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano“

„Rekonstrukcija

Privremeni pročelnik Ivan Meštrović :Zbog stalnog povećanja broja predškolske djece na području
Grada Trogira koje imaju potrebu za pohađanjem odgojno-obrazovnih ustanova (djećjih vrtića i
programa Predškole), a poštujući pritom sve zakonom definirane standarde predškolskog odgoja, Grad
Trogir je odlučio rekonstruirati i opremiti postojeću, nedovršenu građevinu tzv. Društvenog doma u
naselju Plano, u dječji vrtić Plano. Predmetni projekt predviđen je i Revizijom Programa ukupnog
razvoja Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/12), odnosno definiran sa Ciljem 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad, Prioritetom 8. - Stvaranje preduvjeta za podizanje
kvalitete života građana, Razvojnim projektom 67. - Izgradnja dječjeg vrtića Plano i Razvojnim
projektom 65. - Usklađivanje predškolskih objekata s pedagoškim standardima.Programom ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine., Mjerom 07. „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ podmjerom 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“, izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje građevina za ostvarivanje
organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, smatra se
prihvatljivim projektom, za koje je moguće ostvariti potporu iz Programa ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014.-2020.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, Ivan Meštrović. Kako više nije bilo prijavljenih za
raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
projekta „Rekonstrukcija nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano“ te je sa 14 glasova
„ZA“ jednoglasno usvojen.
Ad./6. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2017.g.
Privremena pročelnica Perislava Paraman : U cilju utvrđivanja realnog financijskog položaja
svakog poslovnog subjekta, pa u tom smislu i Grada Trogira predlaže se ova Odluka o otpisu obveza i
potraživanja Grada Trogira za 2017.g. ZAKONSKA REGULATIVA (postojeća) koja pokriva ovo
područje su :1.OPĆI POREZNI ZAKON ( regulira otpis i zastarne rokove za javna davanja)
2.UREDBA VLADE RH O KRITERIJIMA, MJELIRIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA,
OBROČNU OTPLATU DUGA, TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA
(regulira otpis za nejavna davanja u zastari)3.ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA ( regulira
zastarne rokove i otpis utuženih/ovršenih potraživanja starijih od 10 godina)
NOVI PROPISI koji su stupili na snagu u 2018.g.1.IZMJENA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM
RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU koji je na snazi od 1. 2018.g. koji uvodi jedan novi
institut za proračun - ispravak vrijednosti potraživanja za:-kašnjenje u naplati preko 1 godine ( ako
je kašnjenje od 1-3 g. obveza ispravka potraživanja je 50%, kašnjenje >3 g. obveza ispravka je
100%., )-pokretanje stečaja/likvidacije nad dužnikom (obveza ispravka je 75% ) 2. ZAKON O
PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA (8.2018.)-FINA nakon proteka roka od 3
godine obustavlja provedbu ovrhe na novčanim sredstvima pod da se radi o fizičkoj osobi i obrtu, te
da nije bilo naplate u zadnjih 6 mjeseci
Svi ovi novi propisi doneseni su u cilju realnog prikazivanja
potraživanja. Prijedlog Odluke o otpisu temelji se na izvješću Povjerenstva za popis o izvršenom
popisu imovine i obveza Grada Trogira na dan 31.12.2017.g. i Zaključku Gradonačelnika kojim je
usvojio navedeno izvješće i prijedloge Povjerenstva za otpis. Samo donošenje Odluke o otpisu je u
nadležnosti Gradonačelnika, ali kako se radi o iznosima većim od dopuštenim za drugo raspolaganje
imovinom od strane Gradonačelnika, to se sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi
prijedlog trebao uputiti Gradskom vijeću na odlučivanje.

Ovom odlukom predlaže se otpis:
POTRAŽIVANJA ( imamo 3 kategorije potraživanja)
1.Za subjekte brisane iz Sudskog registra (HR.NOGOMETNI KLUB, TROGIRSKI LIST, SPORTSKI
CENTAR DIVULJE, EURONET I LOKVICE d.o.o.) Radi se o trg. društvima koja je osnovao Grad
Trogir, a oni su u međuvremenu brisani iz Sudskog registra. Specifikacija potraživanja navedena je u
Zaključku koji vam je dan u prilogu (T.10.-T.18. Zaključka), a ukupno iznosi 1.564.770,76 kn. –
čl.148. OPZ 2 Za nejavna davanja u zastari (tržnica, ribarnica, parking, priključak za vodu). Radi se o
potraživanjima iz 2007.i 2008.g. Specifikacija potraživanja po naknadama dana je u Zaključku, a
ukupno to iznosi 397.905,68 kn –čl.32.stavak 2. UREDBE 3.Utužena potraživanja za sve naknade s
rokom dužim od 10 godina /subjekti brisani iz Sudskog registra. Radi se o iznosu od 1.391.410,93 kn
–čl.233. Zakona o obveznim odnosima i čl.148. OPZ .Ukupno otpis potraživanja iznosi 3.354.087,37
kn.OBAVEZE (predlaže se otpis)1.Za dobavljače 1.411.717,65 kn – ZAKON O OBVEZNIM
ODNOSIMA (5 godina zastarni rok)Napominjem da će se istovremeno izvršiti otpis obaveza u
pomoćnim knjigama (salda-konti) za nešto veći iznos od ovog i to u iznosu od 1.545.567,53 kn. Naime
Povjerenstvo je utvrdilo neusklađenost pomoćnih knjiga i glavne knjige za iznos od 133.849,88 kn
(više u pomoćnim knjigama). Radi se o starijim obvezama u zastari za koje ne postoji vjerodostojna
dokumentacija koja bi bila temelj za unos u glavnu knjigu. Na ovaj način će se provesti usklađenje
pomoćne i glavne knjige.2.Za tekuće donacije za političke stranke u ukupnom iznosu od 792.368,13
kn. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (5 godina zastarni rok)3.Obveze iskazana za odvjetnicu
Grada nakon provedene prisilne naplate (4.698,13 kn) 4.Obveze za TV TROGIR I TROGIRSKI LIST
u iznosu od 109.051,34 kn, jer su subjekti brisani iz Sudskog registra. Ukupno otpis obveza (u glavnoj
knjizi) iznosi 2.317.835,25 kuna.
Otvara se rasprava te su u istoj sudjelovali: Tonći Barada, Marko Hrsto, Perislava Paraman, Ante
Piteša i Dubravko Škokić . Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2017.g.
daje se na glasanje te je ista sa 14 „ZA“ jednoglasno prihvaćena.
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira u 12.00.sati.
Zapisnik vodila:
Ivana Uvalić, prof.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ante Piteša,ing.

