REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/19-01/4
URBROJ: 2184/01-31/01-19-2
Trogir; 03.lipnja 2019.g.
SAŽETAK ZAPISNIKA
s devetnaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira održane dana 03.06.2019.godine(ponedjeljak ) 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; 15.)
Romeo Palada i 16.) Sanja Vuković.
Odsutan: 1.) Sandro Hrabar.
Sjednici su nazočni i: gradonačelnik Ante Bilić, zamjenici gradonačelnika: Viktor Novak i Ruža
Kovačević Bilić, privremeni pročelnici: Frane Žižak, Perislava Paraman, Branka Frankić, Ivan
Meštrović, voditelj Ureda unutarnje revizije Ivo Celio Cega, zamjenik pročelnika Dujo Odžak, te
predstavnici tiska i građani.
Nakon sata vijećničkih pitanja prelazi se na dnevni red koji je usvojen i glasi
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Trogira
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK
AUSTRIA d.d.
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obročnoj otplati duga
4. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju
stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira
5. Izviješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.srpnja 2018. – 31.prosinca 2018.
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2018
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2018. Godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. godinu
9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog
otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. godinu
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i
Pomorske Športske udruge „Lokvice

11. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI. osnovnog Ugovora o korištenju
sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Plano“
(Reg. broj: 2019/000206)
12. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za
2018. Godinu,
13. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS
4 (UPU 16)
ZAPISNIK
Usvaja se zapisnik sa 18.sjednice Gradskog vijeća.
Sjednici je nazočno 16 vijećnika.
Ad/1. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Trogira
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog.
Pristupa se glasovanju te nakon završenog tajnog glasovanja putem glasačkih listića prvi
potpredsjednik Dubravko Škokić konstatira se da da je broj dobivenih glasova: 1.Bakica Marko 5
glasova; 2. Belas Vlatko 3 glasa; 3. Botušić Sara 4 glasa; 5.Coce Petar 4 glasa; 5. Čarija Marija 9
glasova ; 6. Glasnović Petra 9 glasova ; 7.Novak Petar 6 glasova; 8.Perković Ivan 9 glasova ; 9. Rožić
Lucija 12 glasova ; 10.Rožić Luka 9 glasova ; 11. Rožić Marija 12 glasova ; 12. Škrobica Ante 7
glasova; 13.Šustić Ivan 5 glasova ; 14.Vukman Sara 11 glasova i 15. Žaja Eugen 1 glas. Stoga su
odabrani članovi i zamjenici Savjeta mladih u slijedećem mandatu : 1. Čarija Marija(Pavković Petra)
; 2.Glasnović Petra(Glasnović Ivana); 3.Perković Ivan(Perković Marin) ; 4.Rožić Lucija(Bilić Nina) ;
5. Rožić Luka(Tomaš Vinko) ; 6.Rožić Marija(Restović Marin) i 7.Vukman Sara(Hrabar Vjeko) .
Ad/2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju Ivica Baturina, gradonačenik Ante Bilić, Dubravko Škokić.
S obzirom da nije bilo više prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog
Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. te
je sa 16 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena.
Ad/3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obročnoj otplati duga
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, Frane Žižak, Ivica Baturina, Dubravko Škokić,
Ante Piteša. S obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obročnoj otplati duga te je ista sa
16 glasova „ ZA“, jednoglasno usvojena.
Ad/4. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za
kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira
Privremeni pročelnik Frane Žižak uvodno obrazlaže prijedlog.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, Frane Žižak, Ivica Baturina i Tonći Barada. S
obzirom da nije bilo više prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog
Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa
društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira, te je ista sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno
usvojena.
Sjednici je nazočno 15 vijećnika.
Odsutni vijećnik Alen Pensa .
Ad/5. Izviješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.srpnja 2018. – 31.prosinca 2018.
Gradonačelnik Ante Bilić uvodno obrazlaže izvješće.

Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto, gradonačelnik Ante Bilić, Dubravko Škokić,
Ante Piteša, Alen Pensa .
Izvještaj se ne usvaja nego daje na znanje.
Ad/6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2018
Ad/7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2018. Godinu
Ad/8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. godinu
Privremena pročelnica Perislava Paraman objedinjuje točke 6. 7. i 8. točku te uvodno obrazlaže
prijedloge.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Ivica Baturina, Ivan Meštrović, Perislava Paraman, Frane
Žižak.S obzirom da nije bilo više prijavljenih rasprava se zatvara te se daje na glasovanje : Ad/6.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2018; Ad/7. Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2018. i Ad/8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. Godinu te je sa 9 glasova „ZA“ i
6 glasova „protiv“ iste usvojene.
Ad/9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog
otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. Godinu
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže izvješće
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Damir Zaradić, Tonći Zulim, Marko Hrsto, gradonačelnik Ante
Bilić, Ivica Baturina, Dubravko Škokić. Budući nije bilo više prijavljenih rasprava se zatvara te se daje
na glasanje Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog
otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. godinu te je sa 9 glasova „ZA“ i 6 „protiv“
isto usvojen
Ad/10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju između Grada
Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog .
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: gradonačelnik Ante Bilić, Marko Hrsto. Budući da više nije bilo
prijavljenih za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
na Ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice“ te je sa 15
glasova „ZA „ jednoglasno usvojena.
Ad/11. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI. osnovnog Ugovora o korištenju
sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Plano“
(Reg. broj: 2019/000206)
Privremeni pročelnik Ivan Meštrović uvodno obrazlaže prijedlog.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Ivica Baturina. Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu
ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI.
osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta
komunalnog otpada „Plano“ (Reg. broj: 2019/000206) te je sa 15 glasova „ZA „ jednoglasno
usvojena.
Ad/12. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada
za 2018. godinu
Sjednici je nazočna Antonija Vukman .
Privremena pročelnica Branka Frankić uvodno obrazlaže prijedlog.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluje Marko Hrsto, Antonija Vukman, Alen Pensa, Tonći Barada, Alen
Pensa, gradonačelnik Ante Bilić, Ivica Baturina. Budući nije bilo više prijavljenih za raspravu ista se
zatvara te se daje na glasovanje Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i

biorazgradivog otpada za 2018. Godinu, te je sa 9 „ZA“ i 6 „protiv“ usvojeno.
Ad/13. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone
POS 4 (UPU 16)
Privremena pročelnica Branka Frankić uvodno obrazlaže prijedlog.
Otvara se rasprava te u njoj sudjeluju: Marko Hrsto i Branka Frankić. Budući nije bilo više prijavljenih
za raspravu ista se zatvara te se daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16) te je sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno
usvojena.
Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša zaključuje 19.sjednicu Gradskog vijeća u 14:35 sati.

Zapisnik vodila:
Ivana Uvalić, prof.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Ante Piteša, ing.

