
                               

         Na članka 26. Statuta grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 
3/19. i 5/20.), Gradsko vijeće grada Trogira na 26. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine donosi  

Odluku 

o oslobađanju od plaćanja zakupnine 

za korištenje poslovnih prostora i javnih površina 

 

Članak 1.  

 Ovom se Odlukom propisuju mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom 
koronavirusa SARS—CoV-2 na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira, te zakupnike javnih 
površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i drugih površina javne namjene na području Grada 
Trogira. 

Članak 2.  

 Oslobađaju se od obveze plaćanja utvrđene zakupnine  
 

1. u periodu od 19. ožujka 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine u cijelosti, odnosno za punu visinu 
zakupnine (100 %) i  

2. u periodu od 01. srpnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine za 30 % od visine zakupnine,  
 

 zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira:  
 

1. koji obavljaju djelatnosti čije je obavljanje obustavljeno Odlukom Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 
održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-1 od 19. 
ožujka 2020. (»Narodne novine«, broj 32/20.),  

2. pravne osobe i trgovačka društva u pretežitom vlasništvu Grada Trogira,  
3. udruge koje koriste poslovne prostore na temelju Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje 

udrugama („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 4/16., 11/16. i 3/17.).  
 

Članak 3.  

Oslobađaju se od obveze plaćanja zakupnine utvrđene sukladno važećem pravilniku o visini zakupnine 
za korištenje javnih površina:  
 

1. u periodu od 19. ožujka 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine u cijelosti, odnosno za punu visinu 
zakupnine (100 %) i  

2. u periodu od 01. srpnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine za 30 % od visine zakupnine,  
 
zakupnici javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i drugih površina javne 
namjene na području Grada Trogira za:  
 

1. postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata) 
2. postavljanje kioska koji obavljaju djelatnosti čije je obavljanje obustavljeno Odlukom Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-
20-1 od 19. ožujka 2020. (»Narodne novine« broj 32/20.).  

 
 

Članak 4.  

 Popis Zakupnika iz članka 2. ove Odluke utvrđuje gradonačelnik, na prijedlog upravnog odjela 
nadležnog za imovinu grada.  

 Popis Zakupnika iz članka 3. ove Odluke utvrđuje gradonačelnik, na prijedlog upravnog odjela 
nadležnog za komunalno gospodarstvo.  



 

Članak 5.  

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira.“ 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine 
(„Službeni glasnik Grada Trogira,“ 10/20.). 

 

KLASA: 363-01/20-01/211 
URBROJ: 2184/01-31/01-20-02 
Trogir, 24. lipnja 2020.  

                                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

                                                                       Ante Piteša,ing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazloženje 
 
 Odlukom o oslobađanju od plaćanja zakupnine („Službeni glasnik Grada Trogira,“ 10/20.), donesenoj 
na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira, propisane su mjere za ublažavanje negativnih posljedica 
uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS—CoV-2, na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada 
Trogira i zakupnike javnih površina. 
 
 Istom Odlukom su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira i zakupnici javnih 
površina, čiji je rad obustavljen, oslobođeni od plaćanja zakupnine od 19. ožujka 2020. do isteka trajanja mjera 
obustave rada sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.  
 



 Obustave rada djelatnosti su prestale kroz više faza u prvom dijelu svibnja 2020. godine, a ovim 
prijedlogom Odluke u sklopu istih mjera predlaže se odrediti dodatno trajanje oslobođenja od plaćanja 
zakupnine, i to:  

1. u periodu od 19. ožujka 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine u cijelosti, odnosno za punu visinu 
zakupnine (100 %);  

2. u periodu od 01. srpnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine za 30 % od visine zakupnine. 
 
 U Odluku su izrijekom dodane pravne osobe i trgovačka društva u pretežitom vlasništvu Grada Trogira, 
koje se oslobađaju od plaćanja zakupnine za isti period, kao i udruge  
koje koriste poslovne prostore, koje također u ranije donesenoj Odluci nisu bile navedene.  
 
 

 
                                                                                                                       GRADONAČELNIK 

Ante Bilić, dipl.inž.građ. 


