
a temelju članaka 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 33/01., 
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), te 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 IZMJENI ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA  UPRAVNIH 
VIJEĆA USTANOVA 

     Članak 1.  

   U Odluci o naknadama članovima  upravnih vijeća ustanova („Službeni  glasnik Grada Trogira,“ broj 
10/10., 7/12. i 3/20.), članak 3. a. mijenja i glasi:  

 „3.a.  

Naknada iz članka 3. Odluke, za razdoblje u trajanju od šest (6) obračunskih mjeseci 2020. godine, počevši od 

01. travnja do 30. rujna 2020. godine, umanjuje se za 50 %, tako da članovima  upravnih vijeća ustanova, 

nakon umanjenja pripada naknada u sljedećim iznosima: 

 - član upravnog vijeća ako je izabran za predsjednika mjesečno u iznosu od 280,00 kn neto  

 - član upravnog vijeća mjesečno u iznosu od  245,00  kn, netto.“  

 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira.“ 
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Trogir, 24. lipnja 2020. godine  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

Ante Piteša, ing. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazloženje 
 
 

 Sukladno odredbi članka 2. Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika,  članova 

gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća o naknadama članovima  upravnih vijeća ustanova 
(„Službeni  glasnik Grada Trogira,“ broj 10/10. i 7/12.), članovi upravnih vijeća koje imenuje Gradsko vijeće 



kao osnivač imaju pravo na naknadu za rad u upravnom vijeću iz Proračuna Grada Trogira dok za ostale 

članove naknadu osigurava ustanova. 

 
 Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju:  

 -član upravnog vijeća ako je izabran za predsjednika u iznosu od 560,00 kn, neto (958,90  kuna brutto), 

mjesečno  

 -član upravnog vijeća u iznosu od  490,00  kn, netto (839,05 kunu  bruto), mjesečno.  

 
 
  Uslijed epidemije koronavirusa SARS—CoV-2, koji uzrokuje bolest COVID-2019, došlo je do općeg 
pada gospodarske aktivnost, tako i pada prihoda Grada Trogira, pa se predlaže poduzeti mjeru smanjenja 
navedene naknade za 50 % za naredna tri mjeseca u smjeru osiguranja sredstva nužnih za obavljanje osnovnih 
zadaća lokalne samouprave. 
 
  Uslijed epidemije koronavirusa SARS—CoV-2, koji uzrokuje bolest COVID-2019, došlo je do općeg 
pada gospodarske aktivnost, tako i pada prihoda Grada Trogira, pa je na 25. sjednici Gradskog vijeća donesena 
odluka o smanjenju navedenih naknada za 50 % u periodu od 01. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.  
 
 Ovim izmjenama se predlaže istu mjeru sa suzbijanje štetnih posljedica od koronavirusa produljiti za 
dodatna tri (3) mjeseca, odnosno do 30. rujna 2020. godine, opet u smjeru osiguranja sredstva nužnih za 
obavljanje osnovnih zadaća lokalne samouprave. 

 

 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić,dipl.inž.građ.  

 
 

 
 
 
 


