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GRAD TROGIR 
GRADSKO VIJEĆE 

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 25. sjednici održanoj dana 09. 
travnja 2020. godine donosi   

Odluku o oslobađanju od plaćanja 
zakupnine  

Članak 1. 

Ovom se Odlukom propisuju mjere za 
ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih 
za ublažavanje negativnih posljedica 
uzrokovanih epidemijom koronavirusa 
SARS—CoV-2, koji uzrokuje bolest COVID-
2019, na zakupnike poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Trogira i zakupnike javnih 
površina na kojima nije dopušten promet 
motornim vozilima i drugih površina javne 
namjene na području Grada Trogira. 

Članak 2. 

Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada Trogira 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), 
oslobađaju se od obveze plaćanja zakupnine za 
vrijeme trajanja obustave od 19. ožujka 2020. 
godine, do prestanka trajanja iste protu-
epidemijske mjere sukladno odluci nadležnog 
stožera civilne zaštite.  

Članak 3. 

Zakupnici javnih površina na kojima nije 
dopušten promet motornim vozilima i drugih 
površina javne namjene na području Grada 
Trogira čije 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), oslobađaju se od obveze plaćanja 
zakupnine za vrijeme trajanja obustave od 19. 
ožujka 2020. godine, do prestanka trajanja iste 
protu-epidemijske mjere sukladno odluci 
nadležnog stožera civilne zaštite.  

Članak 4. 

Zakupnike i razdoblje oslobođenja plaćanja 
zakupnine iz članka 2. ove Odluke utvrđuje 
gradonačelnik, na prijedlog upravnog odjela 
nadležnog za imovinu grada.  

Zakupnike i razdoblje oslobođenja plaćanja 
zakupnine iz članka 3. ove Odluke utvrđuje 
gradonačelnik, na prijedlog upravnog odjela 
nadležnog za komunalno gospodarstvo.  

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

KLASA: 363-01/20-01/125 
URBROJ: 2184/01-31/01-20-02 
TROGIR, 09. travnja 2020. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Piteša, ing., v.r. 

 

Na temelju članaka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi 
(„Narodne novine,“ broj 28/10.), 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 25. 
sjednici održanoj dana 09. travnja 2020. 
godine, donosi   

Odluku o dopuni Odluke o određivanju 
plaće  i  drugim pravima iz rada te naknade 

za rad gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Trogira 

Članak 1. 

U Odluci o određivanju plaće i drugim 
pravima iz rada te naknade za rad 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
Grada Trogira („Službeni  glasnik Grada 
Trogira,“ broj („Službeni glasnik Grada 
Trogira,“ broj 5/10 i 8/15, dalje u tekstu: 
Odluka), iza članka 4. dodaje se članak 4. a 
koji glasi:  
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„4.a. 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz 
članka 4. Odluke, za razdoblje u trajanju od tri 
(3) obračunska mjeseca 2020. godine, počevši 
od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine, 
umanjuje se za 15 % od utvrđenog iznosa 
osnovice u članku 4. Odluke, tako da ista 
nakon umanjenja iznosi 4.485,00 kuna 
mjesečno.“ 

Članak 2. 

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

KLASA: 120-01/20-01/1 
URBROJ: 2184/01-31/01-20-02 
TROGIR, 09. travnja 2020. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Piteša, ing., v.r. 

 

Na 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 25. 
sjednici održanoj dana 09. travnja 2020. godine 
donosi   

Odluku o dopuni Odluke o dopuni Odluke o 
naknadama članovima  upravnih vijeća 

ustanova 

Članak 1. 

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

 „Pravo na naknadu iz članka 2. ove 
Odluke ostvaruju:  

 - član upravnog vijeća ako je izabran 
za predsjednika u iznosu od 560,00 kn, neto, 
mjesečno  

 -član upravnog vijeća u iznosu od 
490,00  kn, netto, mjesečno.   

Članak 2. 

Iza članka 3. dodaje se članak 3. a koji glasi:  

„3.a. 

Naknada iz članka 3. Odluke, za razdoblje u 
trajanju od tri (3) obračunska mjeseca 2020. 
godine, počevši od 01. travnja do 30. lipnja 
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 u iznosu od 280,00 kn, neto, 
mjesečno  

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

Članak 3. 

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

KLASA: 120-01/20-01/2 
URBROJ: 2184/01-31/01-20-02 
TROGIR, 09. travnja 2020. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Piteša, ing., v.r. 

 

Na 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 25. 
sjednici održanoj dana 09. travnja 2020. godine 
donosi 

Odluku o dopuni Odluke o naknadama za 
rad predsjednika, potpredsjednika,  članova 

gradskog vijeća i članova radnih tijela 
gradskog vijeća     

Članak 1. 



Stranica 4 – Broj 10 SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA Travanj 2020. 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Trogira • Uređuje: Upravni odjel za javne potrebe, opće 
poslove i imovinu grada • 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel.: 444-585 • Glasnik izlazi po potrebi • Tisak: Upravni odjel za javne 

potrebe, opće poslove i imovinu grada 

U Odluci o naknadama za rad predsjednika, 
potpredsjednika, članova gradskog vijeća i 
članova radnih tijela gradskog vijeća 
(„Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 10/10) 
iza članka 3. dodaje se članak 3. a koji glasi: 

„3.a. 

Naknada iz članka 3. Odluke, za razdoblje u 
trajanju od tri (3) obračunska mjeseca 2020. 
godine, počevši od 01. travnja do 30. lipnja 
2020. godine, umanjuje se za 50 %, tako da 
predsjedniku, potpredsjednicima, članovima 
Gradskog vijeća Grada Trogira i članovima 
radnih tijela Gradskog vijeća, nakon umanjenja 
pripada naknada u sljedećim iznosima:  

- Predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 
1.125,00 kn, neto, mjesečno 

- Potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 
750,00 kn, neto, mjesečno 

- Ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 
675,00 kn, neto, mjesečno.“ 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku grada 
Trogira.“ 

KLASA: 120-01/20-01/3 
URBROJ: 2184/01-31/01-20-02 
TROGIR, 09. travnja 2020. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Piteša, ing., v.r. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 
94/13 i 98/19), članka 14. Pravilnika o upisima 
i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“ 
(„Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 03/17), 
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 25. sjednici održanoj dana 09. 
travnja 2020. godine donosi 

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 
vrtić „Trogir“    

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama 
Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u 
Dječji vrtić „Trogir“ Trogir .  

Članak 2. 

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

KLASA: 601-01/17-01/3 
URBROJ: 2184/01-31/01-20-02 
TROGIR, 09. travnja 2020. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Piteša, ing., v.r. 

 

GRAD TROGIR 
GRADONAČELNIK 

Na temelju članka 40. Statuta Grada Trogira 
(„Službeni glasnik Grada Trogira,'' br. 04/13., 
09/13., 06/14., 01/18., 03/19. i 05/20.), 
Gradonačelnik Grada Trogira dana 08. travnja 
2020. donosi 

Zaključak o privremenom smanjenju visine 
osnovice za obračun plaće Gradske 

knjižnice „Trogir“ Trogir 

Članak 1. 

Osnovica za obračun plaće zaposlenih u 
Gradskoj knjižnici „Trogir“ Trogir utvrđena u 
visini od 4.465,00 kuna bruto, Zaključkom o 
visini osnovice za obračun plaće Gradske 
knjižnice „Trogir“ Trogir, KLASA: 612-01/17-
01/42, URBROJ: 2184/01-30/01-18-8 od 25. 
travnja 2018. god. („Službeni glasnik Grada 
Trogira,'' broj 5/18.), u sklopu mjera za 
suzbijanje posljedica od koronavirusa, za 
razdoblje u trajanju od tri (3) obračunska 
mjeseca 2020. godine, počevši od 01. travnja 
do 30. lipnja 2020. godine, umanjuje se za 10 
% i iznosi 4.018,50 kuna bruto.  

Članak 2. 



Travanj 2020. SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA Stranica 5 – Broj 10 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Trogira • Uređuje: Upravni odjel za javne potrebe, opće 
poslove i imovinu grada • 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel.: 444-585 • Glasnik izlazi po potrebi • Tisak: Upravni odjel za javne 

potrebe, opće poslove i imovinu grada 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan nakon 
dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Trogira.“ 

KLASA: 612-01/17-01/42 
URBROJ: 2184/01-30/01-20-11 
TROGIR, 08. travnja 2020. 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 

Na temelju članka 40. Statuta Grada Trogira 
(„Službeni glasnik Grada Trogira'' br. 04/13., 
09/13., 06/14., 01/18., 03/19. i 05/20.), 
Gradonačelnik Grada Trogira dana 08. travnja 
2020. donosi: 

Zaključak o davanju suglasnosti Upravnom 
vijeću Muzeja Grada Trogira na visinu 
osnovice za obračun plaća djelatnicima 

Muzeja Grada Trogira 

Članak 1. 

Daje se suglasnost Upravnom vijeću Muzeja 
Grada Trogira na Odluku o smanjenju 
osnovice za obračun plaća djelatnicima Muzeja 
Grada Trogira, tako da se osnovica za 
razdoblje u trajanju od tri (3) obračunska 
mjeseca 2020. godine, počevši od 01. travnja 
do 30. lipnja 2020. godine, umanjuje za 10 % i 
iznosi 4.018,50 kuna bruto.  

Članak 2. 

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 
glasniku Grada Trogira.“ 

KLASA: 612-01/20-01/10 
URBROJ: 2184/01-30/01-20-2 
TROGIR, 08. travnja 2020. 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine„ broj 28/10.) i 
članaka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni 
glasnik Grada Trogira,“ broj 4/13., 9/13., 6/14., 

1/18., 3/19. i 5/20.), gradonačelnik grada 
Trogira, donio je  

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 
osnovici za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada 
Trogira 

Članak 1. 

U Odluci o osnovici za obračun plaće 
službenika i namještenika u  upravnim  tijelima 
Grada Trogira („Službeni glasnik Grada 
Trogira,“ broj 10/10., dalje u tekstu: Odluka), u 
članku 1. stavcima 1. i 2., riječi: „unutarnjeg 
revizora,“ se zamjenjuju riječima: „Uredu za 
unutarnju reviziju Grada Trogira.“ 

Članak 2. 

Iza članka 2. dodaje se članak 2. a koji glasi: 

“2.a. 

Osnovica za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada 
Trogira i Ureda za unutarnju reviziju iz članka 
2. Odluke, za razdoblje u trajanju od tri (3) 
obračunska mjeseca 2020. godine, počevši od 
01. travnja do 30. lipnja 2020. godine, 
umanjuje se za 10 % od utvrđenog iznosa 
osnovice u članku 4. Odluke, tako da ista 
nakon umanjenja iznosi 4.018,50 kuna 
mjesečno.“ 

Članak 3. 

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

KLASA: 011-01/20-01/7 
URBROJ: 2184/01-30/01-20-01 
TROGIR, 31. ožujka 2020. 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 

Na temelju članka 16. stavak 3. Statuta Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Trogira (Službeni 
glasniku Grada Trogira, broj 3/19 i 14/19) i 
članka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni 
glasnik grada Trogira“ broj 4/13.,.9/13,.6/14., 
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1/18., 3/19. i 5/20.), Gradonačelnik Grada 
Trogira, dana 09. travnja 2020.. godine, donosi 

Odluku o dopuni Odluke o naknadi za rad 
predsjednika i članova upravnog vijeća JVP 

Grada Trogira 

Članak 1. 

U Odluci o Odluke o naknadi za rad 
predsjednika i članova upravnog vijeća JVP 
Grada Trogira  („Službeni  glasnik Grada 
Trogira,“ broj 21/19.), iza članka 3. dodaje se 
članak 3. a koji glasi:  

„3.a. 

Naknada iz članka 3. Odluke, za razdoblje u 
trajanju od tri (3) obračunska mjeseca 2020. 
godine, počevši od 01. travnja do 30. lipnja 
2020. godine, umanjuje se za 50 %, tako da 
članovima upravnog vijeća, nakon umanjenja 
pripada naknada u sljedećim iznosima: 

• član upravnog vijeća ako je izabran za 
predsjednika u iznosu od 280,00 kuna neto 
mjesečno;  

• član upravnog vijeća u iznosu od 
245,00 kuna neto mjesečno.“ 

Članak 2. 

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

KLASA: 011-01/19-01/19 
URBROJ: 2184/01-30/01-20-4 
TROGIR, 09. travnja 2020. 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 

 

 

 


