
  

 SLUŽBENI GLASNIK 
GRADA TROGIRA 

 
Godina XVII        Trogir,  09. prosinca 2010.g.              Broj 15/10

GRAD TROGIR  
GRADONAČELNIK 
Na temelju članka 7. i 8. Odluke o 
uvjetima i postupku javnog natječaja 
za davanje u zakup poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Trogira (Službeni 
glasnik Grada Trogira br. 8/09)  i 
Rješenja o visini zakupnine za 
korištenje poslovnih prostora na 
području Grada Trogira (Službeni 
glasnik Grada Trogira br.4/10) 
Gradonačelnik Grada Trogira , donosi  
 

RJEŠENJE  O IZMJENI 
RJEŠENJA 

O VISINI ZAKUPNINE 
ZA KORIŠTENJE 

POSLOVNIH PROSTORA NA 
PODRUČJU GRADA TROGIRA 

 

 
 

 
 

Članak 1. 
Mijenja se članak 4. Rješenja o visini 
zakupnine za korištenje poslovnih 
prostora na području Grada Trogira ,u 
dijelu pod nazivom Visina zakupnine 
(po m2), ZAKUPNINE ZA POSLOVNE 
PROSTORE GRADA TROGIRA  I. 
ZONA, redni broj. 4., na način da isti 
sada glasi: 
 
VISINA ZAKUPNINE ( po m2) 
 
ZAKUPNINE  ZA POSLOVNE 
PROSTORE GRADA TROGIRA 
 
 

 
Članak 2. 

U ostalom dijelu Rješenje (Službeni 
glasnik grada Trogira br.4/10) ostaje 
nepromijenjeno. 

Članak 3. 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Grada Trogira“. 

 
 
KLASA:372-01/10-01/38 
URBROJ:2184/01-01/01-10-1 
Trogir, 17. 11. 2010.g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r.

  

I. ZONA 
R.br 

Djelatnost 
Površina m2 

0-50 51-100 101-
200 

201 i 
više  

4. Kreditne institucije i bankovne 
usluge:(Zakon o kreditnim institucijama 
i zakon o kreditnim unijama) 

• primanje novčanih depozita i 
odobravanje kredita i drugih 
plasmana iz tih sredstava u 
svoje ime i za svoj račun 

• izdavanje sredstava plaćanja u 
obliku elektronskog novca. 

• mjenjački poslovi 

 
300,00 

 
250,00 

 
170,00 

 
150,00 
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Na temelju članka 7. i 8. Odluke o 
uvjetima i postupku javnog 
natječaja za davanje u zakup 
poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada Trogira (Službeni glasnik 
Grada Trogira br. 8/09),  Rješenja o 
visini zakupnine za korištenje 
poslovnih prostora na području 
Grada Trogira (Službeni glasnik 
Grada Trogira br.4/10) i Rješenja o 
izmjeni Rješenja o visini zakupnine 
za korištenje poslovnih prostora na 
području Grada Trogira (Klasa:372-
01/10-01/38; Urbroj:2184/01-01/01-
10-1)Gradonačelnik Grada Trogira, 
donosi  
 
 
 

RJEŠENJE  O IZMJENI 
RJEŠENJA 

O VISINI ZAKUPNINE 
ZA KORIŠTENJE 

POSLOVNIH PROSTORA NA 
PODRUČJU GRADA TROGIRA 

 
Članak 1. 

Mijenja se članak 4. Rješenja o visini 
zakupnine za korištenje poslovnih 
prostora na području Grada Trogira  ( 
Službeni glasnik Grada Trogira 
br.4/10),u dijelu pod nazivom Visina 
zakupnine (po m2), ZAKUPNINE ZA 
POSLOVNE PROSTORE GRADA 
TROGIRA  I.ZONA, redni broj 1.,5., 9., 
10. i 11., te II.ZONA ,redni broj 11., na 
način da isti sada glasi: 
 

VISINA ZAKUPNINE ( po m2) 
ZAKUPNINE  ZA POSLOVNE PROSTORE GRADA TROGIRA 

I. ZONA 
R. 
br. Djelatnost 

Površina m2 

0-50 51-100 101-200 201 i 
više  

1. Ugostiteljstvo (zakon o 
ugostiteljstvu) 

• pripremanje hrane i 
pružanje usluge prehrane 

• pripremanje i usluživanje 
pića i napitaka 

• pružanje usluga smještaja 
• pripremanje hrane za 

potrošnju na dr. mjestu sa ili 
bez usluživanja  (u 
prijevoznom sredstvu, na 
priredbama i sl.) i opskrba 
tom hranom (catering) 

 
170,00 
 
 

 
170,00 

 
150,00 

 
120,00 

5. Devizno poslovanje: 
• mjenjački poslovi 

 

 
300,00 

 
250,00 

 
170,00 

 
150,00 

9. Zdravstvena zaštita i socijalna 
skrb (zakon o zdravstvenoj zaštiti) 

 
170,00 

 
150,00 

 
120,00 
 

 
100,00 

10. Ostale osobne uslužne 
djelatnosti 
(frizeri,pedikeri,pogrebne 
usluge,kemijske čistionice i sl.) 

 
170,00 

 
150,00 

 
120,00 

 
100,00 

11. Uredske, administrativne i 
pomoćne djelatnosti  

 
170,00 

 
150,00 

 
120,00 

 
100,00 
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II. ZONA 
R. 
br. Djelatnost 

Površina m 2 

0-50 51-
100 

101-200 201 i 
više  

11. Uredske, administrativne i pomoćne 
djelatnosti  

 
100,00 

 
100,00 

 
80,00 

 
60,00 

 
Članak 2. 

U članku 6. Rješenja o visini 
zakupnine za korištenje poslovnih 
prostora na području Grada Trogira  
(Službeni glasnik Grada Trogira 
br.4/10) greškom u pisanju je u 
drugom djelu rečenice napisano 70% 
umjesto 30%, te članak treba da  glasi: 
„Početna visina zakupnine za Drvenik 
Veliki I Drvenik Mali umanjuje se za 
70% od gore navedenih iznosa, 
odnosno ona iznosi 30% navedenih 
iznosa ako se zaključuje ugovor 
neposrednom pogodbom.“ 

 
Članak 3. 

U ostalom dijelu Rješenje o visini 
zakupnine za korištenje poslovnih 
prostora na području Grada Trogira 
(Službeni glasnik grada Trogira 
br.4/10) i Rješenje o izmjeni Rješenja 
o visini zakupnine za korištenje 
poslovnih prostora na području Grada 
Trogira (KLASA: 372-01/10-01/38; 
URBROJ:2184/01-01/01-10-1) ostaje 
nepromijenjeno. 

 
Članak 4. 

Ovo Rješenje stupa na  snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Grada Trogira“.  
KLASA:372-01/10-01/38 
URBROJ:2184/01-01/01-10-2 
Trogir, 08.12.2010.g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r. 
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Temeljem članka 23. stavak 3. Odluke 
o  izboru članova vijeća  mjesnih 
odbora na području Grada Trogira  
("Službeni glasnik Grada Trogira " br. 
12/10 ) i članka 36. Statuta Grada 
Trogira  ("Službeni glasnik Grada 
Trogira " br. 06/09 i 7/10 ), 
Gradonačelnik Grada Trogira  donosi  
 

ODLUKU  
o visini naknade troškova izborne 

promidžbe za izbor  
članova Vije ća Mjesnih odbora  

na podru čju Grada Trogira  
 

I. 
Ovom Odlukom odreñuje se visina 
naknade troškova izborne promidžbe 
za izbor članova Vijeća Mjesnih 
odbora, koju ostvaruju političke 
stranke i nositelji nezavisnih lista , koji 
na izborima dobiju najmanje jednog 
člana vijeća mjesnog odbora.  
 

II. 
Politička stranka i nositelji nezavisnih 
lista iz točke I. ove Odluke imaju pravo 
na naknadu troškova izborne 
promidžbe u iznosu od 100,00 kuna 
neto za svakog člana izabranog u 
Vijeće Mjesnog odbora.  
Za svakog izabranog člana 
podzastupnjenog spola, političkim 
strankama pripada i pravo na naknadu 
u visini od 10 % iznosa predviñenog 
za svakog člana izabranog u vijeće 
mjesnog odbora, a sukladno 
odreñenom u stavku 1. ovog članka. 

 
III. 

Naknada troškova izborne promidžbe 
isplaćuje se na žiro račun političke 
stranke ili na žiro račun nositelja 
nezavisne liste.  
Političke stranke i nositelji nezavisnih 
lista iz stavka 1 ovog članka dužni su 
radi ostvarenja prava na naknadu 
Gradu Trogiru  dostaviti podatke o 
žiro-računu na koji im se treba izvršiti 
isplata, a sve u skladu s odredbama 
Zakona o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i kandidata 
(« Narodne novine » br. 1/07). 
 
 

IV. 
Obračun i isplatu naknade troškova 
izborne promidžbe utvrñene ovom 
Odlukom, na temelju podataka 
nadležnog izbornog povjerenstva o 
službenim rezultatima izbora za vijeća 
mjesnih odbora na području Grada 
Trogira   i odobrenja gradonačelnika 
Grada Trogira, obavlja Upravni odjel 
za financije  Grada Trogira . 

 
V. 

Pravo na naknadu troškova izborne 
promidžbe ostvaruje se nakon objave 
službenih rezultata izbora.  

 
VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Grada Trogira“   
 
KLASA: 013-03/10-01/2  
UR.BROJ: 2184/01-01/01-10-1 
TROGIR, 19. studenog 2010. g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r. 
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Temeljem članka 45. stavak 4. Odluke 
o Odluke o  izboru članova vijeća  
mjesnih odbora na području  na 
području Grada  Trogira  ("Službeni 
glasnik Grada Trogira " br. 12/10) i 
članka 36. Statuta Grada Trogira  
("Službeni glasnik Grada Trogira " br. 
6/09 i 7/10 ), Gradonačelnik, donosi  
 

ODLUKU 
o visini naknade za rad članovima 

tijela za pripremu i provedbu izbora 
za članove vije ća Mjesnih odbora  

 
I. 

Ovom Odlukom odreñuje  se visina 
naknade za rad članova tijela za 
pripremu i provedbu izbora za članove 
vijeća Mjesnih odbora (dalje: Vijeća 
MO).  
Pravo na naknadu imaju: predsjednik, 
zamjenik predsjednika, članovi i 
zamjenici članova Gradskog izbornog 
povjerenstva te predsjednik, zamjenik 
predsjednika, članovi i zamjenici 
članova  biračkog odbora.  
 

II. 
Predsjednik, zamjenik predsjednika, 
članovi i njihovi zamjenici Gradskog 
izbornog povjerenstva za izbor 
članova Vijeća MO, imaju pravo na 
naknadu za rad u iznosu od 2.000,00 
kn neto po članu.  
 

III. 
Predsjednik i zamjenik predsjednika 
biračkog odbora imaju pravo na 
naknadu za rad u iznosu od 300,00 

kuna neto po članu, a članovi biračkog 
odbora i njihovi zamjenici, imaju pravo 
na naknadu za rad u iznosu od 250,00 
kn neto po članu odnosno zamjeniku.  
 
Naknada za rad na dan izbora za 
Vijeće MO pripada i dežurnom 
službeniku Ureda državne uprave – 
ispostave Trogir  i to do najviše jednu  
naknadu u iznosu od po 250,00 kn 
neto.  
 

IV. 
Obračun i isplatu naknade za rad 
članovima tijela za pripremu i 
provedbu izbora iz ove Odluke ,  na 
temelju podataka nadležnog izbornog 
povjerenstva i odobrenja 
gradonačelnika Grada Trogira, obavlja 
Upravni odjel za financije  Grada 
Trogira. 
Naknada za rad članovima tijela za 
pripremu i provedbu izbora iz ove 
Odluke isplaćuje se imenovanim  
nakon  objave službenih rezultata 
izbora.  
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Grada Trogira“.  
 
KLASA: 013-03/10-01/1  
URBROJ: 2184/01-01/01-10-1 
TROGIR, 19. studenog 2010. g. 
GRADONAČELNIK: 
Damir Rilje, v.r. 
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IZDAVAČ: Gradsko vijeće Grada Trogira: Ured Gradonačelnika, Službeni glasnik Grada 
Trogira, 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel. 800-405; fax: 800-408 
 
TISAK : GRADSKO VIJE ĆE GRADA TROGIRA  –  Glasnik izlazi po potrebi 


