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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 09. lipnja
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: 612-01/1701/42, 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. srpnja do
30. rujna 2020. godine, umanjuje se za 10 % i
iznosi 4.018,50 kuna bruto.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan nakon
dana objave u „Službenom glasniku Grada
Trogira.“
KLASA: 011-01/20-01/7
URBROJ: 2184/01-30/01-20-2
TROGIR, 08. lipnja 2020.
GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r.
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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 1. dopunu Odluke o osnovici
za obračun plaća djelatnicama od 06.04.2020.
broj 23-14-2/2020. tako da se osnovica u visini
od 4.018,50 kuna bruto primjenjuje i za
naredna tri (3) obračunska mjeseca počevši od
01. srpnja do 30. rujna 2020.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom
donošenja a objaviti će se u „Službenom
glasniku Grada Trogira“
KLASA: 612-01/20-01/10
URBROJ: 2184/01-30/01-20-6
TROGIR, 29. lipnja 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 Odluke o osnovici za
obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Trogira
Članak 1.

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 29. lipnja
2020. donosi:

U Odluci o osnovici za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Trogira („Službeni glasnik Grada
Trogira,“ broj 10/10. i 10/20., dalje u tekstu:
Odluka), članak 2.a. mijenja se i glasi:
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 šest (6)
obračunskih mjeseci 2020. godine, počevši od
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01. travnja, pa do
umanjuje se za 10
osnovice u članku
nakon umanjenja
mjesečno.“

30. rujna 2020. godine,
% od utvrđenog iznosa
4. Odluke, tako da ista
iznosi 4.018,50 kuna

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon
dana objave u „Službenom glasniku Grada
Trogira.“
KLASA: 612-01/17-01/42
URBROJ: 2184/01-30/01-20-12
TROGIR, 09. lipnja 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 04/13, 09/13,
06/14, 01/18, 03/19 i 05/20), Gradonačelnik
Grada Trogira, 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. i 10/20.), iza članka 3.a
dodaje se članak 3. b koji glasi:
„3.b.
U sklopu mjera za ublažavanje štetnih
posljedica od epidemije koronavirusa, naknada
iz članka 3. ove Odluke, za razdoblje u trajanju
od tri (3) obračunska mjeseca 2020. godine,
počevši od 01. srpnja do 30. rujna 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;
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• 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: 2184/01-30/01-20-7
TROGIR, 30. lipnja 2020.
GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r.

Na temelju članka 16. Uredbe o sastavljanju i
predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i
izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(„Narodne novine“ br.95/19) i članka 40.
Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik
Grada Trogira“ br. 4/13, 9/13 , 6/14, 1/18 i
3/19) Gradonačelnik Grada Trogira donosi
slijedeću
Odluku o imenovanju Radne skupine za
kontrolu sadržaja Izjave o fiskalnoj
odgovornosti trgovačkih društava i pravnih
osoba u većinskom vlasništvu Grada
Trogira te pregledu dostave Izjava od strane
ostalih trgovačkih društava u kojima Grad
Trogir ima vlasnička/ osnivačka prava
Članak 1.
Ovom odlukom imenuje se Radna skupina koja
će sukladno članku 16. Uredbe o sastavljanju i
predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i
izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(„Narodne novine“ br. 95/19) (dalje: Uredba)
provjeravati Izjave i Upitnike te Izvješće o
otklonjenim slabostima i nepravilnostima koje
im sukladno članku 14. Uredbe dostavljaju
obveznici, te dostavu Izjave i drugih akata
sukladno članku 34. i 35. Zakona o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18) za
trgovačka društva u kojima Grad Trogir ima
osnivačka/ vlasnička prava.
Članak 2.
Radna skupina će provjeravati za svako
trgovačko društvo i pravnu osobu u vlasništvu
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Grada Trogira, a na odabranom uzorku pitanja
iz Izjave i Upitnika te Izvješća o otklonjenim
slabostima i nepravilnostima utvrđenim
prethodne godine, koje im trgovačka društva i
pravne osobe dostavljaju sukladno članku
14.Uredbe, kao i dostavu Izjave i drugih akata
sukladno čl. 34. i 35. za trgovačka društva u
kojima Grad Trogir ima osnivačka/ vlasnička
prava.
Članak 3.
Za članove radne skupine za provjeru sadržaja
Izjave o fiskalnoj odgovornosti trgovačkih
društava i pravnih osoba imenuju se:
1.

Marina Geić – predsjednik

2.

Perislava Paraman - član

3.

Marela Hrabar - član

4.

Mario Gruić - član

5.

Anita Kedžo - član

6.

Joško Jarebić - član

7.

Sandra Palada – član

8.

Ivo Celio Cega – savjetodavno
Članak 4.
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trgovačkim društvima i drugim pravnim
osobama za dio koji se na njih odnosi.
Pisano izvješće se sastavlja odmah po
obavljenim provjerama, a najkasnije u roku od
3 radna dana od obavljenih provjera.
Članak 6.
Ako se, prilikom provjera iz članka 4. ove
Odluke utvrdi da Izjava nije sastavljena ili nije
dostavljena u rokovima utvrđenima Uredbom,
odnosno ako se prilikom provjera iz članka 4.
ove Odluke utvrdi kako je dokumentacija
temeljem koje je Izjava dana nevjerodostojna,
članovi Radne skupine dužni su isto navesti u
pisanom
izvješću
kojega
dostavljaju
Gradonačelniku, kako bi Gradonačelnik
odmah, a najkasnije u roku od sedam radnih
dana od obavljenih provjera o tome izvijestio
ustrojstvenu jedinicu u Ministarstvu financija u
čijem je djelokrugu proračunski nadzor.
Članak 7.
Članovi Radne skupine će provjeriti dostavu
preslike Izjave i drugih akata iz čl. 34. Zakona
za ostala trgovačka društva u kojima Grad
Trogir ima vlasnička/ osnivačka prava.

1.
formalni sadržaj Izjave i Upitnika
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba;

Po dostavi obavijesti o obavljenim provjerama
od strane nadležnih jedinica koje su izvršile
provjere sukladno članku 16. stavku 4. Uredbe,
članovi Radne skupine će pregledati
dostavljene obavijesti o obavljenim provjerama
za svakog obveznika za trgovačka društva u
kojima Grad Trogir ima vlasnička/ osnivačka
prava.

2.
tijekom proračunske godine na
odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, Izjavu i
Upitnik koje im obveznici dostavljaju;

O provedenim aktivnostima članovi Radne
skupine će sastaviti Izvješće koje se dostavlja
Gradonačelniku.

3.
na odabranom uzorku dostavljenih
izvješća o otklonjenim slabostima i
nepravilnostima utvrđenima prethodne godine,
provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim
slabostima i nepravilnostima utvrđenima
prethodne godine, koje im obveznici
dostavljaju.

Članak 8.

Sukladno članku 16.Uredbe, članovi Radne
skupine za provjeravanje Izjave i Upitnika te
Izvješća o otklonjenim slabostima i
nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
provjeravati će za svakog obveznika:

Članak 5.
Po obavljenom pregledu iz članka 4. ove
Odluke, Radna skupina treba sastaviti pisano
izvješće koje se dostavlja Gradonačelniku,

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o imenovanju radne skupine za
kontrolu sadržaja Izjave o fiskalnoj
odgovornosti trgovačkih društava u vlasništvu
Grada Trogira KLASA: 011-01/18-01/9;
URBROJ: 2184/01-01/08-18-1 od 12.ožujka
2018.g.
Članak 9.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Trogira“.
KLASA: 011-01/20-01/8
URBROJ: 2184/01-30/01-20-1
TROGIR, 26. lipnja 2020.
GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r.
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