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Na temelju članka  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 04/13., 9/13., 6/14., 
1/18., 3/19., 5/20. i 9/21.), Gradsko vijeće Grada Trogira na 8. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2022. 
godine. donosi  

 

Odluka 
o određivanju plaće  i  drugim pravima iz rada te naknade za rad gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika Grada Trogira 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se mjerila za određivanje plaće i ostala prava iz rada  gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika koji profesionalno obavlja dužnost te naknada za rad gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika koji dužnost obavlja  bez zasnivanja radnog odnosa. 

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li upotrebljavani 
u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 2. 

Plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, 
uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  

Članak 3. 

Gradonačelniku Grada Trogira koji profesionalno obnaša dužnost utvrđuje se koeficijent 3,55. Zamjeniku 
gradonačelnika koji profesionalno obnaša dužnost utvrđuje se koeficijent  3,00.  

Članak 4. 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz ove Odluke određuje se u  iznosu od 5.700 kuna bruto. 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno osim prava na plaću ostvaruju 
prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih 
u vezi s obnašanjem dužnosti (troškovi prijevoza, dnevnice i drugi troškovi vezani uz službeno putovanje, 
drugi stvarni materijalni troškovi nastali u svezi sa obnašanjem dužnosti), te pravo na korištenje službenog 
automobila i mobilnog telefona.  

Članak 5. 

Pojedinačna rješenja o plaći za dužnosnike iz ove Odluke donosi pročelnik upravnog odjela nadležnog za 
službeničke odnose. 



Članak 6. 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na 
naknadu za rad  i to: 

 -za gradonačelnika iznosi  50% umnoška koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika iz članka 3.  i 
osnovice iz članka 4. Odluke;  

- za zamjenika gradonačelnika iznosi 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće zamjenika gradonačelnika 
iz članka 3. i osnovice iz članka 4. Odluke.  

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju plaće  i  drugim pravima iz rada te 
naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 
5/10., 8/15., 10/20. i 13/20.). 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Trogira,“ a stupa na snagu 01. srpnja 2022. godine.  

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Toni Zuli 


