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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD  TROGIR 
GRADONAČELNIK 

 

 

KLASA:  120-01/20-01/3 
URBROJ: 2184/01-30/01-20-01 
Trogir, 06. travnja 2020. godine  

 

Na temelju članaka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 4/13., 9/13., 
6/14., 1/18., 3/19. i 5/20.), radi utvrđivanja prijedloga Odluke koju donosi Gradsko vijeće, 
gradonačelnik grada Trogira , donio  je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

   

 
1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika,  
članova gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća.    
 
2. Prijedlog iz toč.1.  upućuje  se  Gradskom vijeću Grada Trogira na usvajanje. 
 
 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić,dipl.inž.građ.  

 

                                                                                                                          

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće, svima  

2. Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada  

3. Evidencija 

4. Arhiva 
 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

   PRIJEDLOG 

 

          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 ……….. 
2020. godine donosi  
 

ODLUKU  

O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSJEDNIKA, 
POTPREDSJEDNIKA,  ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA I ČLANOVA 

RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA     

    

  Članak 1.  

   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:  
URBROJ:  
Trogir,  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

Ante Piteša, ing. 
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Obrazloženje 
 

 Odredbom članka 31. Zakona 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), propisano je: 
 

Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 

Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. 

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u 
radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 

Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost. 

Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, statutom jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela. 

 
 

 Sukladno Odluci o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika,  članova gradskog 
vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Trogira,“ broj 10/10), 
predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Gradskog vijeća Grada Trogira  i članovima radnih tijela 
Gradskog  vijeća pripada naknada za radi u iznosima:  
 

-Predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 2.250,00 kn, neto, mjesečno 
-Potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 1.500,00 kn, neto, mjesečno 
-Ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 1.350,00kn, neto, mjesečno 
-Predsjednici, potpredsjednici i članovi radnih tijela u visini neoporezivog iznosa dnevnice.   

 
 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. 
 

GRADONAČELNIK 
Ante Bilić, dipl.inž.građ. 
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