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REPUBLIKA HRVATSKA       
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/09-01/48 
URBROJ: 2144/01-01-09-1 
Labin,  3. kolovoz  2009. 

 
 
Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 

9/09.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 3. kolovoza  2009. godine, donijelo je 
 

 
O D L U K U 

o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuju se visina, te uvjeti i način stjecanja prava na naknadu 
troškova za rad članova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz Proračuna Grada Labina.  
 

Članak 2. 
  

Pravo na naknadu ostvaruju članovi Gradskog vijeća i članovi radnih tijela Gradskog 
vijeća koji dužnost ne obnašaju profesionalno. 
 
II. VISINA NAKNADE 
 

Članak 3. 
 
 Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 400,00 
kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća. 
 Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u visini  
utvrđenoj za obračun mjesečne naknade zamjenika Gradonačelnika koji dužnost ne obavlja 
profesionalno. 
 Članovi radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini od 
150,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.  
 

Članak 4. 
 
 Naknade utvrđene u članku 3. stavcima 1. i 3. ove Odluke uvećavaju se za troškove 
prijevoza u visini vozne karte.  
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Članak 5. 
 
 Službenici upravnih tijela Grada koji su po pozivu dužni prisustvovati sjednicama 
Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, ukoliko se sjednice održavaju izvan radnog vremena, 
imaju pravo na naknadu putnih troškova.  
 
III. SLUŽBENA PUTOVANJA 
 

Članak 6. 
  

Članovi Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela imaju pravo na dnevnicu za službena 
putovanja u zemlji i inozemstvu kao i troškove putovanja, sukladno pravo koje ostvaruju 
službenici i namještenici upravnih tijela Grada prema važećim propisima.  

 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 7. 
 
  

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava 
Proračuna Grada Labina.  

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuje Upravni odjel za proračun i 
financije na temelju službene evidencije i naloga za isplatu naknade iz Ureda Grada. 

 
Članak 8. 

 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama 
vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina («Službene novine Grada 
Labina», broj 3/07.). 
 

Članak 9. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Grada 

Labina". 
  
 

 
   PREDSJEDNIK 

                       Gradskog vijeća 
  
           Valter Poropat 
 

 


