REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/50
URBROJ: 2144/01-01-13-1
Labin, 8. kolovoza 2013.
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.),
članka 31. i članka 35. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09.,
9/10.- lektorirani tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 8. kolovoza 2013.
godine, donijelo je
ODLUKU
o naknadi 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 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 500,00
kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u iznosu od
2.500,00 kuna neto.
Potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u
iznosu od 1.250,00 kuna neto.
Članovi radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od
170,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.
III. SLUŽBENA PUTOVANJA
Članak 4.
Članovi Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela imaju pravo na dnevnicu za službena
putovanja u zemlji i inozemstvu prema važećim propisima.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Sredstva za isplatu naknade propisane ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava
Proračuna Grada Labina.
Isplatu naknade propisane ovom Odlukom isplaćuje Upravni odjel za proračun i
financije na temelju službene evidencije i naloga za isplatu naknade iz Ureda Grada.
Članak 6.
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 10/09.).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Grada
Labina".

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Valter Poropat

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za proračun i financije – ovdje
2. Unutarnjem revizoru – ovdje
3. Arhivi – ovdje.
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OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ODLUKE

1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.)
2. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.-lektoriran
tekst, 8/13.)
3. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Labina Labina („Službene novine Grada Labina“
broj 10/09., 8/13.).
II. OBRAZLOŽENJE
Zakonodavac je propisao da član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za
to ne prima plaću, te da ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela, kao
i da mu se sva prava i dužnosti utvrđuju zakonom, statutom jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela.
Statut Grada Labina također propisuje da je funkcija vijećnika počasna i da za to
vijećnik ne prima plaću, te da ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom
Gradskog vijeća.
Slijedom iznijetog Gradonačelnik Grada Labina je na Kolegiju dana 1. srpnja 2013.
godine utvrdio prijedlog Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih
tijela, te se isti upućuje na razmatranje i donošenje.
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA
Potrebna financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravati će se u Proračunu
Grada Labina Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela.

GRADONAČELNIK
Tulio Demetlika,v.r.

Izradio: Ured Grada
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