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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 35. 
redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. svibnja 2020. godine postavila 
vijećničko pitanje: 
 
„Prema izvještaju o izvršenju proračuna za 2019.g., naknade troškova zaposlenima su 
ostvarene u iznosu od 1,5 mln kn (1.518.244,31 kn). Radi se o naknadama troškova prijevoza, 
službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika. 

Konkretno me zanimaju naknade troškova prijevoza. Da li je metoda obračuna tih troškova ista 
za sve korisnike proračuna, dakle za zaposlenike gradske uprave i za zaposlenike svih ostalih 
proračunskih korisnika; te na koji način se vrši obračun troškova prijevoza za zaposlenike 
gradske uprave? 

S obzirom da još uvijek nije donesen prvi rebalans proračuna za 2020.g., molim Vas da kažete 
kada se može očekivati“. 

 

Odgovor je na sjednici Vijeća dala Marija Kadoić Balaško, pročelnica Upravnog odjela za 
proračun i financije:  
 
„Vezano na pitanje o rashodima ostvarenim u 2019. godini na kontu 321 – Naknade troškova 
zaposlenima u iznosu od 1.518.244,31 kn (strana 13. Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna za 2019. godinu), navodim da skupina 321 sadrži slijedeće podskupine konta 
ekonomske klasifikacije, sa iznosom utrošenih sredstava: 

- 3211 Službena putovanja                                                           313.103,09 kn 
- 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  1.028.849,31 kn 
- 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    167.445,91 kn i 
- 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                  8.846,00 kn. 

Na podskupini konta 3212 evidentiraju se rashodi naknade za troškove prijevoza na posao i s 
posla, i sadrže ukupne rashode Grada Labina i svih proračunskih korisnika. Naknada se 
isplaćuje u skladu sa potpisanim važećim kolektivnim ugovorima. U Gradu Labinu isplaćena 
je naknada prema članku 63. Kolektivnog ugovora za zaposlene na način da  službenik i 
namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla ako je njegovo mjesto 
rada udaljeno od mjesta stanovanja najmanje jednu stanicu mjesnog javnog prijevoza, ali 



najduže do granica Grada Labina ili Općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja (područje 
bivše općine Labin) u visini od 1,20 kn po kilometru.  
Na isti način isplaćuje se naknada u Pučkom otvorenom učilištu i Gradskoj knjižnici Labin, 
temeljem njihovog Pravilnika.  

Djelatnicama produženog boravka u osnovnim školama naknada se isplaćuje temeljem 
važećeg Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje i Temeljnog kolektivnog ugovora u 
visini 1,00 kn po kilometru ili u visini cijene mjesečne vozne karte. 

Zaposlenicima Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac i Vatrogasne postrojbe Labin isplaćena 
je naknada u skladu sa njihovim kolektivnim ugovorom, odnosno u visini dnevne cijene vozne 
karte. 
            Nakon što smo sagledali i procijenili u kojoj mjeri će usporavanje gospodarskih kretanja 
i primjena mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju 
odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak, kao i mjere za 
pomoć gospodarstvu koje su usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Labina, pristupili smo 
izradi Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2020. godinu. Navedene izmjene 
biti će predložene Gradskom vijeću u toku druge polovine mjeseca lipnja 2020. godine.“   
 

Sa poštovanjem,  

                                         
                          PROČELNICA 

 
                                      Loreta Blašković, v.r. 

 


