
  

 

 

            
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA                                                                                 

GRAD LABIN 
 
Labin, 26. srpanj 2021. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

 
 
 
 
 Poštovani, 
 
 temeljem članka 38. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/90., 9/10. 
– lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), prosljeđujemo Gradskom 
vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog 
vijeća i njegovih radnih tijela. 
 
 Izvjestiteljica koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela biti će vijećnica 
Tanja Pejić.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 VIJEĆNICI 
 

                                                                                                                            Tanja Pejić, v.r. 
 
                                                                                                                            Mladen Bastijanić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 

 



  

 

    

            PRIJEDLOG 
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN                                                                                                     
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, ________   2021. 

 
 

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., 19/13., 137/15., 
123/17., 98/19. i 144/20.), članka  31. i članka 35. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada 
Labina", broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13.,3/16. 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), 
Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici   __________ 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 
o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela („Službene novine 
Grada Labina“, broj 2/21.), u članku 3. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi: 
 

„Potpredsjednik/ci Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu ukoliko predsjednik Vijeća nije prisutan 
na sjednici i/ili ukoliko sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Labina“.  
 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
„Naknada iz stavka 1. alineje 3. ovog članka pripada članu Gradskog vijeća ukoliko je prisutan u 
najmanje 80% točaka Dnevnog reda koje se predstavljaju“. 

 
Članak 2. 

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

  
 

 
   PREDSJEDNICA 

                         Gradskog vijeća 
  
               Eni Modrušan 
 

 

      

 

 



  

 

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., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19. i 144/20.) 

2. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“  broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 
3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21. ) 

3. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Labina („Službene novine Grada Labina“  broj („Službene 
novine Grada Labina“ br. 10/09., 8/13., 3/18., 1/19., 5/19.-pročišćeni tekst i 1/21.). 

 

II. OBRAZLOŽENJE 
 

Na 45-oj redovnoj sjednici održanoj dana 18.03.2021.g. izglasana je Odluka o naknadi za rad 
članova gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Vijećnica Tanja Pejić je na toj sjednici dala usmeni 
prijedlog za izmjene koje ćemo sada predložiti. Njezin prijedlog nije bio prihvaćen od strane nekih 
vijećnika uglavnom zbog razloga da o tome treba odlučivati novi saziv Gradskog vijeća. S obzirom da 
je taj uvjet ispunjen, prijedlog ponavljamo. 

Prva izmjena odnosi se na naknadu koja pripada vijećnicima a koja iznosi 500,00 kn po 
sjednici Gradskog vijeća na kojoj su nazočni. Vijećnik dobiva naknadu bez obzira da li je bio nazočan 
samo dio sjednice ili cijelu sjednicu. 

Izmjena: Vijećnik dobiva naknadu ukoliko je prisutan u najmanje 80% točaka Dnevnog reda koje se 
predstavljaju. 

Obrazloženje: S obzirom na dosadašnje iskustvo, smatramo da nije u redu da se naknada isplaćuje 
vijećnicima koji sudjeluju cijelu sjednicu, kao i onima koji budu prisutni samo dio sjednice. Smatramo 
da ovime pridonosimo većoj odgovornosti naše funkcije, s time da nismo ulazili u područje 
sudjelovanja u raspravama nego samo na prisutnost sjednici.  

Druga izmjena odnosi se na naknadu koja pripada vijećnicima potpredsjednicima Gradskog 
vijeća a koja iznosi 800,00 kn mjesečno. Radi se o stalnoj mjesečnoj naknadi za vrijeme trajanja 
dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća. 

Izmjena: Potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu ukoliko predsjednik Vijeća nije 
prisutan na sjednici i/ili ukoliko sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadolazeću sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Labina.  

Obrazloženje: s obzirom da se ne zna funkcija potpredsjednika Gradskog vijeća osim one koja piše u 
Poslovniku, smatramo da bez pisanog traga tj. izvješća o sudjelovanju potpredsjednika Gradskog 
vijeća u pripremi dokumentacije, nismo ispunili funkciju transparentnosti kao ni odgovornosti prema 
građanima koje zastupamo i u čije ime djelujemo. 

 

DEMOKRATI 

 

__________________________ __________________________ 

                  / Tanja Pejić /   / Mladen Bastijanić /  
    

 

 

U Labinu, __________ 


