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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (Demokrati) je na 5. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. listopada 2021. godine postavila vijećničko pitanje: 
 
„Na jednoj od proteklih sjednica dala sam prijedlog da se uvedu tzv. financijski razredi za 

utvrđivanje visine novčanih pomoći umirovljenicima. Radi se o nadolazećoj božićnici te kasnije 

i uskrsnici. Rečeno je da će se razmisliti i sagledati mogućnost u provedbi toga. Pregledom 

nekoliko desetaka gradova i općina, primijetila sam da neki imaju financijske razrede kako bi 

se pravednije rasporedila sredstva. Većina ih ima tri razreda. Tako su primjerice visine 

naknada podijeljene na iznose od 500 kn, 300 kn i 200 kn, zavisno o visini mirovine i utvrđenom 

financijskom razredu ili pragu.“ 

Odgovor je na sjednici Vijeća dao gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić: 
 
„Što se tiče božićnica i uskrsnica za ovu smo godinu svjesni da je situacija ovakva kakva je, a 
na idućoj sjednici slijedi rebalans proračuna te vjerujem kako će iznosi ostati u okvirima koji su 
planirani. Konkretno za božićnicu će stvari ostati ovakve kakve jedu, međutim pokušat ćemo 
u narednom razdoblju, razgovarati s udrugama umirovljenika, a imamo dvije, i vidjeti da li 
bismo ta sredstva u visini od 220 tisuća kuna mogli drugačije rasporediti ukoliko to bude 
moguće. Za početak, za one koji za neke sitne kune prelaze cenzus od 2.500 kuna, da se i 
njih uvrsti u isplatu. Druga varijanta bi bila da se uvedu razredi, s time da moramo biti svjesni 
kako neki gradovi mogu isplatiti 500 kuna, međutim mi znamo da taj iznos nećemo moći imati 
no možda malo izbalansirati na način da se prilagodi njihovim prosječnim mirovinama. Uzet 
ćemo sve parametre u obzir, da vidimo kako su to neki drugi gradovi po Hrvatskoj napravili, 
no svakako u razgovoru s umirovljenicima, dati im otvoreno na stol sve iznose koje imamo i 
vidjeti od svega toga što imamo kao neko balans rješenje koje će zadovoljiti i financijsku stranu 
i umirovljenike, ali uvijek u skladu s mogućnostima“. 
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