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REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 5. svibnja 2020. 

 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 
 

 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), 
prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
 Za izvjestiteljicu koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem pročelnicu Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće 
poslove Loretu Blašković. 
 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                    Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 
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REPUBLIKA HRVATSKA                                                                               PRIJEDLOG 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN                                                                                             
Gradsko vijeće                                                                                               
 
KLASA: 021-05/20-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin,  ___________. 

 
 

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. 3/16., 2/18. i 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20.), Gradsko vijeće 
Grada Labina na izvanrednoj sjednici održanoj dana ___________ 2020. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni 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 16/13.) iza članka 3. dodaje se novi članak 3 a. koji glasi: 
 

„Članak 3 a. 
 

Uslijed nastupanja posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2  obustavlja se isplata svih naknada iz članka 3. 
ove Odluke za mjesece svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine. 

Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo 

predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu 

veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 

gospodarsku štetu.“ 

 
Članak 2. 

  
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama 

Grada Labina". 
  
 

             PREDSJEDNICA 
                                    Gradskog vijeća 
  
                          Eni Modrušan 
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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., 3/16., 2/18. i 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20.) 
 

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.
 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. 

 Uslijed nastupanja posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije bolesti 

COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. i ublažavanja posljedica novonastale krize 

uzrokovane koronavirusom, uz već usvojeni paket mjera koje se odnose na građane i 

gospodarske subjekte, pridružuju se i odluke koje se tiču smanjenja plaća  i obustava 

naknada na koji način se Grad solidarizira s privatnim sektorom koji je najteže pogođen 

ovom krizom. Stoga se predlaže donošenje ove Odluke kojom se obustavlja isplata svih 

naknada za mjesece svibanj, lipanj i srpanj 2020.godine. 

 
III.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  

 
 Nisu potrebna financijska sredstva za provedbu ove Odluke.  
 
 
 

GRADONAČELNIK 
 
 Valter Glavičić, v.r. 

 
 
Prijedlog izradila: 
Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, 
Gradskog vijeća i opće poslove, Loreta Blašković, v.r.  
 
 

 
                                                    
                                                                                                                    
             
 

 

 

 

 

 


