
 

                                                                                                  
         
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                         
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/21-01/25 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, 18. ožujka 2021. godine 
 
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

123/17, 98/19. i 144/20.) i članaka 31. i 35. 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.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine 

donijelo je  

  

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

  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Gradskog vijeća i njegovih 
radnih tijela kao i naknada troškova za vrijeme službenih putovanja članova Gradskog vijeća i 
njegovih stalnih radnih tijela.  

Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu Grada 
Labina. 

 
Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose 

se jednako na muški i ženski spol. 

 

II. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 

Članak 3. 

Naknada članovima Gradskog vijeća određuje u neto iznosu na slijedeći način: 

- vijećnik - predsjednik Gradskog vijeća..................1.250,00 kuna mjesečno,  

- vijećnici- potpredsjednici Gradskog vijeća...............800,00 kuna mjesečno,  

- ostali vijećnici..........................500,00 kuna po sjednici Gradskog vijeća na kojoj su nazočni. 



  Naknada iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka pripada članu Gradskog vijeća koji je 

nazočan na sjednici Gradskog vijeća, bez obzira da li je bio nazočan samo dio sjednice ili cijelu 

sjednicu.  

Isplatu naknada iz stavka 1. ovog članka provodi se na temelju evidencije o prisustvovanju 

i naloga za isplatu naknade upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća. 

 

III. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 

Članak 4. 

Naknada članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća određuje se u neto iznosu od 

170,00 kuna po sjednici radnog tijela na kojoj su nazočni. 

   Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se temeljem naloga upravnog odjela 

nadležnog za poslove Gradskog vijeća uz priloženi zapisnik sa sjednice radnog tijela.                 

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za rad u 

radnim tijelima Gradskog vijeća.       

 

IV. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 

Članak 5. 

    Predsjednik Gradskog vijeća, potpredsjednici Gradskog vijeća, članovi Gradskog vijeća i 

članovi njegovih radnih tijela, koji su upućeni od strane predsjednika Gradskog vijeća ili 

gradonačelnika Grada Labina na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, a radi obavljanja 

poslova iz djelokruga Gradskog vijeća ili zastupanja Grada Labina, imaju pravo na dnevnicu, 

naknadu troškova prijevoza, kao i troškove noćenja i to u iznosu i na način utvrđen za 

službenike i namještenike upravnih tijela Grada Labina.  

 

V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6. 

  Danom stupanja ove Odluke na snagu prestaje važiti Odluka o naknadi za rad članova 

Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela („Službene novine Grada Labina“ broj 16/13.). 

Članak 7. 

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Grada Labina“, a stupa na snagu 

danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 

članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih 

načelnika, gradonačelnika i župana. 

 

 PREDSJEDNICA 
Gradskog vijeća 

 
Eni Modrušan, v.r. 

 


