
1 

 

 

              
 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                              
Gradsko vijeće                                                                                                                    
                                                                                             
KLASA: 021-05/15-01/52 
URBROJ : 2144/01-01-15-1                                              
Labin, 22. srpanj 2015. 
 
 Na temelju članka 90.a. 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. i 
19/13. – pročišćeni tekst), članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13.),  a u svezi sa Uputom za 
postupanje Ministarstva uprave o pravima lokalnih dužnosnika oznake Klasa: 023-01/15-
01/167 od 10. lipnja 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 22. srpnja 2015. 
godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta  

za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenice Gradonačelnika  
koji  dužnost obnašaju profesionalno 

 
I 

U Odluci o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika i  
zamjenice Gradonačelnika koji  dužnost obnašaju profesionalno („Službene novine Grada 
Labina“, broj 13/14.), točka V. briše se. 

II 
 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u „Službenim novinama 

Grada Labina“.   
 
 

                PREDSJEDNIK 
                Gradskog vijeća 

                              Valter Poropat 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Upravnom odjelu za samoupravu i opće poslove 
2. Upravnom odjelu za proračun i financije 
3. Arhivi 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
I. PRAVNA OSNOVA 
Zakon 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. i 19/13. – pročišćeni tekst) 
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10.) 
Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 
8/13.) 
 
II. OBRAZLOŽENJE 
Ministarstvo uprave je svojom Uputom za postupanje oznake Klasa: 023-01/15-01/167 od 
10. lipnja 2015. godine utvrdilo da važeći zakoni koji uređuju prava, obveze i 
odgovornosti lokalnih dužnosnika, prvenstveno Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakon o  plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim 
prava na plaću župana, gradonačelnika, općinskog načelnika i njihovih zamjenika koji 
dužnost obavljaju profesionalno i staž osiguranja, kao i pravo na naknadu za rad ako 
dužnost obavljaju volonterski, ne propisuju druga prava za lokalne dužnosnike. 
Navedena prava lokalnih dužnosnika proizlaze iz prava tih osoba izabranih na dužnost u 
jedinici lokalne samouprave, a ne iz službeničkog statusa. Slijedom navedenog 
Ministarstvo uprave ukazuje svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 
na nužnost usklađivanja općih akata kojima se uređuju prava općinskih načelnika, 
gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, te se nalaže njihovo usklađivanje 
najkasnije do 30. rujna 2015. godine.  
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA 
Za ovu izmjenu nisu potrebna financijska sredstva u Proračunu Grada Labina. 
 

Gradonačelnik 
                      Tulio Demetlika 

 
 
 
Izradio: Ured Grada 
 
 
 
PRILOG: Uputa za postupanje Ministarstva uprave od 10. lipnja 2015. 
                Odluka Gradskog vijeća od 27. studenog 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


