
Na temelju članka 31. stavka 2. 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 i 123/17) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), Skupština Međimurske županije je 
na __. sjednici, održanoj __.__.2018. godine, donijela 

 
 

O D L U K U 
o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela 

Skupštine Međimurske županije 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i na visinu naknade predsjedniku, 
potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije (u 
daljnjem tekstu: Skupština). 
 

Članak 2. 
 Predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine određuje se visina naknade za obavljanje 
dužnosti u Skupštini i izvršavanju ostalih obveza propisanim općim aktima. 
 Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kako slijedi: 
 - predsjedniku Skupštine pripada naknada u neto iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno 
(slovima: tri tisuće kuna) 
 - potpredsjednicima Skupštine pripada pojedinačna naknada u neto iznosu od 2.000,00 
kuna mjesečno (slovima: dvije tisuće kuna). 
 

Članak 3. 
 Vijećnicima Skupštine određuje se visina naknade za sudjelovanje u radu Skupštine u 
neto iznosu od 900,00 kuna (slovima: devetsto kuna) po sjednici. 
 

Članak 4. 
 Članovima radnih tijela određuje se visina naknade za sudjelovanje u radu radnih tijela  
Skupštine u  neto iznosu od 150,00  kuna (sto pedeset kuna) po sjednici. 
 Predsjednici stalnih ili povremenih radnih tijela koje imenuje Skupština ili predsjednici 
tijela koje imenuju župan, kada su pozvani na sjednice Skupštine u svojstvu izvjestitelja, ostvaruju 
pravo na naknadu u neto iznosu od 150,00 kuna (sto pedeset kuna) i pripadajući putni trošak. 
 

Članak 5. 
Predsjednik, potpredsjednici i vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s 

posla radi sudjelovanja u radu Skupštine. 

Članak 6. 
Vijećnicima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine koji odlaze na službena 

putovanja za potrebe Skupštine i njezinih radnih tijela pripada dnevnica u iznosu propisana 
važećim Pravilnikom o porezu na dohodak. 

Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, do visine 
noćenja u hotelu „4*“u istom mjestu. 

Troškovi dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo obračunavaju se na način kako je 
to propisano za korisnike Državnog proračuna. 
 

 



Članak 7. 
 Predsjedniku, potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine pripada i 
naknada troškova prijevoza najkraćim putem do visine troškova za prijevoz javnim prometom. 
 Ako javni promet prometuje u sasvim nepovoljno vrijeme ili ga nema, tada se obračunava 
naknada osobnog prijevoza u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru sukladno Pravilniku o 
porezu na dohodak. 
  

Članak 8. 
 U slučaju održavanja zajedničke sjednice više radnih tijela ili se u isti dan održavaju 
sjednice više radnih tijela, a tim sjednicama su nazočne osobe koje su istovremeno članovi tih 
tijela, članovi ovih tijela mogu ostvariti pravo na naknadu putnih i drugih troškova samo na osnovi 
nazočnosti sjednici jednog tijela. 
 

 
Članak 9. 

Financijska sredstva za novčane naknade i priznate troškove ove Odluke osiguravaju se 
u Proračunu Međimurske županije.  

Naknade isplaćuje upravno tijelo nadležno za proračun i financije i to kako slijedi: 
-  predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine do 5. dana u mjesecu i 
- vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine 30 dana od dana održavanja sjednice 

Skupštine odnosno sjednice radnog tijela na kojoj su bili nazočni. 
 

Članak 10. 
 Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski 
spol. 
 

Članak 11. 
 Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o visini naknade predsjedniku Skupštine 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/13 i 14/17) i Odluka o 
visini naknada vijećnicima Skupštine Međimurske županije i članovima radnih tijela Skupštine 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 20/10,14/13 i 14/17). 
 

Članak 12. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
KLASA: 400-09/18-02/1                                                                                  PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-18-01 
Čakovec, ___. ___.2018.                                                                             Mladen Novak, dipl.ing. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
uz Prijedlog odluke o visini naknada predsjedniku,  potpredsjednicima, vijećnicima i 

članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije 
 

I. PRAVNA OSNOVA 
Pravna osnova za donošenje Odluke o visini naknada predsjedniku, potpredsjednicima, 

vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije: 
- članak 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) 
- članak 23. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – 

pročišćeni tekst i 6/14) i 
- članak 28. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (Službeni glasnik“ broj 26/10, 

4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14). 
 
II. OBRAZLOŽENJE 

Skupština Međimurske županije je na 10. sjednici održanoj 23.9.2010. godine donijela 
Odluku o visini naknada  vijećnicima Skupštine Međimurske županije i članovima radnih tijela 
Skupštine.  Odluka je naknadno mijenjana u dva navrata: 

- na 3. sjednici Skupštine održanoj 10.10.2013. godine mijenjala se visina vijećničke 
naknade sa 600,00 kuna na 420,00 kuna  i 

- na 3. sjednici Skupštine održanoj 14.12.2017. godine mijenjala se visina vijećničke 
naknade sa 420,00 kuna na 900,00 kuna. 
 

Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici održanoj 10.10.2013. godine donijela 
Odluku o visini naknade predsjedniku Skupštine. Odluku o izmjeni Odluke predsjedniku 
Skupštine, Skupština Međimurske županije donijela je na 3. sjednici, održanoj 14.12.2017. 
godine. Tom odlukom promijenjena je visina naknade predsjedniku Skupštine sa 1.500,00 na 
3.000,00 kuna mjesečno, te je u postojeću odluku uvrštena i visina naknade potpredsjednicima u 
visini od 2.000,00 kuna mjesečno.  
 

Donošenje nove Odluke predlaže se zbog usklađivanja sa novim Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom i Poslovnikom Međimurske županije. Obzirom da 
su do sada naknade bile regulirane dvjema zasebnim odlukama predlaže se radi preglednosti i 
jasnoće teksta donijeti jednu Odluku. 
 

Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Međimurske županije da usvoji predmetnu 
Odluku. 
 
 
Čakovec, veljača 2018. 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE  

 
 
 
 
 
 
 
 


