Na temelju članka 105. stavka 1. podstavka 7. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br.
81/13.), i točke VII. stavka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (»Narodne novine«, br.
156/13., u daljnjem tekstu: Odluka) Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 32.
sjednici održanoj 29. svibnja 2014., donio
ODLUKU
O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA RAD I NAKNADAMA TROŠKOVA
ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU
I.
Ovom Odlukom propisuju se mjerila za utvrđivanje visine naknade za rad i naknadama troškova članovima
Povjerenstva za fiskalnu politiku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sukladno točki VII. Odluke.
II.
Imenovani članovi Povjerenstva imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad koja im se isplaćuje mjesečno
unatrag u visini koja se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđene Zakonom
o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01,
59/01, 114/01., 153/02., 163/03., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05., 141/06., 17/07., 34/07., 107/07., 60/08.,
38/09., 150/11. i 22/13.) s koeficijentom 0,60.
Članovima Povjerenstva naknada iz stavka 1. ove točke neće se isplaćivati u vremenu od 15. srpnja do 15.
rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja tekuće godine, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva
Hrvatskoga sabora.
III.
Osobe iz točke II. ove Odluke s mjestom stanovanja izvan Zagreba, za dolazak na sjednicu Povjerenstva
imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini stvarnih troškova ili naknadu troškova za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe i naknadu troškova noćenja u visini stvarnih troškova kako je utvrđeno za
korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.
IV.
Pravo na naknadu iz točke II. ove Odluke utvrđuje rješenjem Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
Hrvatskoga sabora.
Pravo na naknade iz točke III. ove Odluke ostvaruje se nakon završetka sjednice Povjerenstva predočenjem
dokaza o sudjelovanju na sjednici (poziv za sjednicu ili evidenciju prisustvovanja odnosno putni nalog), a
utvrđuje ga tajnik Hrvatskoga sabora.
V.
Sredstva za naknade iz točke II. i III. osiguravaju se u državnom proračunu na pozicijama Hrvatskoga
sabora.
VI.
Prava iz točke II. i III. ove Odluke ostvaruju se od dana imenovanja članova Povjerenstva.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
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