
                            
     HRVATSKI  SABOR 

Odbor za izbor, imenovanja 

          i upravne poslove   
KLASA: 121-01/22-01/17 

URBROJ: 6521-18-22-01 

Zagreb, 4. studenoga 2022. 

   

Na temelju članka 105. podstavka 9. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne 

novine", br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20. i 123/20. - u daljnjem tekstu: Poslovnik) i članka 

6.a stavka 3. Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (“Narodne novine”, br. 

55/00., 107/01., 86/09., 91/10., 49/11., 12/12. i 102/14. – Odluka USRH i 44/17. - u daljnjem tekstu: 

Zakon) u svezi članka 6. Zakona, točke II. i III. Odluke o zastupničkom paušalu (“Narodne novine”, 

br. - 14/03. i 70/04. - u daljnjem tekstu: Odluka) i točke II. Odluke o visini dnevnice za službeno 

putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te 

ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena 

kolektivnim ugovorima („Narodne novine“, br. 117/12.), odlučujući o umanjenju zastupničkog paušala 

zbog neopravdanog izostanka iz Hrvatskoga sabora, na temelju dostavljene dokumentacije i pregleda 

prijava prolaza osoba u razdoblju mjeseca listopada 2022., sukladno zaključku sa 14. sjednice održane 

31. srpnja 2017., zaključku sa 21. sjednice Odbora održane 26. listopada 2017. i zaključcima sa 27. 

sjednice Odbora održane 5. svibnja 2022., Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 

sabora dana 4. studenoga 2022. donosi   

 

O D L U K U 

o umanjenju zastupničkog paušala za mjesec listopad 2022. 

 

I. 

 

  Utvrđuje se da su u mjesecu listopadu 2022., na dane kada se održavala sjednica 

Hrvatskoga sabora, neopravdano izostali sljedeći zastupnici: 

 

BORIĆ JOSIP, na dan 12. listopada 2022. 

MILOŠ JELENA, na dan 14. listopada 2022. 

VRKLJAN MILAN, na dan 14. i 19. listopada 2022. 

 

 

II. 

 

  Zastupnički paušal u ukupnom iznosu od 1.500,00 kuna umanjuje se sljedećim 

zastupnicima: 

 

BORIĆ JOSIP, u iznosu od 150,00 kuna 

MILOŠ JELENA, u iznosu od 150,00 kuna 

VRKLJAN MILAN, u iznosu od 300,00 kuna 

 

 

III. 

 

  Odluka je izvršna danom donošenja i dostavlja se na izvršenje Uredu za opće poslove 

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske – Odjelu za analitičko-normativne, financijsko-planske,  

računovodstvene i ostale stručne poslove.  

 



IV. 

 

  Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora čime se dostava 

zastupnicima iz točke I. Odluke smatra izvršenom. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

   

Odlučujući o umanjenju zastupničkog paušala, zbog neopravdanog izostanka iz 

Hrvatskoga sabora, iz članka 6.a Zakona utvrđeno je: 

  - da zastupnik ima pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica Hrvatskoga sabora i 

njegovih radnih tijela, a svoj dolazak u Sabor potvrđuje zastupničkom iskaznicom, elektroničkim 

putem (članak 6.a stavak 1. i 2. Zakona); 

  - da se u mjesecu listopadu 2022. sjednica Hrvatskoga sabora održavala na dane 5., 6., 

7.,  12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 26., 27. i 28 listopada 2022. 

  - da je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na svojoj 27. 

sjednici Odbora održanoj 5. svibnja 2022. donio Odluku o stavljanju izvan snage Odluke, KLASA: 

121-01/20-01/03, URBROJ: 6521-18-20-01, od 19. ožujka 2020., a navedena Odluka stupila je na 

snagu 5. svibnja 2022. te se zbog stupanja na snagu navedene Odluke izostanci zastupnika utvrđuju od 

5. svibnja 2022. pa nadalje za dane u kojima  zasjeda Hrvatski sabor; 

   - da su u mjesecu listopadu 2022., na dane kada se održavala sjednica Hrvatskoga sabora, 

izostali zastupnici iz točke I. Odluke na datume navedene u istoj točci, što je utvrđeno uvidom u 

elektroničku evidenciju o nazočnosti zastupnika Hrvatskoga sabora; 

  - da isti zastupnici nisu dostavili dokumentaciju kojom dokazuju da su nazočili sjednici 

Hrvatskoga sabora na dane kada je elektronički zabilježen njihov izostanak niti dokumentaciju kojom 

potvrđuju da su izostanci iz točke I. Odluke opravdani, stoga je Odbor sukladno članku 6.a stavku 2. i 4. 

Zakona, utvrdio da su njihovi izostanci neopravdani;  

  - da se za svaki neopravdani izostanak zastupnika iz Hrvatskoga sabora na dan kada se 

održava sjednica Hrvatskoga sabora, iznos zastupničkog paušala umanjuje za iznos jedne dnevnice za 

službena putovanja u Republici Hrvatskoj, a najviše do utvrđenog iznosa zastupničkog paušala o čemu 

odluku donosi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora (članak 6.a stavak 3. 

Zakona); 

  - da je u točki II. Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini 

naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se 

financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima 

(„Narodne novine“, br. 117/12.), propisano da dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 

kuna; 

  - da se sukladno navedenom zastupnicima iz točke I. Odluke zastupnički paušal umanjuje 

za iznos iz točke II. Odluke. 

  Na temelju navedenog, riješeno je kao u izreci. 

 

 PREDSJEDNICA ODBORA 

                   Nada Murganić,v.r.  

 

Dostavlja se: 

Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora  

i Vlade Republike Hrvatske  

- ravnateljica Ureda Marija Vrhovski  


