
___________________________  
                  (Ime i prezime) 
 
_____________________________ 
                       (Adresa)    
 
U Zagrebu, ____________________  
 

ODBORU ZA IZBOR, IMENOVANJA I   UPRAVNE  
POSLOVE HRVATSKOGA SABORA  
 

 
PREDMET:  Zahtjev za ostvarivanje prava u Hrvatskom saboru  

- traži se  
 
 

U Hrvatskom saboru želim ostvariti (zaokružite željeno pravo): 

 
a) pravo na plaću* 

 
    ____________________________ 
 
   (navesti datum od kojeg se želi ostvarivati pravo na plaću) 
 
b) pravo na razliku plaće (koju biste ostvarili na temelju obnašanja dužnosti i plaće koju ostvarujete 

po drugoj osnovi, ako je plaća koju ostvarujete po drugoj osnovi manja)** 
 

    _________________________________________________________________ 
 
   (navesti datum od kojeg se želi ostvarivati pravo na razliku plaće, kao i naziv poslodavca kod kojeg 

se ostvaruje pravo na plaću, ako je poslodavaca više navesti sve poslodavce) 
 
c) pravo na smještaj u Zagrebu s naknadom za odvojeni život*** 

 
 
* U slučaju da želite ostvariti pravo na plaću – potrebno je u Službu za pravne poslove i ljudske potencijale (Demetrova 15) 
  dostaviti sljedeće:  

- elektronički zapis podataka iz Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje   
- original PK (porezna kartica) 
- IBAN tekućeg računa i 
- druge odgovarajuće dokumente (obratiti se Službi za pravne poslove i ljudske potencijale) 

 
** U slučaju da želite ostvariti pravo na razliku plaće – potrebno je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove    
    Hrvatskoga sabora (Demetrova 15) dostaviti sljedeće: 

 
-  elektronički zapis podataka iz Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje   

 
Službi za računovodstvo – Obračun plaća (Opatička 8, soba 105/1) potrebno je dostavljati sljedeće: 
 

- presliku PK (porezna kartica) 
- IBAN tekućeg računa 
- obrazac IP1(obračunska isprava za isplatu plaće koju je potrebno dostavljati svaki mjesec) 

 
 
***U slučaju da želite ostvariti pravo na smještaj u Zagrebu s naknadom za odvojeni život: 

- za najam stana potrebno se obratiti Službi za pravne poslove i ljudske potencijale  
- za stan za službene potrebe potrebno se obratiti Uredu tajnika Sabora koji surađuje s  Predsjedništvom 

Sabora koje odlučuje o raspodjeli raspoloživih stanova za službene potrebe u Zagrebu 
- ako imate osiguran smještaj u vlastitom stanu ili u stanu koji je u vlasništvu člana Vaše uže obitelji, koji 

koristite u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, a prebivalište Vam je udaljeno više 
od 50 km od Zagreba potrebno je u Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove ispuniti Izjavu  

 

 

       _______________________________  

                                                                                                 (Vlastoručni potpis) 
Privitak: 

 
Pravni izvori zastupničkih prava i dužnosti 



PRAVNI IZVORI ZASTUPNIČKIH PRAVA I DUŽNOSTI 

 
 
 Materijalna i druga prava zastupnika u Hrvatskom saboru vezano uz nadležnost Odbora za izbor, 
imenovanja i upravne poslove uređena su Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 
113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), Poslovnikom Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13. – u daljnjem 
tekstu: Poslovnik), Zakonom 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 - u daljnjem tekstu: Zakon), 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., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05., 141/06., 17/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 
22/13., 103/14. – Odluka USRH i 3/15.), Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 
26/11., 12/12., 126/12., - Odluka USRH, 48/13. – pročišćeni tekst i 57/15.), Odlukom o smještaju zastupnika 
Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika („Narodne 
novine“, br. 144/02. - pročišćeni tekst, 158/03., 38/05., 44/05. – pročišćeni tekst i 47/16.), Odlukom o uvjetima 
korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih 
kreditnih kartica i sredstava reprezentacije („Narodne novine“, br. 137/02. – pročišćeni tekst, 18/06. i 59/16.) 
Odlukom o zastupničkom paušalu  („Narodne novine“, br. 14/03. i 70/04.), i Odlukom 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.). 

 
 
PRAVA NA TEMELJU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 113/00., 

28/01., 76/10. i 5/14.) 
 
 Zastupnici u Hrvatskom saboru primaju stalnu novčanu naknadu i imaju druga prava određena 
zakonom (članak 74. stavak 2.). 

 
PRAVA NA TEMELJU POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA („Narodne novine“, br. 81/13.) 

 
 Na dan konstituiranja Sabora zastupnik počinje obnašati zastupničku dužnost i do dana prestanka 
mandata ima prava i dužnosti zastupnika utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom (članak 
9. stavak 1.). 
 Zamjenik zastupnika počinje obnašati zastupničku dužnost na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske 
pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja (članak 9. stavak 2.). 
 Zastupnik ima pravo na stalna novčana primanja i druga prava sukladno zakonu (članak 14. podstavak 
6.). 
 Zastupnik od dana konstituiranja Sabora, odnosno od početka obnašanja zastupničke dužnosti do dana 
konstituiranja novog saziva Sabora, odnosno do dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, ima pravo na 
stalna novčana primanja i druga prava sukladno zakonu (članak 21.). 
 Za vrijeme mirovanja zastupničkog mandata zastupniku miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom ili 
ovim Poslovnikom nije drugačije određeno (članak 12. stavak 2.).  
 Pojedinačna rješenja o plaći  i drugim primanjima zastupnika donosi Odbor za izbor, imenovanja i 
upravne poslove Hrvatskoga sabora (članak 105. podstavak 6.). 

 O raspodjeli raspoloživoga radnog prostora u Saboru i stanova za službene potrebe u Zagrebu odlučuje 
Predsjedništvo Sabora u skladu sa zakonom i u suradnji s tajnikom Sabora (članak 37. podstavak 7.). 
 
 
PRAVA NA TEMELJU 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) 
 
 Ovim se Zakonom uređuju prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru koja se odnose na 
plaću, mirovine, naknade, ostala primanja i druga prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti 

(članak 1.). 
 Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju pravo na plaću, mirovinu, naknade, ostala primanja i druga 
prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti pod uvjetima i na način kako je utvrđeno posebnim 
propisima ako ovim Zakonom nije što drukčije određeno (članak 2.). 

 

 I. PRAVA NA OSNOVI OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI 

 
 1. Pravo na plaću - plaća se utvrđuje prema odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih 

dužnosnika (članak 3. točka 1. i članak 4. stavak 1.). 
 
 2. Pravo na razliku plaće - zastupnik koji ne ostvaruje plaću na temelju obnašanja zastupničke 
dužnosti ima pravo na razliku plaće koju bi ostvario na temelju obnašanja zastupničke dužnosti i plaće 



koju ostvaruje po drugoj osnovi, ako je plaća koju ostvaruje po drugoj osnovi manja (članak 3. točka 1. i 

članak 4. stavak 2.). 

 3. Pravo na zastupnički paušal – zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne 
troškove u obnašanju zastupničke dužnosti u mjesečnoj svoti od 10 dnevnica za službeno putovanje u 
Republici Hrvatskoj koje ne podliježe oporezivanju, a njegovu visinu i način isplate Odlukom određuje Odbor 

za izbor, imenovanje i upravne poslove (članak 3. točka 3. i članak 6.). 

 4. Pravo na radni prostor – osigurava se zastupniku u Hrvatskom saboru prema mogućnostima i 
redoslijedu zastupničkih dužnosti iz članka 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. 
 Pravo na radni prostor u Hrvatskom saboru imaju i zastupnici nacionalnih manjina, izabrani u 
posebnim izbornim jedinicama (članak 20.). 

 
 
 II. PRAVA NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI  
 
 1. Pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti (6+6 mjeseci) – 
zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do početka ostvarivanja plaće po drugoj 
osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju ima: 

- za vrijeme od šest mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo 
na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na istoj dužnosti,  
- za vrijeme od sljedećih šest mjeseci pravo na 50% te naknade (članak 5. stavak 1. ). 

 
 Zastupnik kojem nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do ostvarivanja prava na 
starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nedostaje manje od godinu dana, ima pravo na 
naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na istoj zastupničkoj dužnosti do ostvarivanja prava na 
mirovinu, ali ne dulje od godinu dana (članak 5. stavak 2.). 

 
Zahtjev za ostvarivanje naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti potrebno je 

dostaviti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove koji odlučuje o navedenom pravu te donosi 
pojedinačna rješenja (članak 105. podstavak 6. Poslovnika). 
 
 

2. Pravo na mirovinu  

a) Zastupnik nakon prestanka zastupničkog mandata ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu 
o mirovinskom osiguranju. Na tako ostvarene mirovine ne primjenjuje se odredba članka 1.a Zakona o najvišoj 

mirovini (članak 3. točka 4. i članak 8.). 

b) Sukladno Odluci i Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske (br. U-I-4113/2008. i dr. od 12. 
kolovoza 2014., „Narodne novine“, br. 102/14., zastupnik koji je obnašao zastupničku dužnost i u prijašnjim 
sazivima Hrvatskoga sabora, to jest prije 22. prosinca 2011., a do tog dana nije ostvario pravo na 
zastupničku mirovinu, ima pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su važili u vrijeme kad je 
obnašao zastupničku dužnost, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na 
zastupničku mirovinu. 
 Zastupnik koji ispunjava uvjete za zastupničku mirovinu sukladno Odluci Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, pravo na zastupničku mirovinu ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko 
osiguranje. 

 
Institut zastupničke mirovine ukinut je Zakonom o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima 

zastupnika u Hrvatskom saboru („Narodne novine“, br. 12/12.), a navedeni Zakon stupio je na snagu 03. 
veljače 2012. i primjenjuje se na sve zastupnike koji su zastupničku dužnost prvi puta obnašali u 7. 
sazivu, kao i na zastupnike budućih saziva.  

 
 

PRAVA NA TEMELJU ZAKONA 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., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05., 
141/06., 17/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 103/14. – Odluka USRH i 3/15. – u daljnjem tekstu: 
Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika) I ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA 

(„Narodne novine“, br. 26/11., 12/12., 124/12., 48/13. i 57/15. - u daljnjem tekstu: Zakon o sprječavanju sukoba 
interesa)  

Ovim zakonima zastupnici su utvrđeni kao državni dužnosnici, odnosno dužnosnicima u smislu navedenih zakona 
(članak 1. stavak 2. podstavak 2. i 3. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i članak 3. stavak 1. 
podstavak 2. i 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa) 

 



I. PRAVA ZA VRIJEME OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI 

    1. Pravo na plaću - Plaća se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika 

koju određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom s koeficijentom utvrđenim za određene 

dužnosnike.  

 Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika Hrvatskoga sabora su: 

- predsjednik Hrvatskoga sabora   7,86 
- potpredsjednici Hrvatskoga sabora   7,14 
- predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora  6,42 
- potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora  5,70 
- zastupnici Hrvatskoga sabora    5,27 

(članak 12. stavak 1., 2. i 4. točka 2.a), 3.a), 4.a), 5.a) i 7.a) Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika). 

Predsjednik kluba zastupnika, glede prava i obveza, ima položaj predsjednika radnog tijela 
Sabora (članak 29. stavak 3. Poslovnika). 

 Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20% 

(članak 12. stavak 4. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske - "Narodne novine", br. 34/07., od 21. ožujka 2007.) 

 Rješenje o plaći donosi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora (članak 

12c. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika). 

 Sukladno članku 22. Poslovnika Hrvatskoga sabora, zastupnici su dužni odmah nakon početka 
obnašanja zastupničke dužnosti ispuniti zastupnički upitnik u kojem se izjašnjavaju da li žele koristiti pravo 
na plaću. Ukoliko žele ostvarivati plaću u Hrvatskom saboru dužni su dostaviti zahtjev Odboru za izbor, 
imenovanja i upravne poslove s datumom od kojeg žele stupiti u radni odnos u Saboru i Elektronički 
zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (radnom stažu). Vezano uz 
navedeno, zastupnici se također prethodno moraju javiti Službi za pravne poslove i ljudske potencijale 
radi prijave na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.  

 Dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne 
smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije 
propisano. Plaćom dužnosnika smatra se svaki novčani primitak za obnašanje javne dužnosti, osim 
naknade putnih i drugih troškova za obnašanje javne dužnosti (članak 4. stavak 1. i članak 12. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa). 

 Dužnosnik ne može primiti plaću prije nego što podnese Izvješće s podacima o dužnosti koju 
obavlja profesionalno ili neprofesionalno te s podacima o svojoj imovini i imovini bračnog ili izvanbračnog 
druga i malodobne djece. 
 Navedeno Izvješće podnosi se Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa na obrascu koje 
utvrđuje Povjerenstvo (članak 8. stavak 1., 3., 4. i 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa). 

 

 2. Pravo na naknadu određenih materijalnih troškova – materijalni troškovi na koje zastupnici imaju 

pravo su: 

 a) naknada za odvojeni život – ima zastupnik koji ima prebivalište udaljeno više od 50 km od 
Zagreba i kojemu je u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika osiguran smještaj u 
stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima i iznimno hotelski smještaj, te zastupnik koji ima 
prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba, a u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova 
zastupnika ima osiguran smještaj u Zagrebu u stanu koji je u njegovu vlasništvu ili vlasništvu člana uže 
obitelji (točka I. i točka II. stavak 4. Odluke o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme 

zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika); 
 

Navedena naknada iznosi 1.000,00 kuna i isključuje pravo zastupnika na dnevnice za dan dolaska 
i povratka sa zasjedanja odnosno sa sjednice radnog tijela ili kluba zastupnika (članak 13. stavak 2. Zakona, 

točka V. stavak 1. 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.) i točka II. stavak 5. 
Odluke o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova 
zastupnika). 

 



 Zastupnik naknadu za odvojeni život ostvaruje na osobni zahtjev sukladno ispunjenom 
Zastupničkom upitniku, a rješenje donosi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 
sabora, nakon obavijesti tajnika Sabora o osiguranom smještaju u Zagrebu (članak 13. stavak 1. točka 1. 

Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i točka I. stavak 2. Odluke o smještaju zastupnika Hrvatskoga 
sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika). Ukoliko zastupnik pravo na 
naknadu za odvojeni život ostvaruje sukladno točki II. stavku IV. Odluke Odbor za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora rješenje donosi po danoj Izjavi zastupnika o osiguranom smještaju u stanu koji 
je u njegovu vlasništvu ili vlasništvu člana uže obitelji; 
  

 b) naknadu troškova za službeno putovanje – službena putovanja u inozemstvo  
zastupnicima odobrava predsjednik Hrvatskoga sabora, a službena putovanja u tuzemstvo odobrava tajnik 
Hrvatskoga sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika ili potpredsjednika Sabora. U oba slučaja 
zastupnici su dužni prije putovanja i ispostavljanja putnog naloga dostaviti predsjedniku, odnosno tajniku 
Hrvatskoga sabora pisano obrazloženje o svrsi putovanja i priložiti upućeni poziv (točka V. Odluke o 

uvjetima korištenja osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih 
kartica i sredstava reprezentacije).  
 Na navedene naknade primjenjuju se propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog 
proračuna (članak 13. stavak 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika). 
 

 3. Životno osiguranje -  svi državni dužnosnici imaju pravo na životno osiguranje, 

odluku o vrsti i visini osiguranja za zastupnike donosi Sabor (članak 16. Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika).      

 

PRAVA NA TEMELJU ODLUKE O SMJEŠTAJU ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA U ZAGREBU U 
VRIJEME ZASJEDANJA SABORA, RADNIH TIJELA I KLUBOVA ZASTUPNIKA („Narodne novine“, br. 144/02. 

- pročišćeni tekst, 158/03., 38/05., 44/05. – pročišćeni tekst i 47/16.)  

 1.  Pravo na smještaj – ima zastupnik koji ima prebivalište udaljeno više od 50 km  

od Zagreba te mu se u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika osigurava smještaj: 
- u stanovima za službene potrebe, 
- u unajmljenim stanovima, 
- iznimno hotelski smještaj (točka I. stavak 1.). 

2.  Naknada za smještaj – određuje se u mjesečnom iznosu 2.500,00 kuna (neto) za najam stana i 
isplaćuje najmodavcu iz sredstava osiguranih u državnom proračunu na temelju ugovora o najmu stana 
kojeg u ime Sabora sa najmodavcem zaključuje tajnik Hrvatskoga sabora kao najmoprimac, a supotpisuje 

zastupnik (točka II. stavak 1.). 

3.  Naknada troškova režije - isplaćuje se na temelju računa zastupnika do 500 kuna mjesečno (točka 

II. stavak 2.). 

4. Pravo na naknadu za odvojeni život (točka I. i točka II. stavak 4.)  

Naknada za smještaj zastupnika i naknada za odvojeni život isključuju pravo zastupnika na 
dnevnice za dane dolaska i povratka sa zasjedanja odnosno sjednice radnog tijela ili kluba zastupnika (točka II. 

stavak 5.). 

Naknada za odvojeni život ne isplaćuje se zastupnicima 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 (točka II. stavak VI. Odluke o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme 

zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika); 
 

 

PRAVA NA TEMELJU ODLUKE O  UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, 
MOBILNIH TELEFONA, SREDSTAVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I 
SREDSTAVA REPREZENTACIJE („Narodne novine“, br. 137/02. – pročišćeni tekst, 18/06. i 59/16.)   

 
1. Pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže – imaju zastupnici, koji imaju osiguran 

smještaj u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima, iznimno hotelski 
smještaj, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju 
pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže - pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko 

traje zasjedanje (točka VI. stavak 1.). 
 

Naknada troškova za korištene privatnog automobila u službene svrhe iznosi 2,00 kn po 
prijeđenom kilometru (točka III. stavak 1. 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.). 

 
2. Pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza – imaju zastupnici koji ne koriste smještaj u 

stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima, hotelski smještaj ili smještaj u 
stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji, a imaju prebivalište 
udaljeno više od 50, a manje od 150 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova 
zastupnika dolaze vlastitim ili unajmljenim vozilom odnosno vozilom u vlasništvu člana uže 
obitelji ili člana zajedničkog kućanstva, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza 
do 2.500, 00 kn (točka VI. stavak 2.). 

 
Pravo na navedene naknade ostvaruje se po odobrenju tajnika Sabora, a uz predočenje 

odgovarajuće dokumentacije - navođenje registarskog broja vozila, ugovora o najmu vozila, izjave o korištenju 

vozila u vlasništvu člana uže obitelji ili člana zajedničkog kućanstva, privitak potvrde o naplaćenoj cestarini, 
trajektu i drugo (točka VI. stavak 3.) .  
 
 
PRAVA NA TEMELJU ODLUKE O ZASTUPNIČKOM PAUŠALU („Narodne novine“, br. 14/03. i 70/04.) 

 
 Ovom se odlukom određuje visina i način isplate zastupničkog paušala na koji imaju pravo 
zastupnici izabrani u Hrvatski sabor za povećane materijalne troškove u obnašanju zastupničke dužnosti. 
Pravo na zastupnički paušal zastupnik ostvaruje ex lege od početka trajanja zastupničkog mandata i za 
njegovo ostvarenje nije potreban nikakav zahtjev (točka I.). 
 
 Zastupnički paušal određuje se u mjesečnoj svoti na temelju važeće dnevnice za službeno 
putovanje u Republici Hrvatskoj te ne podliježe oporezivanju. Obzirom da zastupniku izabranom u Hrvatski 

sabor pripada pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obavljanju zastupničke dužnosti u 
mjesečnom iznosu od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj, a budući da je dnevnica za 
službeno putovanje u zemlji trenutno 150,00 kn, zastupnički paušal iznosi 1.500,00 kuna (članak 6. Zakona o 
pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, točka II. Odluke o zastupničkom paušalu  i točka 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). 

 
 Isplata se obavlja za tekući mjesec na način važeći za isplatu plaće zastupnika u Hrvatskom saboru (točka 

III.). 
 

 Isplata zastupničkog paušala prestaje danom prestanka zastupničkog mandata, a ako je isplata za 

tekući mjesec već izvršena prestaje krajem mjeseca u kojem je Hrvatski sabor donio odluku o prestanku 
zastupničkog mandata. Isplata zastupničkog paušala obustavlja se za vrijeme mirovanja zastupničkog 
mandata danom kada je započelo mirovanje, a ako je isplata za tekući mjesec izvršena krajem mjeseca u 

kojem je Hrvatski sabor donio odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata (točka IV.). 

 

 Pravo na zastupnički paušal utvrđuje rješenjem Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove 
Hrvatskoga sabora (točka V.).       

 


