
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, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 
10/18 – pročišćeni tekst i 2/20 ), Skupština Međimurske županije je na __. sjednici, održanoj 
__.__. 2020. godine, donijela 

 
 

O D L U K U 
o dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, vijećnicima i 

članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije 
 

Članak 1.  
 Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih 
tijela Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 2/18; u 
daljnjem tekstu: osnovna Odluka) dopunjuje se prema odredbama ove Odluke.  
 

Članak 2. 
 Iza članka 2. osnovne Odluke dodaje se novi članak 2.a. koji glasi: 

„2.a. 
 „Naknada predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine iz članka 2. Odluke, umanjuje 
se za 25%,  za razdoblje u trajanju od tri (3) obračunska mjeseca, i to za svibanj, lipanj i 
srpanj 2020 godine.“ 
 

Članak 3. 
Iza članka 3. osnovne Odluke dodaje se novi članak 3.a. koji glasi: 

 „3.a. 
Naknada vijećnicima Skupštine iz članka 3. Odluke, umanjuje se za 25%,  za 17. i 18. 

sjednicu Skupštine koje će se održati tijekom 2020 godine.“ 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije.“  
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
KLASA: 400-09/18-03/1                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-20-03 
Čakovec, __.__. 2020.                                                                  Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 

 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
uz Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, 

potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Međimurske 
županije 

 
I. PRAVNA OSNOVA 
  

Odredbom 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, 123/17 i 98/19) određeno je pravo člana predstavničkog tijela na 
naknadu, a sve sukladno posebnoj odluci samog predstavničkog tijela. 

II. OBRAZLOŽENJE 

Sukladno Odluci o naknadama predsjedniku, potpredsjednicma, vijećnicima i 
članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije  („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 2/18), predsjedniku, potpredsjednicima i vijećnicima pripada naknada u 
sljedećim iznosima: 

- predsjedniku Skupštine pripada naknada u neto iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno,  
 - potpredsjednicima Skupštine pripada pojedinačna naknada u neto iznosu od 
2.000,00 kuna mjesečno i 

 - vijećnicima Skupštine pripada naknada za sudjelovanje u radu Skupštine u neto 
iznosu od 900,00 kuna po sjednici. 

Radi očekivanog smanjenja prihoda Međimurske županije vezanih uz ekonomske 
posljedice uzrokovane epidemijom COVID - 19 te radi solidarnosti s poslodavcima i 
radnicima u privatnom sektoru, kojima su ugroženi poslovanje i radna mjesta, kao i s 
službenicima i namještenicima Međimurske županije, predlaže se uz ostale odluke donijeti i 
Odluku o dopunama Odluke naknadama predsjedniku, potpredsjednicama, vijećnicima i 
članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije. 

Navedenom odlukom se predlaže smanjiti navedene naknade predsjedniku i 
potpredsjednicama za 25% u trajanju od tri (3) obračunska mjeseca, svibanj, lipanj i srpanj 
2020. godine.    Vijećnicima Skupštine  se predlaže smanjenje naknade također za 25%, ali 
za 17. i 18. sjednicu Skupštine koje će se održati tijekom 2020 godine. 

Predlaže se Skupštini Međimurske županije da raspravi i donese Odluku o dopunama 
Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela 
Skupštine Međimurske županije. 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 

Za provedbu Odluke o dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, 
potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije 
osigurat će se sredstva u Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu. 
 
Čakovec, svibanj 2020. godine 

UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE 

 

 


