
 

 

 
 
   REPUBLIKA HRVATSKA  
       ISTARSKA ŽUPANIJA  
 Stručna služba Skupštine  
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 
tel. 052/351-661, fax 052/622-906 
Klasa:121-01/15-01/02 
Urbroj: 2163/1-01/02-15-1 
Pazin, 7. svibnja  2015.  
 
 
 
     ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE  
     n/r. mr.sc. Valter Flego  
 
 
 

Predmet: Odluka o naknadama članovima/nicama Povjerenstva za     
  ravnopravnost spolova Istarske županije, dostavlja se   
   
 
 
Poštovani,  
 
 U privitku dostavljamo Vam Odluku o naknadama članovima/icama 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije radi razmatranja i 
upućivanja prijedloga Skupštini istarske županije radi donošenja.  
 
 
S poštovanjem.  
 
 
 
 
 
      Tajnica Skupštine  
      Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
          ŽUPAN 

 
KLASA: 121-01/15-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 12. svibnja 2015. 
 
 
      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
      N/r. predsjednika Valtera Drandića 
      Dršćevka 3 
      52 000 PAZIN 
 

 
 
Predmet:  Odluka o naknadama članovima/cama Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Istarske županije  
 
 
Temeljem odredbe čl. 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine istarske županije", broj 
10/09 i 4/13) Župan Istarske županije dana 12. svibnja 2015. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o naknadama članovima/članicama 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije, u tekstu koji je prilog ovog 
zaključka i čini njegov sastavni dio.  

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na razmatranje i 

usvajanje.  
 
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog zaključka određuje se Vesna 

Ivančić, tajnica Skupštine.  
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
                 ŽUPAN 
         mr. sc. Valter Flego 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.) i članka 43 Statuta Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije", 10/09 i 4/13.), Županijska skupština Istarske 
županije na sjednici održanoj dana     2015. godine donosi  
 
 

Odluka o naknadama članovima/članicama 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije 

 
Članka 1. 

 
 Predsjedniku/ci i članovima/icama Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Istarske županije, pripada naknada za rad u i  to:  
- 240,00 kn neto predsjedniku/predsjednici i  
- 170,00 kn neto članu/članici  
 

Članak 2. 
 
 Na naknade iz čl. 1. ove Odluke isplatitelj obračunava i uplaćuje porez po stopi 
utvrđenoj propisima o porezu na dohodak.  
 

Članak 3. 
 
 Osobe iz čl. 1. ove Odluke ostvaruju i pravu na naknadu putnog troška u visini 
propisanoj Odlukom o naknadama članovima Županijske skupštine Istarske županije.  
 

Članka 4. 
 
 Pravo na naknadu za rad u radnim tijelima iz čl. 1. ove Odluke ne odobrava se 
dužnosnicima, niti osobama zaposlenim u upravnim tijelima Istarske županije.  
 

Članak 5. 
 
 Evidenciju o prisutnosti osoba iz članka 1. ove Odluke ovjerava Stručna služba 
Skupštine, temeljem ovjerenog zapisnika sa sjednice Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova.  
 Ova Odluka primjenjivati će se na održane sjednice od 1.01. 2015. godine.  
 

Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
"Službenim novinama Istarske županije" 
 

 Klasa:  
 Urbroj:  

 

 

 

 
O B R A Z L O Ž E N J E 



 
 
I PRAVNI OSNOV  
 
 Sadržan je u odredbi  čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/33.) i članka 43 Statuta Istarske županije ("Službene novine 
Istarske županije", 10/09 i 4/13.) kojima je Županijska skupština ovlaštena razmatrati pitanja 
osnivanja radnih tijela, bira i razrješava članove tih tijela i druge osobe, pa slijedom 
navedenog i rješavati o pitanjima koja se odnose na prava i obveze radnih tijela Skupštine, 
kao i pitanja koja se odnose na uvijete rada navedenih tijela.  
 
II. OCJENA STANJA  
 
 Istarska županija ima Odluku kojom se regulira pitanje naknada vijećnika za rad u 
tijelima Skupštine Istarske županije. Kako je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
imenovano temeljem odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82//08, 
te ima obveze koje proizlaze iz nacionalne politike za ravnopravnost spolova od 2011. do 
2015. godine ("Narodne novine", broj 88/11.) potrebnom je urediti pitanje naknade za rad 
članova/članica koji participiraju u radu Povjerenstva. Do početka 2015. godine ovo pitanje 
nije bilo uređeno jer je Odlukom skupštine uređeno pitanje primanja naknade samo za stalna 
radna tijela Skupštine koja su osnovana Poslovnikom o radu Skupštine, ali ne i za ostala 
tijela koja Skupština imenuje, što se uređuje posebnim odlukama koje Skupština donosi. 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Za provedbu ove Odluke sredstva su osigurana Proračunom Istarske županije, na 
pozicijama Stručne službe Skupštine  


