USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 1. i članka 13. stavka 2.
Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 181/03. i
16/06.) a u svezi sa člankom 11. točkom 3. Zakona o obvezama i pravima državnih
dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00.,
30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 163/03.- članak 21. stavak 4. Zakona o sprječavanju
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, 16/04., 30/04., 187/04., 151/05.,
141/06., 17/07., 34/07., 82/07 i 107/07.), 10. ožujka 2008., donosim

ODLUKU
O POSEBNIM PRAVIMA SUDACA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE IZVAN SJEDIŠTA SUDA

I.
Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Suci) koji u
Zagrebu nemaju stan u vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji, a kojima je
mjesto prebivališta udaljeno više od 50 kilometara od Zagreba, za vrijeme obnašanja
dužnosti koriste smještaj:
– u stanovima za službene potrebe,
– u unajmljenim stanovima, i
– iznimno, hotelski smještaj kada im nije osiguran smještaj iz podstavka 1. i 2. ove
točke.
II.
Naknada za smještaj Sudaca u Zagrebu iz točke I. podstavka 1. i 2. ove
Odluke određuje se u mjesečnom iznosu u visini stvarnih troškova najma do
maksimalno 2.500,00 kuna (neto) za najam stana i isplaćuje se najmodavcu iz
sredstava osiguranih u državnom proračunu za rad Ustavnog suda Republike
Hrvatske na temelju ugovora o najmu stana zaključenog između najmodavca i Suda
kao najmoprimca.
Naknada troškova režija isplaćuje se u visini stvarnih troškova na
temelju plaćenih računa do maksimalno 500 kuna mjesečno.
III.
Sucima iz točke I. ove Odluke pripada pravo na naknadu za odvojeni
život od obitelji sukladno odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih
dužnosnika i posebnim propisima.

Pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji pripada i Sucima koji
imaju prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba, a u vrijeme obnašanja
dužnosti imaju osiguran smještaj u Zagrebu u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili
vlasništvu člana njihove uže obitelji.
Naknada za smještaj Sudaca u Zagrebu i naknada za odvojeni život od
obitelji isključuju pravo Sudaca na dnevnice za dan dolaska i odlaska u/iz mjesto
sjedišta Suda.
Iznos naknade iz stavka 1. ove točke utvrđuje se Odlukom Vlade
Republike Hrvatske kojom se propisuju visine naknada za korisnike koji se financiraju
iz sredstava državnog proračuna.
IV.
Suci iz točke I. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova prijevoza
radi posjeta obitelji od koje žive odvojeno do 4 puta mjesečno.
Putni troškovi iz stavka 1. ove točke obuhvaćaju naknadu za prijevoz
sredstvima javnog prometa odnosno naknadu za prijevoz osobnim automobilom.
V.
Visina naknade iz točke IV. stavka 1. ove Odluke za prijevoz sredstvima
javnog prometa utvrđuje se na osnovi kupljene putne karte.
Iznos naknade za prijevoz osobnim automobilom utvrđuje se sukladno
odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se propisuju visine naknada za
korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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