
 
 

 
TAJNIŠTVO 
KLASA: 121-02/17-01/17 
URBROJ: 2125/1-05-17-17-01 
Gospić, 27. lipnja 2017. godine  

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- ovdje - 

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima 

 i članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela   

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01- vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 

pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak), članak 19., članak 24. i 84. 

Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 

– ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – 

pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo županije 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje ove Odluke 

financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Županije za 2017. godinu, u Razdjelu 1. 

Županijsko Tajništvo, na poziciji 00110 - predstavničko tijelo 

OBRAZLOŽENJE: 

 Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

odnosno članka 24. Statuta Ličko-senjske županije je utvrđeno da član predstavničkog 

tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, nego ostvaruje pravo na naknadu u 

skladu s odlukom predstavničkog tijela. 

Dosadašnjom Odlukom o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima 

radnih tijela Županijske skupštine («Županijski glasnik» br. 17/01, 2/04, 5/04, 13/15 i 

15/16 – pročišćeni tekst) članovima Županijske skupštine, osim novčane naknade za rad 

na sjednicama i radnim tijelima Skupštine te za obavljanje drugih poslova za potrebe 

Skupštine, kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih 

tijela Skupštine, pripadala je i naknada stvarnih troškova prijevoza, u visini iznosa na 

koji se prema poreznim propisima ne plaća porez, odnosno sukladno Pravilniku o 

porezu na dohodak («NN» br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 

146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13) iznosi  2,00 kn po prijeđenom kilometru. 
 



 Tako je Odlukom o visini naknade za obavljanje dužnosti pripadala: 
 

- mjesečna naknada predsjedniku Županijske skupštine, u visini jedne prosječne 

mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u RH prema posljednjem podatku 

Državnog zavoda za statistiku, a u visini 50% od tog iznosa naknada 

potpredsjednicima Županijske skupštine, 

-  mjesečna naknada članovima Skupštine od 500,00 kn neto,  

- predsjedniku, odnosno predsjedatelju stalnog radnog tijela od 500,00 kn neto, a 

ostalim članovima radnog tijela 300,00 kn neto po održanoj sjednici te naknada 

članovima povremenih radnih tijela Skupštine, u visini dnevnice za službena 

putovanja u zemlji. 
 

 Zbog potrebe racionalizacije troškova u Proračunu Županije, ovom Odlukom 

predlaže se da za obavljanje dužnosti, odnosno rad na sjednici Skupštine ili radnog tijela: 
 

 - predsjedniku Skupštine pripada naknada u iznosu od 2.000,00 kn neto, a 

potpredsjednicima Skupštine pojedinačno u iznosu od 1.000,00 kn neto, po 

održanoj sjednici kojoj su nazočni (Članak 2.), 

-  članovima Skupštine u iznosu od 300,00  kn neto, po održanoj sjednici kojoj su 

nazočni (Članak 3.), 

- članovima stalnih radnih tijela Skupštine i to: predsjedniku ili predsjedatelju u 

iznosu od 300,00 kn neto, a ostalim članovima radnog tijela u iznosu od 150,00 kn 

neto, po održanoj sjednici kojoj su nazočni (Članak 4.) te 

- članovima povremenih radnih tijela Skupštine u visini dnedvnice za službna 

putovanja u zemlji, po održanoj sjednici kojoj su nazočni (Članak 6.) 
  
  Na ime naknade troškova prijevoza, članovima Županijske skupštine i članovima 

radnih tijela priznaje se naknada troškova prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta 

održavanja sjednice, što uključuje putovanje u oba smjera, u visini cijene pojedinačne 

karte javnog prijevoza, osim ako se sjednica Skupštine ili radnog tijela održava u mjestu 

stanovanja (Članak 5. i 6). 
 
 Radi obavljanja poslova za Skupštinu i putovanja izvan područja Županije, po 

odobrenju ovlaštenog tijela priznaje se naknada troškova prijevoza, dnevnica i troškovi 

noćenja.  

U slučaju korištenja službenog automobila Županije, članovi Skupštine nemaju  

pravo na naknadu troškova prijevoza, a ako ga ne koriste imaju pravo na naknadu 
troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne karte javnog prijevoza, osim iznimo 

ako koriste osobni automobil u privatnom vlasništvu, na ime troškova isplaćuje se 

naknada u visini iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez (Članak 8.). 
 
 Sagledavajući cjelokupne dosadašnje troškove sjednica Županijske skupštine, koji 

uključuju i njezina radna tijela, nametnuo se zaključak kako znatno opterečuju 

Županijski Proračun te je izrađen Nacrt Odluke, a prema kojem je ocjenjeno da se 

članovima Skupštine zbog sudjelovanja na sjednicama Skupštine i sjednicama njezinih 

radnih tijela pokrivaju troškovi rada i dolazaka na sjednice. 
 
 
 

   p . o . P R O Č E L N I C A  

             Gordana Pađen, dipl.iur., v.r. 



 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:  
URBROJ:   
Gospić, ___________ 2017. godine  
 
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak), 
19., članka 24. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 
13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni 
tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na _____. sjednici održanoj 
___________________ 2017. godine,  donijela je 
 
 

OO  DD  LL  UU  KK  UU  
o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima 

Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela  
 
 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se način obračuna naknade predsjedniku, 
potpredsjednicima Županijske skupštine Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: 
Skupština), naknade članovima Skupštine za rad na sjednicama Skupštine i 
sjednicama njezinih radnih tijela te za obavljanje drugih poslova za potrebe 
Skupštine, kao i naknade drugim osobama koje Skupština imenuje za članove 
povremenih radnih tijela Skupštine. 
 

Članak 2. 

 Za obavljanje dužnosti, predsjedniku Skupštine pripada naknada u iznosu od 
2.000,00 kn neto, a potpredsjednicima Skupštine pojedinačno u iznosu od 1.000,00 kn 
neto, po održanoj sjednici kojoj su nazočni.   

 
Članak 3. 

 Članovima Skupštine utvrđuje se nakada koja se isplaćuje na ime naknade 
troškova, naknade za neostvarenu plaću ili zaradu i naknade za obavljanje dužnosti 
u Skupštini u iznosu od 500,00 kn neto, po održanoj sjednici kojoj su nazočni. 
 

Članak 4. 

Članovima stalnih radnih tijela Skupštine pripada naknada za rad u radnom 
tijelu. 

Predsjedniku, odnosno predsjedatelju radnog tijela pripada naknada u iznosu 
od 300,00 kn neto, a članovima radnih tijela u iznosu od 150,00 kn neto, po održanoj 
sjednici kojoj su nazočni. 

Članak 5. 

Osobama iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke, pripada i naknada troškova prijevoza 
od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, što uključuje putovanje u oba 
smjera, u visini cijene pojedinačne karte javnog prijevoza, osim ako se sjednica 
Skupštine ili radnog tijela održava u mjestu njihova stanovanja. 

 



Članak 6. 

Članovi povremenih radnih tijela Skupštine imaju pravo na naknadu za rad na 
sjednicama, u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji, po održanoj sjednici 
kojoj su nazočni i pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne 
karte javnog prijevoza, osim ako se sjednica radnog tijela održava u mjestu njihova 
stanovanja. 

 
Članak 7. 

Iznimno, u slučaju kada je to utvrđeno zakonom ili posebnom odlukom 
Skupštine da članovi radnih tijela nemaju pravo na naknadu za rad, imaju pravo na 
naknadu  troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne karte javnog prijevoza, osim 
ako se sjednica radnog tijela održava u mjestu njihova stanovanja. 

 
 

Članak 8. 
Osobama iz članka 1. ove Odluke, kada putuju izvan područja Županije radi 

obavljanja poslova za Skupštinu, po zaključku ovlaštenog tijela (službeni put) 
pripada naknada troškova prijevoza, dnevnica i troškovi noćenja. 

Putni nalog izdaje predsjednik Skupštine. 
Troškovi noćenja priznaju se u visini punog iznosa hotelskog računa. 
Dnevnica za službena putovanja u zemlji obračunava se od vremena polaska 

na službeno putovanje do vremena povratka.  
Osobe iz stavka 1. ove Odluke koje za službena putovanja koriste službeni 

automobil Županije, nemaju  pravo na naknadu troškova prijevoza. 
Ako za službena putovanja ne koriste službeni automobil Županije, osobe iz 

stavka 5. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene 
pojedinačne karte javnog prijevoza, a iznimo ukoliko koriste osobni automobil u 
privatnom vlasništvu, imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini iznosa na 
koji se prema poreznim propisima ne plaća porez. 

 
 

Članak 9. 

Za službena putovanja u inozemstvo, osobama iz članka 1. ove Odluke 
određuje se dnevnica u visini i na način predviđen za korisnike sredstava državnog 
proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove. 

 
Članak 10. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama 
članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela («Županijski glasnik» br. 
17/01, 2/04,5/04, 13/15 i 15/16 – pročišćeni tekst) i Odluka o visini naknade za 
obavljanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine 
(«Županijski glasnik» br. 5/04).  

Ova Odluka stupa na snagu danom domnošenja, a objavit će se u 
«Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 
 
 

              P R E D S J E D N I C A 
 

                                                                                     Nada Marijanović, mag. ing. silv. 
 

 



 
 
 
Ž U P A N 
KLASA:  121-02/17-01/17 
URBROJ: 2125/1-02-17-01 
Gospić, 28. lipnja 2017. godine 
 

 

 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

 

  Utvrđujem prijedlog Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i 

članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela i isti dostavljam 

Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

  

 

 

ŽŽ UU PP AA NN   
  

  mr. Darko Milinović, dr. med. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


