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Članak 6. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
njene objave u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske 
županije. 
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                                            Nada Marijanović, mag.ing.silv., v.r. 
_____________________________________________________ 
 

     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), članka 19., 
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 – pročišće- 
ni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije 
na II. sjednici održanoj 7. srpnja  2017. godine,  doni- 
jela je 
 

O D L U K U 
o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, 

članovima Županijske skupštine i članovima 
njezinih radnih tijela  

 
Članak 1. 

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

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 dne- 
vnice 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  pojedina- 
čne 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 obraču- 
nava se od vremena polaska na službeno putovanje 
do vremena povratka.  
     Osobe iz stavka 1. ove Odluke koje za službena 
putovanja koriste službeni automobil Županije, nema- 
ju  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  vlasni- 
štvu, 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 gla- 
snik“ br. 17/01, 2/04,5/04, 13/15 i 15/16 – pročišćeni 
tekst) i Odluka o visini naknade za  obavljanje dužno- 
sti  predsjednika  i  potpredsjednika  Županijske  sku- 
pštine („Županijski glasnik“ br. 5/04).  
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske 
županije. 
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