
Temeljem članka 31. stavak 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. i 144/12.) te članka 30. 
točka 2. i članka 35. stavak 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na 4. sjednici 26. rujna 2013. godine 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopuni Odluke o 
određivanju naknada vijećnicima i 

članovima radnih tijela 
 
 
 

Članak 1. 
 

Odluka o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela ("Županijski glasnik" broj 
5/10.) mijenja se i dopunjava prema odredbama ove Odluke. 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 1. iza riječi "naknade" dodaju se riječi: "za rad i naknade". 
 
 

Članak 3. 
 

U članku 2. riječi "troškova vezanih uz" zamjenjuju se riječju "za". 
 
 

Članak 4. 
 

U članku 3. iza riječi Proračunu Županije brišu se zarez te riječi "odnosno koji ne primaju 
naknadu iz članka 2. ove Odluke". 
 
 

Članak 5. 
 

Članak 4. mijenja se i glasi: 
 

"Vijećnicima Skupštine Županije i članovima radnih tijela pripada naknada troškova prijevoza 
koje imaju zbog dolaska na sjednicu i obavljanja drugih poslova u vezi s njihovim radom u Skupštini 
Županije i radnim tijelima koji se u pravilu računaju od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice. 
Iznimno, u slučaju potrebe može se odobriti i prijevoz od drugog mjesta koji na zahtjev vijećnika 
Skupštine Županije, a na prijedlog predsjednika Skupštine Županije odobrava Župan. 
 

Naknada se isplaćuje u visini stvarnih troškova prijevoznim sredstvima javnog prijevoza. 
 

Za obavljanje drugih poslova izvan sjednica iz stavka 1. vijećnicima Skupštine Županije može se 
odobriti korištenje privatnog automobila u službene svrhe. 
 



Temeljem obrazloženog zahtjeva korisnika, na prijedlog predsjednika Skupštine Županije, 
korištenje privatnog automobila u službene svrhe odobrava župan. 
 

Naknada za korištenje privatnog automobila isplaćuje se u visini iznosa naknade za korištenje 
privatnog automobila u službene svrhe do kojeg se ne smatra oporezivim primitkom utvrđenim 
Pravilnikom o porezu na dohodak. 
 

Vijećnici Skupštine Županije i članovi radnih tijela u istom danu mogu ostvariti pravo na samo 
jednu naknadu troškova prijevoza. 
 

Naknada troškova prijevoza isplaćuje se mjesečno temeljem naredbe za isplatu nadležnog 
upravnog tijela s podacima o prisutnosti vijećnika Skupštine Županije i članova radnih tijela na 
sjednici, odnosno odobrenja u slučaju korištenja privatnog automobila u službene svrhe." 
 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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