
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. i 36/09.), 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. i 16/09.) Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 10. 
sjednici 8. lipnja 2010. godine 
 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o određivanju naknada vijećnicima i 
članovima radnih tijela 

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova vijećnicima Skupštine Osječko-
baranjske županije (nastavno: Županija) i članovima radnih tijela župana i Skupštine Županije 
(nastavno: radna tijela) vezanih uz obavljanje ovih dužnosti. 
 
 

Članak 2. 
 

Vijećnicima Skupštine Županije određuje se naknada troškova vezanih uz obavljanje dužnosti 
u mjesečnom neto iznosu, kako slijedi: 
- predsjednik Skupštine       2.000,00 kuna, 
- potpredsjednik Skupštine      1.500,00 kuna i 
- vijećnik            700,00 kuna. 
 
 

Članak 3. 
 

Članovi radnih tijela koji nisu u radnom odnosu u upravnim tijelima Županije i pravnim 
osobama kojima se sredstva za plaće u cijelosti osiguravaju u Proračunu Županije, odnosno koji ne 
primaju naknadu iz članka 2. ove Odluke, imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 100,00 kuna po 
sjednici kojoj su nazočili. 
 
 

Članak 4. 
 

Vijećnicima Skupštine Županije i članovima radnih tijela pripada naknada troškova prijevoza 
koje imaju zbog dolaska na sjednicu u visini stvarnih troškova prijevoznim sredstvima javnog 
prijevoza računajući od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice. 
 

Kada vijećnici Skupštine Županije i članovi radnih tijela u istom danu prisustvuju sjednicama 
više tijela, ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza samo na temelju nazočnosti sjednici jednog 
tijela. 
 

Naknada troškova prijevoza isplaćuje se u tromjesečnim iznosima. 
 
 



Članak 5. 
 

Vijećnicima Skupštine Županije i članovima radnih tijela koji su upućeni na službeno 
putovanje pripada naknada prijevoznih troškova i dnevnice kao zaposlenima u upravnim tijelima 
Županije. 
 
 

Članak 6. 
 

Vijećnici Skupštine Županije kao i članovi radnih tijela koji nisu u radnom odnosu u upravnim  
tijelima Županije, a zbog nazočnosti sjednicama Skupštine Županije i radnih tijela nisu ostvarili plaću 
za vrijeme kroz koje zbog obavljanja dužnosti nisu bili na radu, imaju pravo na naknadu za 
neostvarenu plaću (izgubljenu zaradu). 
 

Osobama iz prethodnog stavka pripada naknada u iznosu neostvarenog dijela plaće za vrijeme 
provedeno na sjednicama Skupštine Županije i radnih tijela, a isplatit će se na temelju dokumentiranog 
zahtjeva za refundaciju. 
 
 

Članak 7. 
 

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i 
ženske osobe. 
 
 

Članak 8. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju plaća i drugih primanja 
dužnosnika i naknada vijećnicima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
12/01. i 14/06.) u dijelu koji se odnosi na naknade vijećnicima i članovima radnih tijela. 
 
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 120-02/10-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-10-6 
 
Osijek, 8. lipnja 2010. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović, v.r. 
 


