
 
 
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 
                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

              
KLASA: 021-01/21-01/03 
URBROJ: 2196/1-03-21-1 
Vinkovci, 31. ožujka 2021. god. 
 
 
 Na temelju članka 31. stavka 2., članka 31.a i članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 
123/17, 98/19 i 144/20), članka 17., 24. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/21), te članka 11., 21. i 64. 
Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj 3/21), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske 
županije na 33. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o naknadama vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela  

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuju se novčane naknade i materijalni troškovi za predsjednika, 
potpredsjednika i vijećnike Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije (dalje u 
tekstu: Županijske skupštine) za rad na sjednicama Županijske skupštine i sjednicama njezinih 
radnih tijela, kao i za druge osobe koje je Županijska skupština imenovala u odbore, 
povjerenstva, savjete ili druga tijela koje osniva Županijska skupština (dalje u tekstu: radna 
tijela). 
 

Članak 2. 
 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 
muški i ženski rod. 
 

Članak 3. 
 

Financijska sredstva za novčane naknade i priznate troškove iz članka 1. ove Odluke 
osiguravaju se u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Članak 4. 
 

Predsjednik Županijske skupštine ima pravo na naknadu za rad u Županijskoj skupštini i 
njezinim radnim tijelima u iznosu od 1.750,00 kuna neto mjesečno, odnosno ukupna godišnja 
neto naknada ne smije iznositi više od 21.000,00 kuna. 

      



Potpredsjednik Županijske skupštine ima pravo na naknadu za rad u Skupštini i njezinim 
radnim tijelima u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno, odnosno ukupna godišnja neto 
naknada ne smije iznositi više od 18.200,00 kuna. 
 

Članak 5. 
 

Vijećnik Županijske skupštine ima pravo na naknadu za rad u Županijskoj skupštini i 
njezinim radnim tijelima u iznosu od 1.000,00 kuna neto mjesečno, odnosno ukupna godišnja 
neto naknada ne smije iznositi više od 14.000,00 kuna. 
 

Na utvrđene neto iznose naknada koje se isplaćuju iz proračuna Županije temeljem ove 
Odluke Županija je dužna obračunati i uplatiti zakonom propisane poreze, prireze i doprinose. 

Naknada iz stavka 1. ovog članka neće se isplatiti vijećniku u mjesecu u kojem je održana 
sjednica Skupštine, ukoliko bez opravdanog razloga nije prisustvovao sjednici. 
 

Članak 6. 
 

Članovima radnih tijela koji nisu iz redova vijećnika, pripada naknada u neto iznosu od 
200,00 kuna po sjednici radnog tijela u čijem radu sudjeluju. 
 

Članak 7. 
 

Osobe iz članka 4., 5. i 6. ove Odluke ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza od 
mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, što uključuje putovanje u oba smjera, a radi 
prisustvovanja sjednicama Županijske skupštine i njezinih radnih tijela. 
 
Osobe iz stavka l. ovog članka nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza kada se sjednica 
Županijske skupštine i njezinih radnih tijela održava u mjestu njihova stanovanja. 
 
Naknada troškova prijevoza iz stavka l. ovog članka obračunava se u visini stvarnih troškova 
prema cjeniku prijevoznika. 
 

Članak 8. 
 

Predsjednici i članovi radnih tijela te predsjednici klubova vijećnika imaju pravo na naknadu 
za svaku sjednicu radnog tijela na kojoj su nazočni u iznosu od 150,00 kuna neto. 
 
Ovo pravo nemaju predsjednici i potpredsjednici Županijske skupštine, ako su članovi tijela iz 
stavka 1. ovog članka. 
 
Iznimno, ako se sjednica radnog tijela održava na dan održavanja sjednice Županijske 
skupštine, članovi radnog tijela nemaju pravo na naknadu za tu sjednicu. 
 
Član dvaju ili više radnih tijela koji je nazočan zajedničkoj sjednici tih radnih tijela ima pravo 
na naknadu za samo jednu sjednicu. 
 
Ako se sjednica radnog tijela Županijske skupštine ili drugog tijela ne može održati zbog 
nedostatka potrebnog broja prisutnih članova, članovi koji su prisutni imaju pravo samo na 
naknadu troškova prijevoza. 
 



U slučaju održavanja zajedničke sjednice više radnih tijela ili se u isti dan održavaju sjednice 
više radnih tijela, a tim sjednicama su nazočne osobe koje su istovremeno članovi tih tijela, 
članovi ovih tijela mogu ostvariti pravo na naknadu putnih i drugih troškova samo na osnovi 
nazočnosti sjednici jednog tijela. 
 
Isplatu financijskih sredstava za naknade i druge priznate troškove koje se osiguravaju 
temeljem ove Odluke obavlja nadležno upravno tijelo za financije Županije do 15. u tekućem 
mjesecu za prethodni mjesec na temelju evidencije o prisustvovanju vijećnika na sjednici 
Županijske skupštine i njezinih radnih tijela koju vodi upravno tijelo nadležno za poslove 
Županijske skupštine. 

 
Članak 9. 

 

Osobe iz članka 4. i 5. ove Odluke, koje su upućene od strane predsjednika Županijske 
skupštine ili župana na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, a radi potrebe rada 
Županijske skupštine, odnosno za potrebe rada radnih tijela Županijske skupštine ili rada 
drugog tijela imaju pravo na dnevnice. 
 
Osobama iz stavka l. ovog članka, osim dnevnice  pripada i naknada troškova prijevoza na 
službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, kao i troškovi noćenja, sukladno posebnim 
propisima na temelju računa izdanih na Vukovarsko-srijemsku županiju. 
 
Putni nalog za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu odobrava župan na prijedlog 
predsjednika Županijske skupštine ili osobe koju za to ovlasti. 
 
Obračun troškova podnosi se u roku od najkasnije tri dana po završenom putovanju na 
ovjerenom nalogu za službeno putovanje s priloženim izvornicima računa. 
 

Članak 10. 
 

Župan odobrava osobama iz članka 4. i 5. ove Odluke, službeni automobil Županije na 
korištenje u službene svrhe. 
 
Osobe 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 članka 4. i 5. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja 
se obračunava na način propisan ovom Odlukom, odnosno prema potrebi im se priznaju 
troškovi javnog prijevoza u punom iznosu, a prema priloženoj voznoj karti. 
 
Troškovi noćenja priznaju se na temelju vjerodostojnih računa izdanih na Vukovarsko-
srijemsku županiju. 
 
Obračun i isplatu naknade svih troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu obavlja 
se na temelju ispunjenog naloga za službeno putovanje kojeg potpisom ovjerava župan. 
 

 
 
 



Članak 11. 
 

Osobama iz članka 4. i 5. iznimno se može odobriti korištenje osobnog vozila u službene 
svrhe za područje županije. 
 
Korištenje osobnog vozila u službene svrhe odobrava župan u slučaju kada se posao mora 
obaviti bez odlaganja ili ako do mjesta u koje je osoba upućena nema drugog načina prijevoza 
u vrijeme kada osoba mora nazočiti u mjestu u koje je upućena. 
 
Naknada troškova za odobreno korištenje osobnog vozila u službene svrhe isplaćuje se u 
visini i na način određen važećim propisima, pri čemu se udaljenost između mjesta u koje je 
osoba upućena i mjesta u kojem osoba ima adresu stanovanja utvrđuje prema planeru 
putovanja Hrvatskog autokluba kao najkraća ruta na kojoj se ne plaća cestarina. 
 
Osoba kojoj je odobreno korištenje službenog vozila Vukovarsko-srijemske županije nema 
pravo na naknadu troškova iz stavka 3. ovog članka. 
 

Članak 12. 
 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnicima 
Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/11 i 12/13). 
 

Članak 13. 
 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na 
snagu na dan stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju prvih sljedećih redovnih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 
 
 
        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
         Dražen Milinković, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 


