
Na temelju članka 31. stavka 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., 
144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst) i članaka 42. i 51. Statuta Koprivničko-križevačke županije 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj 23. rujna 2014.  donijela 
je 

ODLUKU 
o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima 

i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije 
i njezinih radnih tijela  

 
 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom odreñuje se način obračuna naknade predsjedniku i 
potpredsjednicima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: 
Županijska skupština), naknade članovima Županijske skupštine za rad na sjednicama 
Županijske skupštine i sjednicama njezinih radnih tijela i naknade drugim osobama koje je 
Županijska skupština imenovala u svoja radna tijela, kao i njihove ostale novčane naknade te 
priznati troškovi. 

Pravo na novčanu naknadu i priznate troškove ima i predsjednik ili zamjenik kluba 
članova Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Klub), odnosno drugi član Kluba kojeg 
odredi predsjednik Kluba, a koji sudjeluje u radu Koordinacije klubova članova Županijske 
skupštine (u daljnjem tekstu:  Koordinacija). 

Ova Odluka primjenjuje se i na članove stručnih radnih skupina i povjerenstava te 
članove drugih tijela što ih, za provoñenje pojedinih pitanja i obavljanje odreñenih zadaća iz 
samoupravnog djelokruga, ustanovljuje Županijska skupština (u daljnjem tekstu: druga tijela), 
ako zakonom ili drugim propisom za njih nije odreñeno da nemaju pravo na neku od novčanih 
naknada iz ove Odluke. 

 
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 Koprivničko-križevačke županije. 
 



II. NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE 
SKUPŠTINE 
 

Članak 4. 
 

 Predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine pripada naknada za obavljanje 
dužnosti u Županijskoj skupštini i izvršavanje ostalih obveza propisanih općim aktima. 

Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrñuje se kako slijedi: 
1. predsjedniku Županijske skupštine pripada naknada u neto iznosu od 3.200,00 kuna 

mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima. 
2. potpredsjednicima Županijske skupštine pripada pojedinačna naknada u neto iznosu 

od 1.600,00 kuna mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima. 
 Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine nemaju pravo na naknadu iz članka 
5. stavka 1. ove Odluke.  

Naknadu iz stavka 2. ovog članka obračunava nadležno upravno tijelo za financije i 
isplaćuje mjesečno na žiro-račun predsjednika, odnosno potpredsjednika Županijske 
skupštine. 
 
 
III. NOVČANE NAKNADE 
 
Naknade za rad članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te drugih tijela 

 
Članak 5. 

 
Članu Županijske skupštine pripada naknada za rad u neto iznosu od 500,00 kuna 

mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima. 
Članu radnog tijela Županijske skupštine pripada naknada za rad radi prisustvovanja 

sjednici radnog tijela čiji je član u neto iznosu od 150,00 kuna po sjednici, s pripadajućim 
porezima i doprinosima. 

Predsjedniku ili zamjeniku, odnosno drugom članu Kluba kojeg odredi predsjednik 
Kluba, pripada naknada za rad radi prisustvovanja sjednici Koordinacije u neto iznosu od 
150,00 kuna po sjednici, s pripadajućim porezima i doprinosima. 

Članu drugog tijela pripada naknada za rad radi prisustvovanja sjednici tijela čiji je 
član  u neto iznosu od 150,00 kuna po sjednici, s pripadajućim porezima i doprinosima. 

Pravo na naknade iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka imaju samo članovi koji prisustvuju 
sjednici tijela čiji su članovi. 

Iznimno od stavka 5. ovog članka, pravo na naknadu za rad, radi prisustvovanja 
sjednici tijela čiji nisu članovi, imaju predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine. 

Naknadu iz stavka 1. ovog članka obračunava nadležno upravno tijelo za financije i 
isplaćuje mjesečno na žiro-račun člana Županijske skupštine. 

 
 



Naknade za rad iz stavaka 2., 3., 4. i 6. ovog članka obračunava nadležno upravno 
tijelo za financije, na temelju evidencije o prisustvovanju osobe na sjednici radnih tijela 
Županijske skupštine, Koordinacije i drugih tijela, a koju evidenciju vodi nadležno upravno 
tijelo za poslove Županijske skupštine i koju potpisom ovjerava predsjednik Županijske 
skupštine, odnosno za članove radnog tijela predsjednik radnog tijela Županijske skupštine i 
predsjednik drugog tijela za članove svojeg tijela. 

Naknade za rad, obračunate na način opisan u stavku 8. ovog članka, nadležno 
upravno tijelo za financije isplaćuju na žiro-račun člana Županijske skupštine, odnosno osobe 
koju je Županijska skupština imenovala u svoja radna tijela, kao i na žiro-račun predsjednika 
ili zamjenika, odnosno drugog člana Kluba kojeg odredi predsjednik Kluba te člana drugog 
tijela, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka na žiro-račun predsjednika i potpredsjednika 
Županijske skupštine.  

 
Naknada troškova prijevoza 

 
Članak 6. 

 
Osobe iz članaka 4. i 5. 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, kao i radu 
Koordinacije ili drugog tijela. 

Osobe iz stavka 1. ovog članka nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza kada se 
sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, kao i sjednica Koordinacije ili drugog 
tijela održava u mjestu njihova stanovanja. 

Naknada troškova prijevoza iz stavka 1. ovog članka obračunava se u visini naknade 
troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe koju je Vlada Republike 
Hrvatske propisala za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna. 

Udaljenost izmeñu mjesta stanovanja osoba iz članaka 4. i 5. ove Odluke i mjesta 
održavanja sjednice Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te Koordinacije ili drugog 
tijela, utvrñuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba. 

Isplata naknade troškova prijevoza obavlja se na temelju evidencije o prisustvovanju 
osobe na sjednici Županijske skupštine, radnih tijela Županijske skupštine i Koordinacije te 
drugih tijela. 

Naknadu troškova prijevoza obračunava nadležno upravno tijelo za financije i 
isplaćuje na žiro-račun pojedine osobe iz članaka 4. i 5. ove Odluke, a na temelju evidencije 
koju vodi nadležno upravno tijelo za poslove Županijske skupštine i koju potpisom ovjerava 
predsjednik Županijske skupštine, odnosno za članove radnog tijela predsjednik radnog tijela 
Županijske skupštine i predsjednik drugog tijela za članove svojeg tijela. 

Iznimno, naknada troškova prijevoza ne isplaćuje se predsjedniku i potpredsjednicima 
te članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, kao i drugih tijela, za 
prisustvovanje na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana Koprivničko-
križevačke županije. 

 
 



Zajedničke odredbe 
 

Članak 7. 
 

Ako se isti dan održavaju sjednice više istih ili različitih tijela (Županijska skupština, 
radno tijelo Županijske skupštine, Koordinacija ili drugo tijelo), predsjednik, potpredsjednici i 
član Županijske skupštine, kao i osoba koju je Županijska skupština imenovala u svoje radno 
tijelo ili drugo tijelo, imaju pravo na naknadu za rad i na naknadu troškova prijevoza, kao da 
prisustvuju samo jednoj sjednici. 

Ako se sjednica radnog tijela Županijske skupštine, Koordinacije ili drugog tijela ne 
može održati zbog nedostatka potrebnog broja prisutnih članova, članovi koji su prisutni 
imaju pravo samo na naknadu troškova prijevoza sukladno članku 6. stavku 3. ove Odluke. 

 
Članak 8. 

 
Župan Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: župan),  zamjenici župana, 

službenici primljeni u službu u Koprivničko-križevačkoj županiji (u daljnjem tekstu: 
Županija), zaposleni u javnim ustanovama kojima je Županija osnivač i trgovačkim društvima 
u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice, a koji su članovi radnih i drugih tijela koje 
osniva Županijska skupština, nemaju pravo na naknadu za rad, niti na naknadu troškova 
prijevoza za sudjelovanje u radu navedenih radnih i drugih tijela. 

 
 
IV. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 
 

Članak 9. 
 

Osobama iz članaka 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 
Koordinacije, odnosno drugog tijela,  pripada dnevnica. 

Osobama iz stavka 1. ovog članka, osim dnevnice, pripada i naknada troškova 
prijevoza na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, kao i troškovi noćenja, sukladno 
posebnim propisima. 

Putni nalog za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu odobrava župan, a u njegovoj 
odsutnosti jedan od zamjenika župana. 

 
                                                         Članak 10. 
 
Visina dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu odreñuje se u visini 

dnevnice koju je Vlada Republike Hrvatske propisala za korisnike koji se financiraju iz 
sredstava državnog proračuna. 
  



Župan, odnosno jedan od zamjenika župana odobrava, osobama iz članaka 4. i 5. ove 
Odluke, službeni automobil Županije na korištenje u službene svrhe, u skladu s posebnim 
pravilnikom. 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 članaka 4. 
i 5. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja se obračunava na način 
opisan u članku 6. stavku 3. ove Odluke, odnosno prema potrebi im se priznaju troškovi 
javnog prijevoza u punom iznosu, a prema priloženoj voznoj karti. 

Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu, prema priloženom računu. 
 Obračun i isplatu naknade svih troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu 
obavlja nadležno upravno tijelo za financije na temelju ispunjenog naloga za službeno 
putovanje kojeg priprema nadležno upravno tijelo za poslove Županijske skupštine i kojeg 
potpisom ovjerava župan ili jedan od zamjenika župana. 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 11. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova 
vijećnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, članova Županijskog 
poglavarstva i članova njihovih radnih tijela („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 5/02., 2/07., 9/08. i 12/09.). 

 
Članak 12. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njene objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“. 
 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
 

 
KLASA: 021-01/14-01/24 
URBROJ: 2137/1-01/01-14-2 
Koprivnica, 23. rujna 2014.               

                                                            PREDSJEDNIK: 
                                                                                                        Damir Felak, dipl.ing., v.r. 
 
 
 
 
 


