
Na temelju članka  31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01, 60/01 i 129/05)  i  članka 21. Statuta Splitsko –

dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 11/01,7/03 i 

2/06)  Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 12. sjednici  održanoj 5. lipnja 

2006.  donijela je  

ODLUKU 

o obračunu  troškova  vijećnicima, članovima Županijskog poglavarstva  

te članovima stalnih radnih tijela 

 

 

 

 I  OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na obračun troškova te visina i način isplate 

troškova vijećnicima  Županijske  skupštine, članovima Županijskog poglavarstva koji svoju 

dužnost ne obnašaju profesionalno, te članovima stalnih radnih tijela Županijske skupštine i 

Županijskog poglavarstva.  

 

 

 

II  OBRAČUN  TROŠKOVA 

 

Članak 2. 

 

Obračun troškova određuje se u koeficijentima  i to kako slijedi: 

 

1. Predsjednik Županijske skupštine…………………. ………………. 2,00 

2. Potpredsjednik Županijske skupštine……………… ……….………1,50 

3. Vijećnik Županijske skupštine……………………………………..   0,60 

4. Član Županijskog poglavarstva……………………. ………..………2,00 

5. Pročelnik član Županijskog poglavarstva…………………….…….. 1,00 

6. Predsjednici stalnih radnih tijela……………………………….…….0,40 

7. Članovi stalnih radnih  tijela…………………………………………0,30 

 

Članak 3. 

 

 Obračun  troškova iz članka 2. ove Odluke  utvrđuje se kao rezultat pripadajućeg 

koeficijenta i osnovice koju čini prosječna neto plaća u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske 

županije , a prema posljednjem objavljenom podatku Ureda za statistiku Ureda državne 

uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

 

Članak 4. 

 

Pravo na obračun troškova  pripada: 
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- predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine -  od dana imenovanja do dana 

prestanka funkcije, u skladu s Zakonom i Statutom Splitsko-dalmatinske županije, 

- vijećnicima – od dana utvrđivanja statusa vijećnika do dana prestanka odnosno mirovanja 

mandata na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i Statutom Splitsko-dalmatinske 

županije,  

 - članovima Županijskog poglavarstva - od dana imenovanja do dana prestanka  funkcije 

sukladno  Zakonu  i  Statutu Splitsko-dalmatinske županije, 

- predsjednicima i članovima stalnih radnih tijela – od dana imenovanja na tu dužnost  do 

dana razrješenja , sukladno Statutu i Odluci o radnim tijelima Županijske skupštine Splitsko- 

dalmatinske županije. 

 

Članak 5. 

 

Obračun  troškova utvrđenih u članku 2. ove Odluke, isplaćuje se:   

- Predsjedniku i potpredsjednicima Županijske  skupštine – mjesečno 

- Vijećnicima Županijske skupštine – za svaku sjednicu kojoj su nazočni. 

- Članovima Županijskog poglavarstva i pročelniku članu Županijskog poglavarstva - 

mjesečno 

- Predsjednicima stalnih radnih tijela – za svaku sjednicu radnog tijela kojom predsjedaju 

( u slučaju odsutnosti  troškovi  se isplaćuju  osobi koja je predsjedala sjednicom) 

- Članovima stalnih radnih tijela -  za svaku sjednicu kojoj su nazočni 

 

 

Članak 6. 

 

Vijećnici ostvaruju  pravo na vijećnički (paušal) dodatak po  koeficijentu 0,60  koji se 

isplaćuje mjesečno. 

 

Članak 7. 

 

 Predsjednik i potpredsjednici  Županijske skupštine ne ostvaruju vijećnički (paušal)   

dodatak. 

 

 Ukoliko su predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine kao i članovi 

Županijskog poglavarstva ujedno članovi radnih  tijela Županijske skupštine odnosno 

Županijskog poglavarstva ostvaruju i  pravo na obračun troškova za rad u tim tijelima, 

sukladno članku 5. Odluke. 

 

 Članovi Županijskog poglavarstva koji dužnost obnašaju profesionalno odnosno 

službenici i namještenici  upravnih tijela Županije imenovani u stalna radna tijela, a poslove i 

zadatke obavljaju za vrijeme radnog vremena ne ostvaruju pravo na troškove  u smislu ove 

Odluke.    

Članak 8. 

 

  O obračunu  troškova  brine Tajnik Županije. 

 

 Isplatu obračunatih troškova u smislu prethodnog stavka obavlja Upravni odjel za 

proračun i financije najkasnije do 15-og u mjesecu za protekli mjesec. 
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Članak 9. 

 

 Vijećnici, članovi Županijskog poglavarstva i članovi stalnih radnih tijela  koji imaju 

prebivalište  izvan sjedišta Županije   (grada Splita)  ostvaruju  pravo na troškove prijevoza  

vezanih uz nazočnost sjednicama Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i radnih 

tijela u visini dvije (2) kune po prijeđenom kilometru , kao i na naknadu troškova cestarine, 

uz predočenje računa o plaćenoj cestarini.  

 

  Vijećnici, članovi Županijskog poglavarstva  i članovi stalnih radnih  tijela koji imaju 

prebivalište  u sjedištu Županije imaju  pravo na naknadu putnih troškova u visini cijene 

putne karte u sredstvima  javnog prometa. 

 

Članak 10. 

 

 Vijećnicima , članovima  Županijskog poglavarstva  i članovima  stalnih radnih tijela  

kada su upućeni na službeno putovanje pripada dnevnica i naknada putnih troškova u visini i 

na način određen za  djelatnike u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije. 

 

 Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova temeljem izdanog putnog naloga 

izvan grada Splita, kojeg odobrava i potpisuje  predsjednik Županijske skupštine i župan. 

 

 

 

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti  odredbe, koje se odnose na naknadu 

troškova vijećnicima, članovima Županijskog poglavarstva i članova radnih tijela, Odluke  o 

plaćama i naknadama dužnosnika i djelatnika  Županije splitsko – dalmatinske kojima se 

sredstva za rad osiguravaju u Županijskom  proračunu („Službeni glasnik Splitsko – 

dalmatinske županije „ broj 6/95, 7/97, 2/99 i 7/01) . 

 

  

Članak 12. 

 

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

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 021-04/06-02/66 

URBROJ: 2181/1-01-06-01 

Split, 5. lipnja 2006. 

        

 

        PREDSJEDNIK 

      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

 

               Živko Nenadić, v.r. 


