
Temeljem članka 23. stavka 1. Statuta Udruge općina od 7. studenoga 2014., Upravni odbor 
Udruge, na sjednici održanoj 27. siječnja 2015., donio je 
 
 

PRAVILA 
O NAKNADI TROŠKOVA DUŽNOSNICIMA  

I SURADNICIMA UDRUGE OPĆINA 
 
 
OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilima uređuje se način snošenja troškova dužnosnicima i suradnicima Udruge 
općina kada obavljaju poslove za račun i u ime Udruge općina. 
 

Članak 2. 
 
Dnevnica u zemlji i inozemstvu se obračunava u visini dnevnice za korisnike državnog 
proračuna. 
 

Članak 3. 
 
Troškovi smještaja priznaju se u visini cijene hotela do pet zvjezdica (*****) ili niže. 
 

Članak 4. 
 

Troškovi prijevoza priznaju se za prijevoz avionom, vlakom, autobusom, brodom i osobnim 
automobilom. 
 
 

Članak 5. 
 

Troškovi prijevoza avionom priznaju se u visini cijene prijevoza ekonomskom klasom. 
 
Iznimno, mogu se priznati i troškovi prijevoza business klasom ako je put osobito hitan a nije 
moguće nabaviti kartu u ekonomskoj klasi. 
 
Pri prijevozu avionom priznaju se i troškovi prijevoza od mjesta stanovanja ili organiziranog 
smještaja do zračne luke. Ako osoba stanuje izvan mjesta u kojem se nalazi zračna luka, 
troškovi se priznaju u visini cijene autobusne karte ili naknadu troškova korištenja vlastitog 
osobnog automobila. 
 

Članak 6. 
 

Troškovi prijevoza vlakom priznaju se u visini cijene karte. 
 

Članak 7. 
 



Dužnosnici i suradnici Udruge općina, kada u inozemstvu obavljaju poslove za račun i u ime 
Udruge, imaju pravo na zdravstveno osiguranje u skladu s propisima. 
 
 
NAKNADA TROŠKOVA DUŽNOSNIKA 
 
 

Članak 8. 
 
Dužnosnici Udruge (predsjednik i dopredsjednici, glavni tajnik te članovi Upravnog odbora 
Udruge) imaju pravo na naknadu troškova nastalih povodom obavljanja poslova za račun 
Udruge, ako troškove ne snosi druga institucija (organizator, donator i sl.). 
 
       

Članak 9. 
 
Za obavljanje poslova iz članka 8. dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova u visini cijene 
povratne autobusne karte od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sastanka ili naknadu 
troškova korištenja vlastitog osobnog automobila. 
 
Pri obavljanju drugih poslova koje u ime i za račun Udruge obavlja izvan svoga mjesta 
stanovanja, dužnosnik ima pravo na naknadu troškova putovanja, smještaja i dnevnica.  
       
 
 
NAKNADA TROŠKOVA VANJSKIH SURADNIKA 
 

Članak 10. 
 
Vanjski suradnik Udruge ima pravo na naknadu troškova putovanja, smještaja i dnevnice 
nastalih prilikom obavljanja poslova u ime i za račun Udruge. 
 
Iznimno, ako je drukčije utvrđeno ugovorom, vanjski suradnik nema pravo na troškove iz 
stavka 1. ovoga članka. 
 
O angažiranju vanjskih suradnika odlučuje Predsjedništvo UORH. 
 
 
UPORABA VLASTITOG AUTOMOBILA 
 
       

Članak 11. 
 
Naknada troškova uporabe vlastitog automobila u službene svrhe ostvaruje se u skladu s 
propisima. 
 
Dužnosnici (predsjednik, dopredsjednici, glavni tajnik i članovi Upravnog odbora) mogu 
ostvariti naknadu troškova uporabe vlastitog automobila po odobrenju predsjednika ili 
glavnog tajnika UORH. 
 



Vanjski suradnici mogu ostvariti naknadu troškova za uporabu vlastitog automobila po 
odobrenju Glavnog tajnik UORH. 
 
 
 

Članak 12. 
 
Uporaba iznajmljenog automobila (rent-a-car) dopuštena je uz odobrenje predsjednika ili 
glavnog tajnika Udruge. 
 
Troškovi iznajmljenog automobila priznaju se u visini cijene najma automobila do srednje 
klase. 
 
 
 

Članak 13. 
 
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
         
        ________________________ 
                Đuro Bukvić, predsjednik Udruge 


