267
Na temelju točke d) članka 40. Poslovnika Sabora Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona
Središnja Bosna“, broj: 3/04 i 6/13), a u vezi s člankom 41. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti
Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/12, 3/12 – ispravak teksta, 5/14,
7/14 – ispravak teksta, 12/15, 15/17 i 2/19), Administrativno povjerenstvo Sabora Kantona Središnja Bosna na
sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
O NAKNADAMA
KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE1
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava i
dodatka na plaću koji pripadaju profesionalnim zastupnicima u Saboru Kantona Središnja Bosna (u daljnjem
tekstu: profesionalni zastupnici) i savjetnicima predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna i zamjenika
predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: savjetnici), a koji nemaju karakter plaće.

II. NAKNADE KOJE PRIPADAJU PROFESIONALNIM ZASTUPNICIMA I SAVJETNICIMA
Članak 2.
(Naknada za prijevoz na posao i s posla)
(1) Profesionalnome zastupniku i savjetniku kojemu nije organiziran prijevoz na posao i s posla a čije je
mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra pripada naknada za troškove prijevoza u
iznosu cijene dnevne naknade prijevoza po kilometru.
(2) Udaljenost mjesto stanovanja – mjesto rada profesionalnoga zastupnika odnosno savjetnika
udaljenost je od središta mjesta stanovanja do adrese mjesta rada.
(3) Za utvrđivanje udaljenosti mjesta stanovanja do mjesta rada profesionalnoga zastupnika ili
savjetnika koristi se najkraća prometna cestovna komunikacija na navedenoj relaciji.
(4) Dnevna naknada za prijevoz utvrđuje se na temelju prosječne cijene prijevoza na području Kantona
Središnja Bosna po kilometru.
(5) Mjesečna naknada za prijevoz utvrđuje se množenjem dnevne naknade za prijevoz iz stavka (1)
ovoga članka brojem radnih dana (iz mjesečne evidencije prisutnosti).
(6) Cijena dnevne naknade za prijevoz po kilometru dana je u Tablici 1. Iznosi dnevne naknade
troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenicima u tijelima uprave Kantona Središnja Bosna, po kilometru,
koja je sastavni dio ove Odluke. Tablica se primjenjuje i na profesionalne zastupnike i savjetnike.
(7) Tablični pregled cijena iz stavka (6) ovoga članka utvrđuje Ministarstvo gospodarstva –
Povjerenstvo za usklađivanje cijena prijevoza.
(8) Pravo na naknadu troškova prijevoza prema ovome članku ostvaruje se na temelju pisanoga zahtjeva
profesionalnog zastupnika odnosno savjetnika, u kojemu se navodi stvarna adresa u mjestu stanovanja. Uz
zahtjev prilaže se CIPS-ovu prijavu prebivališta.
(9) Naknada iz stavka (1) ovoga članka odobrava se rješenjem koje donosi Administrativno
povjerenstvo Sabora Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Administrativno povjerenstvo) za
profesionalne zastupnike odnosno predsjedatelj / zamjenik predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna za
savjetnike. Zlouporaba te naknade smatra se materijalnom štetom i podliježe obvezi odgovornosti za štetu
sukladno zakonu.
(10) Radi otklanjanja zlouporaba ostvarivanja prava na naknadu iz stavka (1) ovoga članka Sabor
Kantona Središnja Bosna može osnovati posebno povjerenstvo za utvrđivanje činjeničnoga stanja za svaki
pojedinačni slučaj.
(11) Povjerenstvo iz stavka (10) ovoga članka, u kojemu se obavlja provjera, čine tri člana.
Članak 3.
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Objavljena u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, broj 4/19 od 10. travnja 2019.

(Primjena Uredbe o naknadama
koje nemaju karakter plaće i dodatku na plaću
na profesionalne zastupnike i savjetnike)
Odredbe članaka 3., 4., 4a., 4b., 4c., 4d., 5. i 6. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i
dodatku na plaću („Službene novine Kantona Središnja Bosna”, broj: 3/12, 5/12 ,10/14, 2/18 i 2/19) primjereno
se primjenjuju i na profesionalne zastupnike i savjetnike.
Članak 4.
(Rješavanje o naknadama
i ostalim materijalnim pravima)
(1) Naknade i ostala materijalna prava predviđena odredbama članaka od 2. do 3. ove Odluke ostvaruju
se donošenjem rješenja.
(2) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka donosi Administrativno povjerenstvo za profesionalne
zastupnike odnosno predsjedatelj / zamjenici predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna za savjetnike.
Članak 5.
(Ostvarivanje prava na ostale naknade)
Prava na ostale naknade utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja
Bosna koja im pripadaju profesionalni zastupnici odnosno savjetnici ostvaruju podnošenjem zahtjeva
Administrativnom povjerenstvu odnosno predsjedatelju / zamjeniku predsjedatelja Sabora Kantona Središnja
Bosna, koji o ostvarivanju prava na naknadu donose pojedinačno rješenje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu idućega dana od dana objave u „Službenim novinama Kantona Središnja
Bosna“, a primjenjuje se od 1. ožujka 2019. godine.
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Tablica 1. Iznosi dnevne naknade troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenicima u tijelima uprave
Kantona Središnja Bosna, po kilometru
Udaljenost
mjesta rada
od mjesta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
prebivališta
(u km)
Iznos dnevne
naknade
1,04 1,30 1,56 1,82 2,08 2,34 2,60 2,86 3,12 3,38 3,63 3,88 4,13 4,38 4,63 4,88 5,13 5,38
(u KM)
Udaljenost
mjesta rada
od mjesta
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
prebivališta
(u km)
Iznos dnevne
naknade
563 5,88 6,12 6,36 6,60 6,84 7,08 7,32 7,56 7,80 8,04 8,28 8,51 8,74 8,97 9,2 9,43 9,66
(u KM)
Udaljenost
mjesta rada
od mjesta
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
prebivališta
(u km)
Iznos dnevne 9,89 10,12 10,35 10,58 10,80 11,02 11,24 11,46 11,68 11,90 12,12 12,34 12,56 12,78 12,99 13,20 13,41 13,62

naknade
(u KM)
Udaljenost
mjesta rada
od mjesta
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
prebivališta
(u km)
Iznos dnevne
naknade
13,83 14,04 14,25 14,46 14,67 14,88 15,08 15,28 15,48 15,68 15,88 16,08 16,28 16,48 16,68 16,88
(u KM)
Napomena:
(1) Udaljenost mjesto stanovanja – mjesto rada izražava se u kilometrima (km), cijelim brojem.
(2) Pri utvrđivanju udaljenosti iz točke (1) ove Napomene koristi se sljedeće:
a) ako je prvi decimalni broj 1, 2, 3 ili 4, početni cijeli broj ostaje nepromijenjen;
b) ako je prvi decimalni broj 5, 6, 7, 8 ili 9, početni cijeli broj uvećava se za jedan.
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