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Na temelju članaka 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» 

broj: 1/17), općinski načelnik Općine Podgora donosi sljedeću: 
 

 

ODLUKU 

 

o visini naknada, potpora i nagrada službenicima i namještenicima  
Općine Podgora u 2017. godini  

 

Članak 1. 

 

Službenicima i namještenicima Općine Podgora isplaćivati će se sljedeće naknade, potpore i 

nagrade u 2017. godini (neoporezivi primitci), i to: 

 

1. naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih 
izdataka,  

 

2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,  

 

3. naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u 
visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne 
karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog 

prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene 
prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je 
organiziran prijevoz,  

 

4. naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom 

u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. Ako 
radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, 
stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga 
prijevoza,  

 

5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po 
prijeđenom kilometru, 
 

6. dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine 
navršilo 15 godina starosti) u iznosu od 600,00 kuna godišnje, 
 

7. prigodne nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna godišnje (božićnica, naknada za 
godišnji odmor i sl.), 
 

8. dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 
sati dnevno. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, 

neoporezivi dio dnevnica iznosi do 85 kuna. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i 
inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta 
prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo 
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mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti 
najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih 
poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena 
putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i 
prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Ako je na službenom 
putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos 

dnevnice  koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su 
osigurana dva obroka (ručak i večera). 

 

 

Isplate iz ove Odluke priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava (računa, 
obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).  

 

Članak 2. 
 

          Naknade iz članka 1. stavka jedan točke 1., 2. 5. i 8. isplaćivat će se osobama koje 
nisu u radnom odnosu, a koje za potrebe Općine Podgora idu na službeno putovanje. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku- službenom glasilu 
Općine Podgora. 
 

 

 

KLASA: 121-15/17-01/2 

URBROJ: 2147/05-01/01-17-1 

Podgora, 4. siječnja 2017. godina 

                                                                                              

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                  Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka 26. Zakona o radu («Nar. nov.» br. 93/14) i članka 46. Statuta Općine 
Podgora ("Glasnik Općine Podgora", broj 5/09, 9/09, 3/13 i 3/15), Općinski načelnik 
Općine Podgora dana 25. siječnja 2017. godine donosi: 
 

ODLUKU 

o izmjeni odluke o radnom vremenu službenika i namještenika  
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora 

 

Članak 1. 
 

U Odluci o radnom vremenu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Podgora ( « Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:  9/15)  briše 
se članak 9. i naslov iznad tog članka. 
 

Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Glasniku», službenom 
glasilu Općine Podgora. 
 

 

KLASA: 113-02/17-01/1 

URBROJ: 2147/05-01/01-17-1 

Podgora, 25. siječnja 2017. godine 
 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                           Ante Miličić, v.r. 
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Temeljem članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11), 

Općinski načelnik 25. siječnja 2017. godine donosi: 

 

 

PLAN PRIJMA 

u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Podgora za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 
 

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Podgora (u daljnjem tekstu: JUO Općine Podgora) tijekom 2017. 

godine. 

 

Članak 2. 
 

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora  sadrži: 
 

- broj sistematiziranih radnih mjesta, 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO Općine Podgora, 

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2017. godinu, 

- potreban broj vježbenika. 
 

Članak 3. 
 

Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora popunjava radna mjesta prema ovom 
Planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Podgora. 
 

Članak 4. 
 

Slobodna radna mjesta službenika u JUO Općine Podgora popunjavaju se na 
temelju  ovog Plana, putem javnog natječaja koji se obvezno objavljuje u «Narodnim 

novinama» osim u slučajevima iz čl. 18. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

Članak 5. 
 

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, te potreban broj službenika 

i namještenika u JUO Općine Podgora za 2017. godinu prema sljedećoj tabeli: 
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Članak 2. 
 

Plan prijma u JUO Općine Podgora za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora. 
                           
KLASA: 119-01/17-01/1 

URBROJ: 2147/05-01/01-17-1 

Podgora, 25. siječnja 2017. godine 

                                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Miličić, v. r. 

Redni  

broj 

Naziv radnog 

mjesta 

Broj sistematiziranih 

 radnih 

 mjesta 

Stvarno stanje 

popunjenosti 

radnih  

mjesta 

Potreban broj 

službenika 

na  

neodređeno 

vrijeme u 

2017. god. 

Potreban  

broj  

vježbenika 

1 Pročelnik/ca JUO 1 1 0 0 

2 Pomoćnik/ca 
pročelnika/ce JUO 

1 0 0 0 

 

3 Viši stručni 
suradnik/ca za 

proračun i financije 

1 1 0 0 

 

4 Viši stručni 
suradnik/ca za 

naplatu poreza 

1 1 0 0 

5 Stručni suradnik/ca 
za naplatu poreza 

1 0 0 0 

6 Stručni suradnik/ca 
za proračun i 
financije 

1 0 0 0 

7 Viši referent/ica za 
administrativne 

poslove – tajnik 

1 1 0 0 

8 Viši referent/ica za 

naplatu poreza 

1 1 0 0 

9 Referent/ica 

komunalni redar 

2 stalni + 2 sezonska 2 0 0 

10 Referent/ica 

prometni redar 

1 1 1 0 

11 Namještenik 
pomoćni komunalni 
redar 

1 stalni + 3 sezonska 0 1 0 

12 Namještenik 
komunalni djelatnik 

1 stalni + 5 sezonskih 1 0 0 

13 Namještenik/ca – 

čistačica 

1 1 0 0 
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Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora 

Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Podgora  

Telefon: 021/603-953 
 


