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1. Odluka o visini naknada, potpora i nagrada službenicima i namještenicima Općine Podgora
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2. Odluka o visini naknada, potpora i nagrada djelatnicima Vlastitog komunalnog pogona
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Na temelju ĉlanaka 12. i 13. Pravilnika o porezu na dohodak ( « Narodne novine»
broj: 95/05,96/06,68/07,146/08,2/09,9/09,146/09,123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13),
Naĉelnik Općine Podgora donosi sljedeću:

ODLUKA
o visini naknada, potpora i nagrada službenicima i namještenicima
Općine Podgora u 2015. godini
Ĉlanak 1.
Službenicima i namještenicima Općine Podgora isplaćivati će se sljedeće naknade, potpore i

nagrade u 2015. 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 mjeseĉne odnosno pojedinaĉne prijevozne karte. Ako na
odreĊenom podruĉju odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova
prijevoza na posao i s posla utvrĊuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrĊena na približno
jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz,
4. naknade troškova prijevoza na posao i s posla meĊumjesnim javnim prijevozom u
visini stvarnih izdataka, prema cijeni pojedinaĉne karte.
5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 2,00 kune
po prijeĊenom 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 u iznosu od 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, u
iznosu dnevnice od 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/uobiĉajenog
boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u
kojemu ima prebivalište ili uobiĉajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi
obavljanja u nalogu za službeno putovanje odreĊenih 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.
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Isplate iz ove Odluke priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava (raĉuna, obraĉuna,
odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).
Ĉlanak 2.
Naknade iz ĉlanka 1. stavka jedan toĉke 1., 2. 5. i 8. isplaćivat će se osobama koje nisu
u radnom odnosu, a koje za potrebe Općine Podgora idu na službeno putovanje.
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku- službenom glasilu
Općine Podgora.

KLASA: 121-15/14-01/5
URBROJ: 2147/05-01/01-14-1
Podgora, 31. prosinca 2014. godine
NAĈELNIK:
Ante Miliĉić, v.r.
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Na temelju ĉlanaka 12. i 13. Pravilnika o porezu na dohodak ( « Narodne novine»
broj: 95/05,96/06,68/07,146/08,2/09,9/09,146/09,123/10 i 137/11, 61/12, 79/13, 160/13),
Naĉelnik Općine Podgora donosi sljedeću:

ODLUKA
o visini naknada, potpora i nagrada djelatnicima Vlastitog komunalnog pogona Općine
Podgora u 2015. godini
Ĉlanak 1.
Djelatnicima Vlastitog komunalnog pogona Općine Podgora isplaćivati će se sljedeće naknade,

potpore i nagrade u 2015. 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 mjeseĉne odnosno pojedinaĉne prijevozne karte. Ako na
odreĊenom podruĉju odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova
prijevoza na posao i s posla utvrĊuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrĊena na približno
jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz,
4. naknade troškova prijevoza na posao i s posla meĊumjesnim javnim prijevozom u
visini stvarnih izdataka, prema cijeni pojedinaĉne karte.
5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 2,00 kune
po prijeĊenom 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 u iznosu od 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, u
iznosu dnevnice od 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/uobiĉajenog
boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u
kojemu ima prebivalište ili uobiĉajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi
obavljanja u nalogu za službeno putovanje odreĊenih 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.
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Isplate iz ove Odluke priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava (raĉuna, obraĉuna,
odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku- službenom glasilu
Općine Podgora.

KLASA: 121-15/14-01/6
URBROJ: 2147/05-01/01-14-1
Podgora, 31. prosinca 2014. godine
NAĈELNIK:
Ante Miliĉić, v.r.
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Izdavaĉ: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora
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Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., viši referent za administrativne poslove- tajnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora
Telefon: 021/603-952
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