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- akti  Općinskog  vijeća 
 
1. 
 

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni 
tekst), članka 33. stavak 2. i članka 37. stavak 3. 
Statuta Općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni 
vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), 
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 18. 
sjednici, održanoj 24. rujna 2015. godine donijelo 
je  

 
O D L U K U 

o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća, 
članova radnih tijela, općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se naknada 

troškova na koju vijećnici, članovi radnih tijela 
koje osnivaju Općinsko vijeće i općinski načelnik 
(u daljnjem tekstu: radna tijela), općinski načelnik 
i zamjenik općinskog načelnika imaju pravo 
uslijed obavljanja dužnosti vijećnika i člana 
radnog tijela odnosno općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika. 
 

Članak 2. 
Članovi Općinskog vijeća i radnih tijela 

ostvaruju pravo na naknadu za nazočnost na  
sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela.  
 

Članak 3. 
Članovi Općinskog vijeća i radnih tijela 

ostvaruju pravo na naknadu po sjednici na kojoj 
su bili nazočni u visini: 
-članovi Općinskog vijeća……………130,00 kuna u 
neto iznosu, 
-članovi radnih tijela………………..…100,00 kuna  u 
neto iznosu. 

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka 
nema član Općinskog vijeća i radnog tijela koji bez 
opravdanog razloga napusti sjednicu Općinskog 
vijeća odnosno radnog tijela. O opravdanosti 
razloga napuštanja sjednice odlučuje predsjednik 
Općinskog vijeća odnosno predsjednik radnog 
tijela. 

Naknada se isplaćuje tromjesečno na 
temelju evidencije o održanim sjednicama i 
nazočnosti vijećnika i članova radnih tijela na 
istima koju ovjerava predsjednik Općinskog vijeća 
odnosno predsjednik radnog tijela.  
 

Članak 4 
U slučaju održavanja sjednica više tijela isti 

dan na kojima su nazočne osobe koje su članovi 
tih tijela, pravo na naknadu ostvaruje se samo na 
temelju prisustvovanja sjednici jednog tijela.  
 

Članak 5. 
Vijećnici Općinskog vijeća, članovi radnih 

tijela, općinski načelnik i zamjenik općinskog 
načelnika kada se za potrebe Općine Stara 
Gradiška upućuju na službeno putovanje  imaju 
pravo na dnevnicu za službeno putovanje, 
troškove noćenja i troškove prijevoza.                                            

Visina dnevnice i troškova iz stavka 1. ove 
Odluke određuje se sukladno propisima o visini 
dnevnice i troškova za službeno putovanje u 
zemlji i inozemstvu za korisnike koji se financiraju 
iz sredstava Državnog Proračuna.  

 
Članak 6. 

U slučaju nemogućnosti korištenja službenog 
vozila, za službeno putovanje se koristi javni 
prijevoz, uvažavajući najprihvatljiviju varijantu i 
racionalnost troškova.  

Ako korištenje javnog prijevoza nije moguće 
(velika udaljenost, loša povezanost i sl.), za 
službeno putovanje može se odobriti korištenje 
privatnog automobila. Korištenje privatnog 
automobila za službeno putovanje odobrava 
Općinski načelnik. Kod korištenja privatnog 
automobila za službeno putovanje troškovi 
prijevoza nadoknađuju se sukladno propisima iz 
članka 5. stavka 2. ove Odluke a osoba kojoj je 
odobreno korištenje privatnog automobila u 
službene svrhe ostvaruje i pravo na nadoknadu 
izdataka nastalih tijekom službenog puta 
(cestarina, mostarina i sl.). 
 

Članak 7. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o naknadama za rad 
članova Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva 
i radnih tijela Vijeća“ („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 11/01, 1/04 i 11/06).   
 

 



 
 

STRANA 3              „SLUŽBENI VJESNIK“         ____                                       BROJ 5 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Stara Gradiška“ 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE STARA GRADIŠKA 

 
KLASA: 400-01/15-01/33  
URBROJ: 2178/24-03-15-2  
Stara Gradiška,   24.09. 2015. god. 
 

PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG VIJEĆA 
     Zvonko Pejaković, v.r.  
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Odgovorni urednik: Štefica Slovinac, dipl. politolog 
List izlazi prema potrebi 


