
Na temelju odredbe članka 35. točka 2. u vezi sa člankom 31. stavak 2. i člankom 90. stavak 4. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,  broj 33/01, 60/01- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 34. stavak 1. alineja 24. i članka 
39. stavak 2. Statuta Grada Nova Gradiška (“Novogradiški glasnik”, broj: 4/13 - pročišćeni tekst), 
GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na svojoj 7. sjednici održanoj dana 30. siječnja  
2018. godine, donijelo je 
  

O D L U K U  
o plaćama Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika te o naknadama zamjenika 

Gradonačelnika, naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela koja imenuje Gradsko 
vijeće ili Gradonačelnik  

  
I UVODNE ODREDBE 

 Članak 1. 

  Ovom Odlukom određuju se: 
  

- kriteriji za obračun plaće Gradonačelnika Grada Nova Gradiška, 
- kriteriji za obračun plaće zamjenika Gradonačelnika, kada svoju dužnost obnašaju profesionalno, 
- visina naknade troškova za rad u obavljanju dužnosti zamjenika Gradonačelnika, kada dužnost ne 

obnašaju  profesionalno, 
- visina naknade troškova za rad u obavljanju dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova 

Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška, 
- visina naknade troškova za rad predsjednika i članova stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog 

vijeća i radnih tijela Gradonačelnika. 
  

 Članak 2. 

 Novčana sredstva za isplatu plaća i naknada iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
Grada Nova Gradiška. 

  
II PLAĆE GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KADA DUŽNOST 

OBNAŠAJU PROFESIONALNO 

 Članak 3. 

Plaća Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika kada dužnost obnašaju profesionalno 
obračunava se na način, da se koeficijent složenosti poslova utvrđen ovom Odlukom pomnoži sa 
osnovicom utvrđenom za zaposlenike u upravnim tijelima Grada Nova Gradiška. 

 Članak 4. 

 Koeficijenti složenosti poslova utvrđuju se: 
  

- za Gradonačelnika ..................................5,95 
  

- za zamjenike Gradonačelnika 
kada dužnost obnašaju profesionalno ...4,58 
  
  

III NAKNADE ZAMJENICIMA GRADONAČELNIKA KADA DUŽNOST 
NE OBNAŠAJU PROFESIONALNO 

 
Članak 5. 

Zamjenici Gradonačelnika koji dužnost ne obnašaju profesionalno imaju pravo na: 
  

- naknadu na ime troškova obavljanja dužnosti zamjenika Gradonačelnika, 
  



- naknadu troškova službenih putovanja na koja su upućeni i to troškova prijevoza, noćenja i 
dnevnica. 

 
Članak 6. 

Zamjenicima Gradonačelnika koji dužnost ne obnašaju profesionalno, odnosno dužnost obavljaju 
bez zasnivanja radnog odnosa, određuje sa naknada za obavljanje dužnosti u visini 50% umnoška 
koeficijenta za obračun plaće određenog ovom Odlukom za zamjenike Gradonačelnika koji dužnost 
obavljaju profesionalno, i osnovice za obračun plaće.  

Na obračunati iznos dodaju se eventualni dodatni porezi i doprinosi utvrđeni posebnim propisima, 
na teret Proračuna Grada. 

   
IV NAKNADE VIJEĆNICIMA 

 Članak 7. 

 Gradski vijećnici imaju pravo na: 
  

- mjesečnu naknadu na ime troškova u obavljanju vijećničke dužnosti, 
- naknadu troškova službenih putovanja na koja su upućeni i to troškova prijevoza, noćenja i 

dnevnica. 

Članak 8. 

Vijećnicima se određuju mjesečna naknade u neto iznosima kako slijedi: 
  

1. Predsjedniku Gradskog vijeća, 1.500,00 kuna neto, 
2. Potpredsjednicima Gradskog vijeća i predsjednicima klubova vijećnika u Gradskom vijeću, 

1.000,00 kuna neto, 
3. Članovima Gradskog vijeća, 750,00 kuna neto. 

  
Na utvrđene neto naknade iz stavka 1. ovog članka iz sredstava Proračuna Grada platit će se svi 

pripadajući porezi i doprinosi te druga davanja u skladu sa posebnim propisima. 
  
  

V  NAKNADE ČLANOVIMA RADNIH TIJELA 

 Članak 9. 

 Predsjednici i članovi stalnih i povremenih radnih tijela koje osniva i imenuje Gradsko vijeća ili 
Gradonačelnik imaju pravo na naknadu troškova za prisustvovanje sjednicama u neto iznosu od 
150,00  kuna po sjednici kojoj prisustvuju, uvećano za pripadajuće poreze, doprinose i druga davanja 
po posebnim propisima, na teret Proračuna Grada. 

  
 Predsjednici i članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova službenih putovanja na 

koja su upućeni. 
  

VI  NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA 

 Članak 10. 

Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od vremena polaska do vremena povratka. 
Za službeno putovanje koje traje od 12 do 24 sati isplaćuje se puna dnevnica, a za službeno 

putovanje u trajanju od 8 do 12 sati isplaćuje se polovica dnevnice propisane za korisnike koji se 
financiraju iz državnmog proračuna. 

Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo određuje se na način, kako je to propisano za 
korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, a u skladu sa odlukom o upućivanju 
na službeni put u inozemstvo, koju donosi Gradonačelnik. 

 Članak 11. 

Visina troškova noćenja se odobrava prema iznosu računa priloženog izvješću o službenom 



putovanju, a najviše do cijene noćenja u hotelu kategorije do četiri zvjezdice. 
Troškovi prijevoza odobravaju se u visini cijene putne karte odobrenog prijevoznog sredstva po 

vrsti i razredu, a u slučaju odobrenog korištenja privatnog automobila, u visini neoporezivog iznosa 
predviđenog posebnim propisima po prijeđenom kilometru. U slučaju odobrenog korištenja 
službenog ili privatnog automobila priznaje se naknada za plaćenu cestarinu i parkiranje, prema 
priloženim računima. 

 Članak 12. 

Obračun troškova podnosi se u roku najviše tri dana po okončanju službenog putovanja, na 
ovjerenom nalogu za službeno putovanje, s priloženim izvornicima računa. 

   
VII ODRICANJE OD NAKNADE 

 Članak 13. 

 U slučaju odricanja od prava na naknade iz ove Odluke u korist neprofitnih udruga, humanitarnih 
ili vjerskih organizacija, ili u druge humanitarne svrhe, osobi kojoj je naknada ustupljena bit će 
isplaćen bruto iznos koji bi bio utrošen za isplatu naknade vijećniku ili članu radnog tijela. 

  
VIII  ISPLATA NAKNADA 

 Članak 14. 

Naknade određene ovom Odlukom isplaćuje nadležna služba upravnog odjela Grada Nova 
Gradiška zadužena za računovodstvo i proračun i to do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a 
naknade rad u radnim tijelima gradskog vijeća ili Gradonačelnika u roku od 15 dana od održane 
sjednice, temeljem vlastoručno potpisanog prozivnika. 

  
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

  
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika te o naknadama zamjenika Gradonačelnika, naknadama vijećnicima i članovima 
radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, Klasa: 120-01/09-01/01, Urbroj: 2178/15-
05-07-01-09-3 od 11.09.2009. godine  (Novogradiški glasnik broj 6/2009.), i Izmjena odluka o 
plaćama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te o naknadama zamjenika Gradonačelnika, 
naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, 
Klasa: 120-01/09-01/01, Urbroj: 2178/15-03-01-13-06  od 19.12.2009. godine  (Novogradiški glasnik 
broj 8/2013.). 

  

 Članak 16. 

  
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Novogradiškom glasniku. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVA GRADIŠKA 
Gradsko vijeće 

  
KLASA: 120-01/18-01/01 
URBROJ: 2178/15-07-01-17-02 
Nova Gradiška,  30. siječanj 2018. 
  

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
 

Ljepša Rakas-Vujčić, dr. med., v.r. 


