
Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članka 7. Uredbe o 
sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 
(NN 95/19) i članka 22. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka, ravnateljica Doma dana 15. 
svibnja 2020. donosi 

 

 

PROCEDURU 

izdavanja, obračunavanja i plaćanja putnih naloga 
 

 

Članak l. 

 
Ovom Procedurom propisuje se način i postupak izdavanja, obračunavanja i plaćanja 
naloga za službeno putovanje (u daljnjem tekstu: putni nalog) zaposlenih u Dječjem domu 
“Tić” Rijeka (u daljnjem tekstu: Dom). 
Iznimno od stavka 1. ovog članka, naknada troškova službenog putovanja može se odobriti 
i vanjskom suradniku Doma, u skladu s ovom Procedurom, a o čemu odluku donosi 
ravnatelj.   

 

Članak 2. 

 
Izrazi navedeni u ovoj Proceduri neutralni su glede rodne pripadnosti i odnose se na osobe 
oba spola. 

 

Članak 3. 

 
Način i postupak izdavanja, obračun i plaćanje putnog naloga provode se kroz sljedeće 
aktivnosti: 
 
RED. 
BR. 

AKTIVNOST OPIS AKTIVNOSTI ODGOVORNOST DOKUMENT ROK 

1. Prijedlog/zahtjev 
zaposlenika za 
odlazak na 
službeni put 

Usmeni ili pisani zahtjev 
zaposlenika ravnatelju 
koji će utvrditi 
opravdanost službenog 
putovanja i njegovu 
usklađenost s 
financijskim planom 

zaposlenik Poziv/obavijest o 
stručnom 
skupu/sastanku i 
sl. 
Financijski plan 

3 dana prije 
odlaska na 
službeni put 

2. Izdavanje putnog 
naloga 
 
 
 
 
 
 
 

Po usmenom nalogu 
ravnatelja izdaje putni 
nalog 
Upisuje putni nalog u 
Knjigu službenih 
putovanja/Evidenciju 
putnih naloga 
Putni nalog daje na 
potpis ravnatelju 

Administrativni 
referent 

Poziv/obavijest o 
stručnom 
skupu/sastanku i 
sl. 

Isti ili 
sljedeći dan 
od 
zaprimanja 
usmenog 
naloga  

3.  
Unos podataka u 

putni nalog  i 

obračun putnog 

naloga 

    

 

 

 

 

Popunjava sljedeće 
Stavke putnog naloga: 
1. Putni račun: ime 
prezime, zvanje i 
relaciju 
2. Obračun dnevnica: 
vrijeme odlaska i 
povratka, broj sati  
3. Upis prijevoznih 
troškova: relacija, 

Zaposlenik  Putni nalog i 
popratna 
dokumentacija 
(ako je ima) 

3 dana od 
povratka sa 
službenog 
puta 



 

 

 

 

 

 

 

prijevozno sredstvo i 
kilometri, 
Prilaže dokumentaciju 
potrebnu za obračun 
troškova puta: (karte 
prijevoznika, račun za 
noćenje i ostale troškove 
službenog puta), 
Sastavlja izvješće s puta, 
Ovjerava putni nalog 
svojim potpisom 
Putni nalog i izvješće 
predaje 
administrativnom 
referentu 

4. Kontrola i 
obračun putnog 
naloga  
 

 

 

 

 

 

Obračunava troškove 
prema priloženoj 
dokumentaciji, 
Provodi formalnu i 
računsku kontrolu 
putnog naloga i 
vjerodostojnost 
priložene dokumentacije 
(ako je ima) 

Administrativni 
referent 

Putni nalog i 
popratna 
dokumentacija 
(ako je ima) 
 
 
 
 
 

3 dana od 
povratka sa 
službenog 
puta 

5. Odobrenje za 

isplatu putnog 

naloga 

 

 

 

 

 

Provjerava obračunati 
putni nalog i svojim 
potpisom ovjerava 
obračun troškova za 
službeno putovanje 
Dostavlja putni nalog u 
Odjel gradske uprave za 
financije Grada Rijeke 

Ravnatelj Putni nalog i 
popratna 
dokumentacija 
(ako je ima) 
 

7 dana 

6. Isplata putnog 

naloga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrši isplatu troškova po 
putnom nalogu na tekući 
račun osobe koja je bila 
na službenom putovanju 
U slučaju isplaćene 
akontacije koja je viša 
od obračunatih troškova 
puta, povrat sredstava 
vrši se u blagajnu Grada 
Rijeke 

Odjel za financije 
Grada Rijeke 
 
 
Zaposlenik 

Putni nalog i 
popratna 
dokumentacija 
(ako je ima) 

15 dana 

7. Knjiženje, 

odlaganje i čuvanje 

putnog naloga 

 

 

Knjiži troškove po 
putnom nalogu u glavnu 
knjigu, te odlaže i čuva 
putni nalog sukladno 
propisima 

Odjel gradske 
uprave za financije 

Putni nalog i 
popratna 
dokumentacija 
(ako je ima) 

15 dana 

 

Članak 4. 

 

Zaposlenici za službeno putovanje mogu koristi javni prijevoz ili privatni osobni automobil. 

Izdaci za javni prijevoz se priznaju u visini cijene prijevoza onim prijevoznim sredstvom koje 

je korišteno tijekom službenog putovanja. Osim prijevozne karte zaposlenik ima pravo i na 

troškove koji se posebno plaćaju (rezervaciju mjesta, taksu u zračnoj luci, prijevoz prtljage i 

sl.). Izdaci za prijevoz priznaju se i nadoknađuju na temelju dokumentacije koja se prilaže uz 

putni nalog.  

Visina naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe isplaćuje se u visini 

neoporezivog iznosa prema posebnim propisima. 

Zaposlenici su dužni za službena putovanja odabrati najekonomičnija prijevozna sredstva. 



Članak 5. 

 

Ukoliko je trajanje službenog puta u zemlji duže od jednog dana, a nisu unaprijed plaćeni 

troškovi noćenja, zaposlenik ima pravo na isplatu predujma u visini koju određuje ravnatelj, 

temeljem dokumentacije (predračun hotela i sl.).  

Za službeno putovanje u inozemstvo zaposlenik ima pravo na isplatu predujma u iznosu 

dnevnica, troškova noćenja (ukoliko nisu unaprijed plaćeni) i troškova prijevoza (ukoliko nije 

unaprijed plaćeno).  

 

 

Članak 6. 

 

Ova Procedura objavit će se na mrežnoj stranici Doma, a stupa na snagu i primjenjuje se 
od dana donošenja. 
 
 

 

              Ravnateljica:  
 

        mr. Tamara Žakula 

  
 
 
 

 

BROJ: 49/2020 

           2170/01-2020-01  
U Rijeci, 15. svibnja 2020. 


