Na temelju odredbe članka 58. Statuta Gospodarske škole Varaždin, Školski odbor Gospodarske
škole Varaždin, na sjednici održanoj dana 9. 7. 2019. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA
Članak 1.
U Pravilniku o službenim putovanjima Gospodarske škole Varaždin KLASA: 003-06/16-01/1,URBROJ:
2186-145-02-16-16 od 14. 12. 2016. godine članak 15. mijenja se sa i glasi:

„Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na službenom putovanju uporabom javnog
prijevoza ili korištenjem privatnog automobila u službene svrhe koji su nastali od mjesta rada ili mjesta
prebivališta/boravišta do mjesta u koje je zaposlenik upućen putnim nalogom.
Izdaci za prijevoz na službenom putovanju obračunavaju se u visini stvarnih troškova cijene
prijevoza onim prijevoznim sredstvom koje je određeno nalogom za službeno putovanje.
Visinu nastalih izdataka za isplatu zaposlenik dokazuje na temelju vjerodostojnih isprava (
računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata za vlak, autobus, zrakoplov ili brod, račun o
plaćenoj cestarini, mostarini, tunelarini i drugo ). Izdaci za službena putovanja ( dnevnice, naknade
prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i
drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava
kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni u putnom nalogu.
Na službenom putu do destinacija koje su dostupne autocestom treba koristiti autocestu.
Za troškove prijevoza koji su osigurani, odnosno koje ne snosi zaposlenik koji se upućuje
na službeno putovanje, zaposlenik nema pravo na naknadu."

Članak 2.
Ova izmjena i dopuna Pravilnika o službenim putovanjima stupa na snagu osmog dana od dana
objave na oglasnoj ploči Škole.
Predsjednik Školskog odbora:
varažchn

£]) Tomislav Purgarić, prof.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o službenim putovanjima objavljene su na oglasnoj ploči Škole
9. 7. 2019. godine, a stupile su na snagu 17. 7. 2019. godine.

Ravnateljica:
Katica Kalogjera Novak, dipl. ing

KLASA: 003-06/19-01/1
URBROJ: 2186-148-02-19-7
U Varaždinu, 9. 7. 2019. godine.
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