
                      

   

Na temelju članka  32. Statuta Statuta Splitsko - dalmatinske županije  (“ Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10 , 10/10 i 2/13 )  i  članka  49.  stavak 

1. alineja 2. Pravilnika o pravima i obvezama službenika i namještenika (“ Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije”, broj  6/07 i 2/10), Župan Splitsko-dalmatinske županija 20. 

ožujka 2014., donio je  

 

 

O D L U K U 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom regulira se način postupanja prilikom odlaska na službeno putovanje, 

tko odobrava putovanja, pravo na korištenje javnog prijevoznog sredstva. 

 

Članak  2. 

 

Službenik odnosno namještenik SDŽ  koji namjerava otići na službeno putovanje  

mora imati ovjereni putni nalog prije odlaska na putovanje. 

Pročelniku upravnog tijela putni nalog odobrava i potpisuje župan odnosno u njegovoj 

odsutnosti zamjenik župana. 

 

Članak 3. 

 

Pročelnik upravnog tijela  odobrava i potpisuje službenicima i namještenicma odlazak 

na službeno putovanje, a zamjenici župana daju konačnu suglasnost svojim potpisom. 

  

 

Članak 4. 

 

Pročelnici, službenici i namještenici  ne mogu otići na službeno putovanje bez 

odobrenja, a u slučaju odlaska bez odobrenja nadređene osobe, sve toškove nastale u svezi  

putovanja snosi osoba koja nije postupila sukladno članku 2. i  3. ove Odluke.  

 

Članak 5. 

 

Prilikom odlaska na službeno putovanje, osoba koja odobrava i potpisuje putni nalog  

prilikom određivnja  prijevoznog sredstva  kojim se putuje , prvenstveno se mora voditi 

računa o činjenici da se isključivo koristi najjeftinije javno prijevozno sredstvo, odnosno ono 

što je najracionalnije  za  SDŽ (npr. autobus, brod i slično,). 

 

 

 

Članak 6. 



 

Ukoliko bi  obzirom na okolnosti službenog putovanja, trošak putovanja javnim 

prijevoznim sredstvom ( autobusom, brodom i slično ) iznosio više od prijevoza  

zrakoplovom ili drugim sredstvom , tada će ovlaštena osoba odobriti putovanje  jeftinijim 

prijevoznim sredstvom tj.  

zrakoplovom, brodom i slično.  

 

Članak 7. 

 

U slučaju odlaska na službeno putovanje u isto mjesto više osoba ( četvero i više ) 

koristit će se  kombi vozilo ili drugo odgovarajuće ovisno o broju osoba koje putuju.  

Odluku o načinu putovanja na način iz stavka 1. ovog članka, kao i narudžbi odgovarajućeg 

vozila donosi  ovlaštena osoba iz stavka 2. i 3. ove Odluke .  

   

Članak 8. 

 

Putni nalog predstavlja vjerodostojnu ispravu koji mora sadržavati sve podatke i 

isprave utvrđene u  članku  14. stavak  2. Pravilnika o porezu na dohodak, kako bi se mogla 

izvršiti isplata. 

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa  na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatisnke županije”. 
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         Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r. 


