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Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja 
o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 95/19) i članka 88. Statuta Osnovne škole Ferdinandovac, ravnatelj škole donosi 
 
 

PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 
 

I. 
Ova Procedura propisuje način i postupak izdavanja te obračun naloga za službeno putovanje zaposlenika Osnovne škole Ferdinandovac. 
 

II. 
Kada je zaposlenik upućen na službeno putovanje pripada mu naknada troškova prijevoza, dnevnica i naknada troškova smještaja sukladno 
Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim 
ustanovama i poreznim propisima. 
 

III. 
Privatni automobil u službene svrhe može se koristiti u slučaju kada zaposlenik prevozi stvari za potrebe škole ili ako se za službeno putovanje 
jednim automobilom koristi više zaposlenika škole. U ostalim slučajevima korištenja privatnog automobila u službene svrhe, isplaćuje se cijena 
karte javnog prijevoza. 
 

IV. 
Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 
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V. 
Način i postupak izdavanja te obračunavanja naloga za službeno putovanje zaposlenika Osnovne škole Ferdinandovac određuje se kako slijedi: 
 
 

DIJAGRAM TIJEKA OPIS AKTIVNOSTI IZVRŠITELJ 
POPRATNI 

DOKUMENTI 

 
ROK 

Zahtjev/prijedlog 
zaposlenika za odlazak na 
službeno putovanje 

 
-Zaposlenik na temelju poziva, prijavnice 
ili nekog drugog dokumenta traži 
odobrenje ravnatelja za odlazak na 
službeno putovanje 
 

 
Zaposlenici škole 
 

Poziv/prijavnica i 
program puta/stručnog 
usavršavanja/natjecanj
a, izleta, ekskurzije, 
izvanučioničke nastave 
i sl. 

Najkasnije 3 (tri) 
radna dana prije 
planiranog 
putovanja, osim 
ako se radi o 
neplaniranom putu 
(1 (jedan) radni dan 
prije odlaska) 

Prijedlog upućivanja 
zaposlenika na službeno 
putovanje 

 
- Daje prijedlog za službeno putovanje za 
potrebe obavljanja poslova u interesu 
škole 
- Daje prijedlog za stručno usavršavanje 
iz kataloga MZO-a, AZOO ili koja 
provode županijska stručna vijeća te za 
druga usavršavanja organizirana od 
strane stručnih udruga 
- Odobrava plan i program 
izvanučioničke nastave, ekskurzije i 
škole u prirodi 
 

Ravnatelj škole 

Poziv/prijavnica i 
program puta/stručnog 
usavršavanja/natjecanj
a, izleta, ekskurzije, 
izvanučioničke nastave 
i sl. 

Najkasnije 3 (tri) 
radna dana prije 
planiranog 
putovanja, osim 
ako se radi o 
neplaniranom putu 
(1 (jedan) radni dan 
prije odlaska) 

Razmatranje 
prijedloga/zahtjeva za 
službeno putovanje 

- Razmatra je li prijedlog/zahtjev za 
službeno putovanje opravdan, odnosno 
je li u skladu s internim aktima škole te s 
poslovima radnog mjesta zaposlenika 
-  Provjerava s računovođom je li 
prijedlog u skladu s financijskim 
planom/proračunom 

Ravnatelj škole, 
računovođa 

Putni nalog, Financijski 
plan/proračun, Drugi 
interni akti 

Najkasnije 2 (dva) 
radna dana prije 
planiranog 
putovanja, osim 
ako se radi o 
neplaniranom putu 
(1 (jedan) radni dan 



 prije odlaska) 

Odobravanje službenog 
putovanja 

 

 -  Ukoliko je prijedlog/zahtjev za 
službeno putovanje opravdan i u skladu 
s financijskim planom/proračunom daje 
usmeni nalog tajniku za izdavanje naloga 
za službeno putovanje i određuje način 
korištenja prijevoznog sredstva i iznos 
eventualno odobrenog predujma 
 

Ravnatelj škole 

 
Poziv ili Plan i program 
puta/stručnog 
usavršavanja/natjecanj
a, Putni nalog 

Najkasnije 2 (dva) 
radna dana prije 
planiranog 
putovanja, osim 
ako se radi o 
neplaniranom putu 
(1 (jedan) radni dan 
prije odlaska) 

Evidentiranje naloga za 
službeno putovanje 

- Po usmenom nalogu ravnatelja izdaje  
nalog za službeno putovanje, dodjeljuje 
mu broj i upisuje ga u Knjigu službenih 
putovanja 
- Nalog za službeno putovanje s 
obrascem izvješća sa službenog 
putovanja predaje zaposleniku koji se 
upućuje na službeno putovanje 

Tajnik 

Putni nalog, Obrazac 
izvješća sa službenog 
putovanja, Knjiga 
službenih putovanja 

Najkasnije 2 (dva) 
radna dana prije 
planiranog 
putovanja, osim 
ako se radi o 
neplaniranom putu 
(1 (jedan) radni dan 
prije odlaska) 

Isplata predujma 
Ako je ravnatelj odobrio isplatu 
predujma, zaposleniku se isplaćuje 
odobreni iznos predujma 

Računovođa 
Nalog za isplatu 
predujma 

Najkasnije 1 
(jedan) radni dan 
prije odlaska 

 
Predaja popunjenog 
naloga za službeno 
putovanje i Izvješća sa 
službenog putovanja po 
povratku sa službenog 
putovanja 
 
 

 
-  Popunjava dijelove Putnog naloga 
(datum i vrijeme polaska na službeno 
putovanje, datum i vrijeme povratka sa 
službenog putovanja, broj sati na 
putovanju, početno i završno stanje 
brojila (u km) te marku i registarsku 
oznaku vozila ako je koristio osobni 
automobil), 

Zaposlenik  škole 
koji je bio na 
službenom putovanju 
(odnosno koji je bio 
upućen na službeno 
putovanje) 

 
Putni nalog, 
Izvješće sa službenog 
putovanja i 
Dokumentacija za 
obračun troškova 
putovanja 
 
 

U roku od 3 (tri) 
radna dana od 
izvršenog 
putovanja  



 
 

- Prilaže dokumentaciju potrebnu za 
obračun troškova putovanja (npr. putne 
karte za osobu, karte za prijevoz 
trajektom (za osobu i vozilo), račun za 
cestarinu, račun za tunelarinu, 
parkiranje, račun za smještaj, račune za 
ostale izdatke - rezervacija sjedala, 
aerodromska  taksa, kotizacija,  prijevoz 
prtljage ako se posebno naplaćuje, 
korištenje garaže),  
- Sastavlja pisano Izvješće sa službenog 
putovanja, na izvješću obvezno treba 
navesti datum podnošenja izvješća 
- Sve to ovjerava svojim potpisom i 
predaje u tajništvo škole 
 
- Ako putovanje nije realizirano, putni 
nalog se poništava (dvije okomite crte na 
prednjoj strani putnog naloga s 
navođenjem „NIJE REALIZIRANO”) uz 
napomenu zašto putovanje nije 
realizirano te se isti predaje u tajništvo 
radi poništavanja putnog naloga u Knjizi 
službenih putovanja 
 

 
 

 
Obračun naloga za 
službeno putovanje 
 

 
- Obračunava troškove službenog 
putovanja prema važećim zakonskim 
propisima, provedbenim propisima 
donesenim na temelju zakonskih odredbi  
te odredbama Kolektivnih ugovora  
(TKU, KU za zaposlene u 
osnovnoškolskim ustanovama,  Pravilnik 
o porezu na dohodak) 

Tajnik 
 
Putni nalog s 
dokumentacijom 

2 (dva) radna dana 
od predaje 
popunjenog naloga 
za službeno 
putovanje, Izvješća 
sa službenog 
putovanja i 
pripadajuće 
dokumentacije od 
strane zaposlenika 



- Obračunati nalog daje na potpis 
ravnatelju škole 

upućenog na 
službeno putovanje 

Potvrda izvršenja 
službenog putovanja i 
odobrenje za isplatu 
naloga za službeno 
putovanje 

 
- Ravnatelj škole provjerava obračunati 
nalog za službeno putovanje i svojim 
potpisom dozvoljava isplatu po 
navedenom nalogu  
- Potpisani nalog za službeno putovanje 
predaje u tajništvo škole radi 
evidentiranja troškova putovanja u 
Knjigu službenih putovanja 
 

Ravnatelj škole 
 
Putni nalog s 
dokumentacijom 

3 (tri) radna dana 
od predaje 
popunjenog naloga 
za službeno 
putovanje, Izvješća 
sa službenog 
putovanja i 
pripadajuće 
dokumentacije od 
strane zaposlenika 
upućenog na 
službeno putovanje 

Evidentiranje iznosa za 
isplatu u Knjigu službenih 
putovanja 

- Upisuje iznos dnevnice i iznos troškova 
putovanja u Knjigu službenih putovanja 
 
- Prosljeđuje obračunati nalog u 
računovodstvo na kontrolu, likvidaturu i 
isplatu 
 

Tajnik 

Putni nalog s 
dokumentacijom, 
Knjiga službenih 
putovanja 

5 (pet) radnih dana 
od predaje 
popunjenog naloga 
za službeno 
putovanje, Izvješća 
sa službenog 
putovanja i 
pripadajuće 
dokumentacije od 
strane zaposlenika 
upućenog na 
službeno putovanje 

 
Kontrola naloga za 
službeno putovanje i 
isplata 

- Provodi formalnu i matematičku 
kontrolu obračunatog naloga i 
vjerodostojnosti priložene dokumentacije 
- Daje nalog putem riznice da se 
odobreni iznos po nalogu za službeno 

Računovođa 
 
Putni nalog s 
dokumentacijom 

Dvokratno – do 15. 
i 25. u mjesecu  



putovanje isplati na tekući račun 
zaposlenika 
 
 

Evidencija isplate  
-Evidentira isplatu u računovodstvenom 
sustavu 

Računovođa  

Dvokratno -  po 
isplati 

 
 

VI. 
Procedura izdavanja i obračunavanja naloga za službeno putovanje dostupna je svim zaposlenicima na mrežnim stranicama Škole. 
 
 
 

RAVNATELJ: 
                      Slavko Kenđelić, prof. 


