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Temeljem članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 34. 
Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), ravnatelj Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije donosi 
 

PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA 
PUTNIH NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 

Članak 1. 

Ovom Procedurom propisuje se način i postupak izdavanja, te obračuna naloga za službeno putovanje 
zaposlenih u Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije. 

Članak 2. 

Naknade troškova službenog putovanja koje proizlaze iz obračuna putnog naloga obračunavaju se i 
isplaćuju sukladno važećim zakonskim propisima. 

Članak 3. 

Način i postupak izdavanja, te obračun naloga za službeno putovanje određuje se kako slijedi: 

R. 
br. 

Aktivnost Odgovorna osoba Dokument Rok 

1. 

Pisani prijedlog/zahtjev za 
upućivanje na službeno 
putovanje s navedenim imenom 
i prezimenom zaposlenika, 
datumom predaje zahtjeva, 
datumom polaska i povratka sa 
službenog putovanja, 
odredištem putovanja, svrhom 
službenog putovanja i podacima 
o prijevoznom sredstvu. 

Zaposlenik 

Pisani prijedlog/zahtjev 
zaposlenika kojem se 
može priložiti poziv, 
prijavnica i program 
stručnog usavršavanja, 
konferencije, zahtjev za 
uslugom i sl. 

Tijekom godine 

2. 

Ako je prijedlog/zahtjev 
opravdan i u skladu s 
financijskim planom izdaje se 
putni naloga putem 
aplikacijskog sustava županijske 
Riznice. Putni nalog se ispisuje i 
ovjerava.  

Stručni referent 
za kadrovske i 
opće poslove 

1. Putni nalog 
zaposlenika ovjeren 
potpisom ravnatelja  
2. Putni nalog ravnatelja 
ovjeren potpisom 
predsjednika ili člana 
Upravnog vijeća. 
Putni nalog uručuje se 
zaposleniku. 

Najkasnije treći 
dan prije 
službenog 
putovanja 

3. 

Dostava putnog naloga na 
obračun. Zaposlenik popunjava 
dijelove putnog naloga (datum i 
vrijeme polaska i povratka, 
početno i završno stanje brojila 
ako je koristio vozilo, prijevozne 
troškove, troškove 
smještaja/noćenja i drugih 
eventualnih opravdanih 
troškova), prilaže 
dokumentaciju potrebnu za 

Zaposlenik 

1. Putni nalog/obračun 
troškova za službeno 
putovanje zaposlenika 
ovjeren potpisom 
ravnatelja. 
2. Putni nalog ravnatelja 
ovjeren potpisom 
predsjednika ili člana 
Upravnog vijeća. 

Najkasnije treći 
dan od povratka 
zaposlenika sa 
službenog 
putovanja 



obračun troškova putovanja 
(potvrde putnih karata, račune 
za cestarinu i sl.), sastavlja 
izvješće o rezultatima službenog 
putovanja, ovjerava obračun 
troškova za službeno putovanje 
svojim potpisom, te nakon 
potpisa ravnatelja/ predsjednika 
ili člana Upravnog vijeća isti 
prosljeđuje u Odsjek za 
financijske poslove. 

4. 

Likvidatura i obračun troškova 
po putnom nalogu. Provodi se 
formalna i matematička 
provjera podataka dostavljenih 
na obračun i provjera 
vjerodostojnosti priložene 
dokumentacije. U aplikacijskom 
sustavu županijske Riznice vrši 
se obračun putnog naloga. 
Ispisan obračun putnog naloga 
dostavlja se na potpis 
zaposleniku koji je bio na 
službenom putovanju, a zatim 
voditelju Odsjeka za financijske 
poslove koji svojim potpisom 
potvrđuju ispravnost obračuna i 
ravnatelju/predsjedniku ili članu 
Upravnog vijeća koji svojim 
potpisom potvrđuju da je 
službeno putovanje prema 
putnom nalogu izvršeno i da se 
može izvršiti isplata. 

Stručni suradnik 
za financijske i 
računovodstvene 
poslove 

1. Putni nalog/Putni 
račun - Obračun 
zaposlenika ovjeren 
potpisom ravnatelja. 
2. Putni nalog/Putni 
račun - Obračun 
ravnatelja ovjeren 
potpisom predsjednika 
ili člana Upravnog 
vijeća. 

Najkasnije 
petnaesti dan 
od dana 
zaprimanja 
putnog naloga  

5. 

Knjiženje troškova po putnom 
nalogu u Glavnoj knjizi i isplata 
troškova po punom nalogu na 
tekući račun zaposlenika putem 
aplikacijskog sustava županijske 
Riznice. 

Stručni suradnik 
za financijske i 
računovodstvene 
poslove 

Putni nalog/Putni račun 
- Obračun 

Najkasnije 
sedam dana od 
dana zaprimanja 
punog naloga 
ovjerenog od 
strane 
ovlaštenih 
osoba 

  



Članak 4. 
 

Danom stupanja na snagu ovih Procedura prestaju važiti Procedure izdavanja i obračunavanja putnih 
naloga za službeno putovanje KLASA: 030-02/20-01/2; URBROJ: 2170-05/13-20-1 od 27. ožujka 2020. 
godine. 

Članak 5. 

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA: 030-02/21-01/1 
URBROJ: 2170-05/13-21-1 

U Rijeci, 01. rujan 2021. 

 

 

 

Ravnatelj: 

 

Doc. dr. sc. Robert Maršanić 


