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Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka
31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13. i
5/18.), Općinski načelnik Općine Lastovo dana 19. rujna 2018. godine, donosi
PRAVILNIK O IZMJENI
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE LASTOVO
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo
(„Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/18.) članak 41. mijenja se i glasi:
„Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i
odlaska s posla pod uvjetom da je udaljenost od njegovog prebivališta, odnosno boravišta do
mjesta rada najmanje 2 kilometra.
Ako je od prebivališta odnosno boravišta službenika i namještenika do mjesta rada
organiziran javni prijevoz te ga službenik i namještenik koristi, ima pravo na naknadu troška
godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji
mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost
kupnje godišnje ili mjesečne karte. Službeniku i namješteniku nadoknađuju se stvarni troškovi
prijevoza, prema predočenim kartama ili računima.
Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog
prijevoza ili službenik i namještenik isti ne koristi, naknada troškova prijevoza isplatit će se u
visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru.
Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog
prijevoza na dijelu udaljenosti, naknada troškova prijevoza isplatit će se:
– za dio udaljenosti na kojoj je prijevoz organiziran, a kojeg službenik i namještenik
koristi, u visini cijene karte organiziranog prijevoza, prema predočenim kartama ili
računima,
– za dio udaljenosti na kojoj prijevoz nije organiziran, kao i u slučaju kada se
organizirani javni prijevoz ne koristi, u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru.
Službeniku i namješteniku se naknada troškova prijevoza isplaćuje najkasnije do 15og u mjesecu za prethodni mjesec, s time da se neće isplatiti za dane godišnjeg odmora,
rodiljnog i roditeljskog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada
službenik i namještenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.
Naknada iz ovog članka isplaćuje se sukladno Izjavi o troškovima prijevoza na posao i s
posla.“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“ i primjenjuje se od 1. listopada 2018. godine.
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