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Na temelju članka 18. i 19. stavak 2. Zakona o Vladi 

Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke", broj: 1/96) i članka 
31. stavka 2. Zakona o radnim odnosima i plaćama 
službenika tijela uprave u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke", broj: 14/00) Vlada Županije 
Zapadnohercegovačke, na sjednici održanoj 23. ožujka 
2001 godine, donosi 

 

ODLUKU 
O NAKNADAMA IZ OSNOVA MATERIJALNIH 

PRAVA UPOSLENIH KOD KORISNIKA 
PRORAČUNA U ŽUPANIJI 

ZAPADNOHERCEGOVA ČKOJ 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom ureñuju se naknade, odnosno 

troškovi koji se priznaju u materijalne troškove, a 
sastavni su dio materijalnih prava uposlenih kod 
korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke (u 
daljnjem tekstu: Proračun) kojima se sredstva za 
materijalne troškove osiguravaju u Proračunu i to: 

1. naknada za podmirenje troškova prijevoza na 
posao i s posla, 

2. naknada troškova službenih putovanja, 
3. naknada za prehranu tijekom rada, 
4. naknada plaće za korištenje godišnjeg odmora 

(regres), 
5. otpremnina prilikom odlaska u mirovinu, 
6. pomoć u slučaju smrti ili teške invalidnosti, 
7. naknada za odvojeni život. 

Članak 2. 
Uposlenik čije je mjesto stanovanja udaljeno 

najmanje 2 km od mjesta rada ima pravo na naknadu 
troškova prijevoza na posao i s posla u visini 0,20 KM 
po prijeñenom kilometru, a visina naknade ne može biti 
veća od 300 KM, bez obzira na udaljenost. 

Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka 
obračunava se početkom tekućeg mjeseca za prethodni 
mjesec. 

Udaljenost mjesta stanovanja uposlenika od mjesta 
rada, utvrñuje se temeljem izjave uposlenika, 
ovjerovljene od nadležnog tijela. 

U bilo kojem slučaju odsustva s posla (službeni put, 
bolovanje i slično) uposleniku ne pripada naknada za 
troškove prijevoza. 

Članak 3. 
Novčana naknada troškova službenih putovanja 

obračunavat će se i isplaćivati na temelju naloga za 
službena putovanja. Ova naknada obuhvaća: 

1. dnevnice za službena putovanja u zemlji, 
2. dnevnice za službena putovanja u inozemstvu, 
3. troškove prijevoza na službenom putu, 
4. troškove noćenja na službenom putu. 
Visinu iznosa naknade u točkama 1. i 2. ovoga 

članka utvrdit će Vlada Županije Zapadnohercegovačke 
(u daljnjem tekstu: Vlada) posebnim aktom. 

Za službeno putovanje koje traje duže od 12 sati 
obračunava se jedna dnevnica, a za službeno putovanje 
koje traje od 8 do 12 sati pola dnevnice. 

Članak 4. 
Uposleniku koji za službeno putovanje koristi osobno 

vozilo pripada naknada u visini od 25% cijene litra 
benzina (supera 98) po prijeñenom kilometru. 

Članak 5. 
Na temelju naloga za službeno putovanje može se 

isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova, koju 
odobrava osoba ovlaštena za odobravanje službenog 
putovanja. 

Članak 6. 
Izdaci za službeno putovanje priznaju se na temelju 

putnih troškova koji se u roku 3 dana od dana kada je . 
službeno putovanje završeno podnose u skladu s 
odredbama ove Odluke uz pismeno izvješće koje je 
ovjerio ovlašteni naredbodavatelj. 

Za obračun putnih troškova uz nalog za službeno 
putovanje prilažu se vozne karte kao dokaz o iznosu 
uplaćenom za upotrebu spavaćih kola, zrakoplova, 
brodske kabine, hotelski računi i drugi dokazi o 
troškovima koji se pravdaju. 

Članak 7. 
Nalog za službeno putovanje ne može se izdati osobi 

iz članka 1. ove Odluke ukoliko ranije putovanje nije 
opravdano. 

Osoba iz stavka 1. ovog članka koja nije opravdala 
putni nalog dužna je vratiti akontaciju. 

Osoba koja nije u roku opravdala putni nalog i osoba 
koja sukladno prethodnom stavku ovog članka nije vratila 
akontaciju, akontacija će se prinudno naplatiti. 

Članak 8. 
Uposlenik ima pravo na naknadu za prehranu tijekom 

rada u iznosi od 8 KM dnevno za dane provedene na 
radu. 

U bilo kojem slučaju odsustva s posla (službeni put, 
bolovanje i slično) uposleniku ne pripada naknada iz 
prethodnog stavka ovog članka. 

Članak 9. 
Uposleniku pripada naknada plaće za korištenje 

godišnjeg odmora (regres) u visini od 70% prosječne 
mjesečne neto plaće ostvarene kod korisnika Proračuna u 
prethodnom mjesecu. 

Vlada može, zavisno od sredstava u Proračunu, 
odlučiti da se naknada iz stavka 1. ovog članka isplati u 
drugom iznosu. 

Članak 10. 
Prilikom odlaska u mirovinu, uposlenik ima pravo na 

otpremninu u visini 3 prosječne mjesečne neto plaće 
ostvarene kod korisnika Proračuna u prethodnom 
mjesecu. 

Članak 11. 
U slučaju smrti uposlenika ili člana njegove obitelji, 

isplaćuje se novčana pomoć u visini od 3 prosječne 
mjesečne neto plaće ostvarene kod korisnika Proračuna 



 
 

u prethodnom mjesecu. 
U slučaju teške invalidnosti ili teške bolesti 

uposlenika ili člana njegove obitelji, isplaćuje se 
jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3 prosječne 
mjesečne neto plaće ostvarene kod korisnika Proračuna u 
prethodnom mjesecu. 

Teška invalidnost odnosno bolest se dokazuje 
temeljem dijagnoza izdanih od strane ovlaštene osobe, 
odnosno zdravstvene ustanove. 
Članom obitelji uposlenika, u smislu stavka 1. i 2. 

ovog članka, smatraju se bračni drug, djeca i roditelji na 
skrbi. 

Članak 12. 
Podatak o prosječnoj plaći korisnika Proračuna daje 

Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke. 

Članak 13. 
Uposleniku koji je privremeno rasporeñen ili upućen 

na rad van mjesta prebivališta njegove obitelji pripada 
naknada za odvojeni život od obitelji za troškove ishrane 
u visini 300 KM mjesečno, ako u iznosu naknade za 
korištenje smještaja nisu uključeni troškovi ishrane. 

Korištenje hotelskog ili drugog smještaja u mjestu 
rada, ako je mjesto rada izvan mjesta prebivališta 
uposlenika, odnosno njegove obitelji, način, visinu i 
vrste troškova smještaja odobrava Vlada. 

Dnevnice i naknada za odvojeni život od obitelji 
meñusobno se isključuju, osim u slučajevima kada se 
službeni put obavlja van mjesta rada za koje se prima 
naknada za odvojeni život. 

Članak 14. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti 

Odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava 
djelatnika tijela uprave Županije Zapadnohercegovačke 
("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", 
broj: 5/97). 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

"Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", 
a primjenjivat će se od 01. travnja 2001. godine. 

Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA ČKA 
- VLADA - 
Broj: 01-170/01-1-8 
Široki Brijeg, 23. ožujka 2001. 

Predsjednik  
Anñelko Mikuli ć, v.r. 


