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Na temelju ĉlanka  28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ilok  sa sjedištem u Iloku ,  Sofija 2 

upisan u sudski registar Trgovaĉkog suda u Osijeku pod brojem (MBS): 030071535 , OIB: 

79529276313 (u daljnjem tekstu: Poslodavac), Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Ilok, 

na svojoj  03. sjednici održanoj 24.12. 2019. godine donijelo je sljedeće 

 

II  IZMJENE I DOPUNE  

PRAVILNIKA O RADU 

 

                                                                          Ĉlanak 1. 

Ĉlanak 64. Pravilnika o radu mijenja se i glasi : 

"1. Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla ( u 

daljnjem tekstu: naknada troškova prijevoza),  neovisno na udaljenost od njegovog prebivališta, 

odnosno boravišta do mjesta rada. 

2. Zaposlenik ima pravo na  naknadu troškova za mjesni prijevoz prema Financijskom planu 

ustanove, a Odluku o visini naknade donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja za svaku 

proraĉunsku godinu, a maksimalno u visini cijene karte mjeseĉnog javnog prijevoza najbližeg mjesta 

u kojem je taj prijevoz organiziran. 

3. Pravo na naknadu za troškove meĊumjesnog prijevoza isplatit će se za udaljenost od mjesta 

prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada na temelju udaljenosti koja se utvrĊuje prema planeru 

Hrvatskog autokluba, kartografske podloge Google Maps i to kao najkraća automobilska ruta sa 

suvremenim kolniĉkim zastorom (asfaltom). 

4. Naknada troškova meĊumjesnog  prijevoza isplatit će se u visini od 1,00 kn po prijeĊenom km, 

uvećane za troškove mostarine i tunelarine. 

5. Zaposleniku se naknada troškova prijevoza isplaćuje najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni 

mjesec, s time da se neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog i roditeljskog dopusta, 

privremene sprijeĉenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u 

obvezi dolaska na posao." 
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Ĉlanak 2. 

U ĉlanku 68. , iza stavka 2. dodaje se : 

"Radnik ima pravo na isplatu neoporezive paušalne godišnje  naknade za podmirivanje troškova 

prehrane.  

Neoporeziva godišnja naknada za podmirivanje troškova prehrane isplaćivati će se svakom radniku 

mjeseĉno u visini koju na prijedlog ravnatelja odreĊuje Upravno vijeće ustanove za svaku 

proraĉunsku godinu." 

Ĉlanak 3. 

Pravilnik o radu u pogledu ostalih ĉlanaka ostaje neizmijenjen. 

Ĉlanak 4. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o radu stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploĉi 

Poslodavca. 

  

U Iloku, dana  24.12. 2019. godine 

Urbroj: _____ 

 

 

                                                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                     Mladen Papak, dipl.ing. 

 

 

UtvrĊuje se da su ove II Izmjene i dopune Pravilnika o radu objavljene na oglasnoj ploĉi dana 

25.12.2019.  godine, te stupaju  na snagu dana  01.01.2020.  godine 

 

 

          DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK 

             ravnateljica Darija Nikolić, mag.soc.rada 


