Temeljem članka 3. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08. i 61/11.), članka 26. Zakona o radu ("Narodne
novine" broj 93/14.), članka 55a. stavak 2. točka 5. Statuta Osječko-baranjske županije (''Županijski
glasnik'' broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) i članka 24.
Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/10., 4/12., 10/13.
i 12/17.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 20. prosinca 2017. godine

PRAVILNIK
o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu u
upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
Članak 1.
U Pravilniku o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije (''Županijski glasnik'' broj
14/08., 4/10., 4/11. i 1/12.) dodaje se članak 35a. tako da glasi:
"Članak 35a.
Zaposleniku koji prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ispunjava uvjete za
ostvarenje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za
dugogodišnjeg osiguranika isplatit će se temeljem sporazuma između župana i zaposlenika,
stimulativna otpremnina radi odlaska u mirovinu prije navršenih 65 godina života.
Zaposleniku će se isplatiti stimulativna otpremina u iznosu od 65% prosječne mjesečne plaće
isplaćene zaposleniku u zadnja tri mjeseca prije odlaska u mirovinu, za svaku godinu neprekidnog
radnog staža ostvarenog u Županiji i njenim pravnim prednicima.
Zaposlenik koji do 31. prosinca tekuće godine navrši najmanje 63 godine života ne ostvaruje
pravo na otpremninu iz prethodnog stavka.
Iznimno, pravo na stimulativnu otpremninu u 2017. godini ostvaruju zaposlenici koji su
raspoređeni na neodređeno vrijeme, a koji su rođeni 1954. godine."
Članak 2.
Mijenja se članak 38. tako da glasi:
"Kada je zaposlenik upućen na službeno putovanje, pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih
troškova i naknada troškova noćenja u visini neoporezivih iznosa temeljem urednog i vjerodostojnog
putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom
nalogu.
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 170,00 kuna.
Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo utvrđuje se u visini iznosa propisanih Odlukom
o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava
Državnog proračuna.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka
prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je zaposlenik upućen na službeno putovanje udaljeno
najmanje 30 kilometara.
Zaposlenik ostvaruje pravo na dnevnicu u punom iznosu, ako je proveo na službenom
putovanju više od 12 sati, a ukoliko provede na službenom putovanju manje od 12, a više od 8 sati ima
pravo na pola dnevnice.
Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) iznos dnevnice koji se
isplaćuje u novcu umanjuje se za 30%, odnosno za 60% ukoliko su osigurana dva obroka (ručak i
večera).
Ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na
inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati
provedenih na službenom putu.
Ako dođe do promjene poreznih propisa za neoporezive iznose dnevnica za službena
putovanja u zemlji i inozemstvu, naknade prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom
putovanju, od dana primjene tih propisa toliko će iznositi i neoporezive dnevnice za službena
putovanja u zemlji i inozemstvu, naknade prijevoznih troškova i naknade troškova noćenja na
službenom putovanju iz ovog članka."
Članak 3.
Mijenja se članak 49. tako da glasi:
"Materijalna prava iz članka 34., 35., 35a., 36., 37., 38., 39., 44., 45., 46., 48. i 55. utvrđena su
u netto iznosima, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno."
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon objave u ''Županijskom glasniku''.
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