Ime i prezime zaposlenika:
Veleučilište Baltazar Zaprešić

Mjesto rada (grad, ulica): : _________________________________
Mjesto prebivalište/boravište:_______________________________________

IZJAVA
o troškovima prijevoza na posao i s posla
(za 2018. i 2019. godinu)
Ja________________________________________ OIB: ____________________
(ime i prezime)
pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da udaljenost od mjesta mog
prebivališta/boravišta (označiti odgovarajuće) do mjesta rada iznosi više od 2 km.
DA
NE
Ukoliko je udaljenost veća od 2 km, molimo nastavite daljnji odabir ponuđenih stavki.
Odaberite jednu od ponuđenih stavaka na način da zaokružite broj ispred stavki koju ćete
koristiti:
A) MJESNI JAVNI PRIJEVOZ U MJESTU RADA
A1) mjesni javni prijevoz za područje grada Zagreba – godišnja/mjesečna karta.

B) MEĐUMJESNI JAVNI PRIJEVOZ
B1) međumjesni javni prijevoz prijevoznika
________________________________________ za područje grada
____________ i grada__________________
____________________________________(PRIJEVOZNA ZONA) –
godišnja/mjesečna karta.
B2) međumjesni javni prijevoz
prijevoznika________________________________________ između mjesta
prebivališta/boravišta _________________________________i mjesta rada
___________________________________ - godišnja/mjesečna karta.

C) ORGANIZIRANI JAVNI PRIJEVOZ KOJEG ZAPOSLENIK NE KOSRISTI
C1) pravo na naknadu troškova prijevoza, koja će se za svaki pojedini mjesec
isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte, ako postoji mogućnost kupnje
godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje
godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili
mjesečne karte.
Ako je od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada organiziran javni prijevoz
od više prijevoznika, a koji prometuju na toj relaciji, naknada troškova prijevoza
će se isplaćivati u onoj visini koja je povoljnija za poslodavca.

D) OSOBNI AUTOMOBIL
D1) Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog
javnog prijevoza, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini od 1,00 kn po
prijeđenom kilometru, uvećano za troškove mostarine i tunelarine (uz predočenje
ispisa elektroničke naplate cestarine – ENC na ime zaposlenika i za odgovarajući
dolazak na posao i povratak s posla), kao i u slučaju naknade troškova prijevoza
zaposleniku u dane kada organizirani javni prijevoz ne prometuje.
E) Posebni slučaj: ____________________________________________________

Ova izjava služi kao podloga za isplatu naknade za trošak prijevoza dolaska na posao i
odlaska s posla sukladno članku 30. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim
materijalnim pravima radnika i u druge svrhe se ne može upotrijebiti.
Sve eventualne promjene u odnosu na dane podatke obvezujem se prijaviti u roku od 7
(sedam) dana od nastanka promjene.
U Zaprešiću, ________________________.
Potpis zaposlenika:
________________________
PRIVICI:
-

Planer putovanja Hrvatskog autokluba (htpp://map.hak.hr)
Preslika osobne iskaznice ili prijave o prebivalištu/boravištu (ukoliko se adresa na
osobnoj iskaznici razlikuje od prebivališta/boravišta).

