
Na temelju članka 18.i 22. Statuta Županijske uprave za ceste PGŽ Klasa: 

023-01/6-01/1 Ur.broj: 2170-04-11-06-1 od 23.02.2012.godine , Upravno 
vijeće Županijske uprave za ceste PGŽ na 29. sjednici održanoj dana 

8.02.2013.godine donijelo je  

 
 

                                               PRAVILNIK  
 

 
o korištenju službenih osobnih automobila u vlasništvu Županijske 

uprave za ceste Primorsko-goranske županije  
 

 
                                                Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom utvrđuje se ; 

 Krug osoba koje imaju pravo korištenja osobnih automobila u 
vlasništvu ŽUC-e PGŽ  

 Uvjeti i način korištenja službenih osobnih automobila  

 Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u vezi sa korištenjem 
i održavanje službenih automobila  

 Druga prava i obaveze u svezi sa korištenje službenih automobila 
ŽUC-e PGŽ. 

                                                Članak 2. 
 

          Sva vozila ŽUC-e PGŽ, koriste se za službene potrebe u svrhu 
obavljanja poslova i zadataka zbog kojih je osnovana ŽUC-e na temelju 

Zakona, akta o osnivanju i sukladno općim aktima ŽUC-e PGŽ. 
 

                                                Članak 3.  
 

         Pravo korištenja službenih automobila imaju:  
 

 Ravnatelj ŽUC-e PGŽ  

 Zaposlenici u ŽUC-e PGŽ  
 Vanjski suradnici ŽUC-e PGŽ po posebnom odobrenju Ravnatelja i  

uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća ŽUC-e PGŽ. 
    

 
                                                Članak 4.  

 
         Pravo na korištenje službenog automobila ŽUC-e PGŽ u službene 

svrhe od 0-24 sata ima Ravnatelj ŽUC-e PGŽ, zaposlenici ŽUC-e kojima 
zbog potrebe  i naravi obavljanja poslova i radnih zadataka takvo 

korištenje odobrava ravnatelj ŽUC-e posebnom Odlukom.  
 

 
 



         Odlukom ravnatelja odredit će se zaposlenik ili zaposlenici kojima se 

dodjeljuje vozilo na korištenje, vremenski rok na koji se vozilo dodjeljuje, 
razlozi zbog kojih se vozila dodjeljuje, marka , tip i reg. oznaka vozila koje 

se dodjeljuje kao i uvjeti i način na koji će se koristiti dodijeljeno vozilo od 

strane korisnika a sve sukladno Zakonu, općim aktima ŽUC-e PGŽ i ovom 
Pravilnikom. 

 
                                              Članak 5. 

 
        Vanjski suradnici ŽUC-e PGŽ mogu koristiti službeno vozilo ŽUC-e 

samo po posebnoj odluci Ravnatelja i uz prethodnu suglasnost Upravnog 
vijeća ŽUC-e PGŽ a sukladno načinu  i uvjetima određenim u 2. stavku 

članka 4. ovog Pravilnika. 
 

 
                                               Članak 6. 

 
        Za vrijeme korištenja službenog vozila korisnici su dužni voditi 

evidenciju o korištenju vozila u putnom radnom listu sa kojim je zaduženo 

svako vozilo kao i evidenciju o kupnji goriva za što su dužni priložiti izdane 
račune.  

 
        Putni radni listovi vode se na propisanim obrascima. Putni radni 

listovi otvaraju se svakog prvog u mjesecu i zaključuju zadnjeg dana u 
tekućem mjesecu.  

 
       Korisnici vozila dužni su zaključiti putne radne listove za protekli 

mjesec najkasnije do 5-og u narednom mjesecu i iste predati u Odsjek za 
financijske poslove.  

 
 

                                               Članak 7. 
 

 

        Svako korištenje vozila ŽUC-e  u privatne svrhe od strane korisnika, 
mora biti prethodno odobreno od strane Ravnatelja i smatra se darom u 

naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak na što se obračunavaju i 
uplaćuju propisani porezi i doprinosi. Dar u naravi obračunavat će se 

prema odredbama ovog članka te ustezati od plaće nužnih korisnika. 
Obračun dara u naravi će se vršiti unutar bruto plaće te se ista ovim 

obračunom neće povećavati.  
 

        Visina dara u naravi u smislu ovog članka obračunavati će se na 
način da se kilometri pređenog puta u privatne svrhe pomnože sa 2,00 

HRK u koji je uključen i PDV. 
 

 
 



 

        Korisnici vozila su poradi obračuna iz prethodnog stavka dužni voditi 
preciznu evidenciju o prijeđenim kilometrima za osobne potrebe putem 

putnog radnog lista koji se sa pripadajućim računima predaje u Odsjek za 

financijske poslove. 
 

 
                                           Članak 8. 

 
 

        Administrativne i tehničke poslove u svezi korištenja automobila 
obavljaju korisnici kojima su vozila dodijeljena odlukom Ravnatelja a 

odnose se na osiguranje kreditnih kartica za plaćanje goriva, kartica za 
parkiranje, vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži i utrošku 

goriva, brigu o tehničkom pregledu, redovnom servisiranju i popravcima, 
osiguranju kao i druge poslove kojima se osigurava zakonito i pravilno 

korištenje dodijeljenog vozila. 
 

                                            Članak 9. 

 
         Za vrijeme godišnjeg odmora ili nesposobnosti za rad uzrokovane 

bolešću ili drugim uzrokom a koja je dulja od 5 radnih dana , korisnici 
vozila ista će ostavljati na mjestu koje odredi Ravnatelj ŽUC-e. 

 
                                           Članak 10. 

 
         Za nepoštivanje odredbi ovog Pravilnika kao i Zakona i Pravilnika 

kojima je regulirano sigurno upravljanje vozilom ŽUC-e u prometu, 
korisnici odgovaraju stegovno i materijalno. 

 
 

                                            Članak 11. 
 

           Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se 

osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči ŽUC-e PGŽ. 
 

 
 

                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:  
 

                                                    Kapetan Marinko Dumanić 
 

 
 

Klasa:   023-01/12-01/20 
Ur.broj: 2170-04-11-13-2                                                                                          

Rijeka,   8.02.2013. 
 


