
Na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Klasa: 023-01/6-
01/1 Ur. broj: 2170-04-11-15-1 od 08.04.2015.godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj dana  10. ožujka 2022. godine donijelo je  
 
 

 

PRAVILNIK 
 

o korištenju službenih osobnih automobila u vlasništvu Županijske uprave za 
ceste Primorsko-goranske županije 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: 

 Osobe koje imaju pravo korištenja osobnih automobila u vlasništvu Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu; službeni automobil),  

 Uvjeti i način korištenja službenih  automobila,  

 Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u svezi s korištenjem i održavanjem službenih 
automobila,  

 Druga prava i obveze u svezi s korištenjem službenih automobila. 
                                                

            Članak 2. 
 
Službeni automobili  koriste se za službene potrebe u svrhu obavljanja poslova i zadataka zbog kojih je 
osnovana Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: ŽUC PGŽ) na temelju 
Zakona, akta o osnivanju, Statuta i sukladno općim aktima ŽUC PGŽ. 
 

            Članak 3. 
 
Pod službenim potrebama u smislu članka 2. ovog Pravilnika podrazumijeva se obavljanje poslova i 
zadataka koji pripadaju u djelokrug rada ŽUC PGŽ:  

- obavljanje terenskog rada, 

- poslovi i zadaci izvan sjedišta, 

- sudjelovanje na sastancima, sjednicama,  seminarima i sl., 

- nabava sredstava potrebnih za rad , 

- obavljanje drugih poslova po ovlaštenju/nalogu ravnatelja. 
 

             Članak 4.  
 
         Pravo korištenja službenih automobila imaju:  
 

 Ravnatelj (dalje u tekstu: korisnik) 

 Zaposlenici  (dalje u tekstu: korisnik)  
 

Članak 5. 
 
Sva službena vozila  koriste se isključivo za službene potrebe tijekom radnog vremena. 
     



U slučaju da ravnatelj ili zaposlenik obavlja poslove i radne zadatke nakon završetka radnog vremena, 
ovlašten je vratiti službeni automobil na službeno parkiralište  slijedećeg radnog dana.  
 
U slučaju kada se službeno vozilo koristi za odlazak na službeno putovanje veće od 30 km od sjedišta 
ŽUC PGŽ, korištenje odobrava ravnatelj, a ravnatelju odobrava Predsjednik  Upravnog vijeća. 
          

Članak 6. 
 
Službena vozila moraju biti ispravna za vožnju, što se utvrđuje tehničkim pregledom vozila. Korisnik je 
dužan prilikom preuzimanja vozila izvršiti vizualni pregled istog. Uočena nastala oštećenja ili tehničke 
nepravilnosti korisnik je dužan prijaviti odgovornoj osobi koja obavlja administrativne i tehničke 
poslove u svezi korištenja službenih vozila. 
 
Ukoliko korisnik koristi službeni automobil dulje od 24 sata, dužan je samostalno poduzimati sve radnje 
koje su neophodne da bi službeni automobil bio ispravan za vožnju te o svim uočenim nedostacima 
bez odgode obavijestiti odgovornu osobu koja obavlja administrativne i tehničke poslove u svezi  
korištenja službenih vozila. 
                                                   

            Članak 7. 
 
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi propisanu evidenciju o korištenju 
vozila u putnom radnom listu s 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 službenog vozila dužni su evidentirati 
prijeđenu udaljenost zaključno s posljednjom vožnjom tijekom radnog vremena ili nakon posljednje 
vožnje u slučaju iz čl. 5. st. 2 ovog Pravilnika. 
 
Dnevna evidencija o korištenju vozila (putni radni list) sadrži slijedeće: 
          - registarsku oznaku službenog vozila, 
          - datum korištenja službenog vozila, 
          - ime, prezime i potpis korisnika službenog vozila, 
          - relaciju kretanja službenog vozila (kretanje službenog automobila, mjesto polaska, stajanja i  
            dolaska), 
          - broj osoba u automobilu, 
          - početno i završno stanje brojača prijeđene udaljenosti, 
          - broj prijeđenih kilometara i utrošak goriva. 
 
Uz evidenciju iz prethodnog stavka korisnici obvezno prilažu račun za kupnju goriva, ako je korisnik 
točio gorivo tijekom korištenja vozila. 
 
Ako je korisnik tijekom korištenja službenog automobila platio trošak parkiranja vlastitim sredstvima, 
ostvaruje pravo na refundaciju troška uz predočenje parkirne karte, a koju isplatu odobrava ravnatelj 
temeljem priloženih dokaza o plaćanju troškova, odnosno po odobrenju troškova po putnom nalogu. 
 
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 i odgovornoj osobi koja obavlja administrativne i 
tehničke poslove u svezi korištenja automobila.  
 

 
 



 
Članak 8. 

 
Korisnici vozila su radi obračuna korištenja  službenog vozila iz prethodnog članka dužni voditi preciznu 
dnevnu/mjesečnu evidenciju o prijeđenim kilometrima i utrošku goriva putem putnog radnog lista i 
putem putnog naloga (nalog za službeno putovanje) za korištenje  službenog vozila za udaljenosti veće 
od 30 km od  mjesta rada, koji se sa pripadajućim računima predaju u Odsjek za financijske poslove. 
 
Putni nalog mora obvezno sadržavati :  

- ime i prezime te radno mjesto odnosno svojstvo korisnika, 

- datum korištenja službenog vozila, 

- predviđeno trajanje putovanja, 

- potpis i pečat osobe koja odobrava korištenje, 

- svrhu korištenja službenog vozila i opis poslova, 

- odredište putovanja, 

- naziv i registarsku oznaku korištenog vozila, 

- vrijeme početka i završetka putovanja, 

- početno i završno stanje brojača udaljenosti u vozilu, 

- podatke o troškovima prijevoza i ostale troškove sukladno Proceduri o putnom nalogu, 

- izvješće o svrsi i rezultatima službenog putovanja. 
       

Članak  9. 
 
U  slučaju da nakon uporabe službenog vozila postoji potreba za dopunu spremnika goriva u vozilu 
(manje od 1/3 spremnika goriva), korisnik je dužan prije vraćanja vozila na službeno parkiralište 
napuniti spremnik odgovarajućim gorivom. 

 
           Članak 10. 

 
Administrativne i tehničke poslove u svezi korištenja automobila koji se odnose na osiguranje kartica 
za plaćanje goriva, na parkiranje, brigu o tehničkom pregledu, redovnom servisiranju i popravcima, 
osiguranju, kao i druge poslove kojima se osigurava zakonito i pravilno korištenje službenog vozila, 
obavlja Stručni suradnik za upravno-tehničke poslove I ili drugi zaposlenik po nalogu ravnatelja. 
 
                                                                          

Članak 11. 
 
Korisnici službenih vozila moraju imati važeću vozačku dozvolu te se pridržavati svih odredbi Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama i drugih propisa kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, 
tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati vozila za sigurno sudjelovanje u prometu kao i odredbi 
ovog Pravilnika.    
 
Korisnik vozila je dužan odmah izvijestiti odgovornu osobu ukoliko mu je vozačka dozvola privremeno 
ili trajno oduzeta, izrečena zabrana upravljanja vozila temeljem Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama ili oduzeta rješenjem nadležnog tijela (suda ili zdravstvene ustanove)   
 

          Članak 12. 
 
Prilikom korištenja službenog automobila korisnici su obvezni postupati s pažnjom dobrog gospodara 
te u skladu s uobičajenim načinom uporabe. 
 



Ravnatelj može  privremeno ili trajno zabraniti korištenje službenog automobila pojedinom korisniku 
za kojega se utvrdi da je više puta prouzročio prometnu nezgodu ili na drugi način svojom krivnjom 
oštetio vozilo, odnosno da je nemarno ili suprotno tehničkim normativima upravljao vozilom. U tim 
slučajevima korisnik u obavljanju svoga posla izvan sjedišta ŽUC PGŽ mora koristiti javni prijevoz te ima 
pravo na naknadu troškova karte.                                                                                   
                                        

          Članak 13. 
 
Korisnici službenih vozila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja automobila, kao i u slučaju 
kvara na automobilu odmah o tome obavijestiti  službenu osobu koja obavlja administrativne i tehničke 
poslove u svezi korištenja  automobila. 
 
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, ocijeniti će se pojedinačna odgovornost korisnika koji je  
prouzročio nesreću, kvar ili oštećenje vozila. Ukoliko je šteta nastala skrivljenim ponašanjem ili 
nemarom korisnika, pa osiguratelj otkloni mogućnost isplate naknade za nastalu štetu na službenom 
vozilu ili trećim osobama, korisnik je dužan naknaditi prouzročenu štetu na službenom vozilu  u visini 
procijenjene štete od strane osiguratelja.   
 
             Članak 14. 
 
Novčane kazne izrečene od strane bilo kojeg nadležnog tijela (policije, suda i drugih) zbog skrivljenog 
ponašanja u prometu službenim vozilom, kao i novčane kazne zbog pogrešnog parkiranja, snosi osobno 
korisnik službenog vozila. 
             Članak 15.  
 
Nepoštivanje odredbi ovog Pravilnika predstavlja povredu radne obveze zbog koje korisnici odgovaraju 
stegovno i materijalno. 
                                                                               Članak 16.  
 
Privatno osobno vozilo može se koristiti u službene svrhe u iznimnim slučajevima uz odobrenje 
ravnatelja  te uz naknadu troškova sukladno važećim propisima  
 
                                                                               Članak 17. 
 
Ovaj Pravilnik  će se objaviti na oglasnoj ploči ŽUC PGŽ, a stupa na snagu  1.travnja 2022. godine. 
 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o korištenju službenih automobila u 
vlasništvu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Klasa: 023-01/12-01/20, Ur.broj: 
2170-04-11-13-2 od 08.02.2013. godine kao i Odluke donesene na temelju navedenog Pravilnika, Klasa: 
023-01/12-01/20 Ur.Broj: 2170-04-11-14-01 od 2.01.2014. godine,  Klasa: 023-01/12-01/20 Ur.broj: 
2170-04-11-14-01 od 2.01.2014. godine, Klasa: 023-01/12-01/20 Ur.broj: 2170-04-11-14-01 od 2.01. 
2014. godine, Klasa: 023-01/12-01/20 Ur. broj: 2170-04-11-14-01 od 2.01.2014. godine Klasa: 023-
01/19-01/10, Ur.broj: 2170-04/11-19-1 od 28.06.2019. godine, Klasa: 023-01/20-01/13, Ur.broj: 2170-
04/11-20-2 od 23.12.2020. godine 
 
 
                                                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća:  
                                                                                                                                     Anđelko Florijan 
                                                 
KLASA: 025-01/22-01/ 3 
UR.BROJ: 2170-48-04-12-22-01     
Rijeka, 10. ožujak 2022.                                                                                       



 
 
 
 


