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Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članka 7. Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19)  i čl. 35.Statuta, ravnatelj 

Hrvatskog narodnog kazališta Zadar Renato Švorinić donosi: 

 

 

PRAVILNIK 
O korištenju sluţbenih automobila 

 

 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se pravilnikom propisuje korištenje službenih automobila za službene potrebe 

Hrvatskog narodnog kazališta Zadar (u daljnjem tekstu: Kazalište) te prava i obveze 

ravnatelja i djelatnika Kazališta u vezi s korištenjem službenih automobila. 

 

Članak2. 

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

 

Članak 3. 

Službeni automobili  u smislu ovog Pravilnika smatraju se vozila koja na temelju ugovora o 

operativnom leasingu, koristi Kazalište. 

Članak4. 

Službene automobile Kazališta koristi ravnatelj te djelatnici Kazališta u odjelu tehnike u 

funkciji obavljanja poslova koje pripadaju djelokrugu Kazališta. 

Ravnatelj će pismenom odlukom odrediti pravo za dodjelu službenog vozila na korištenje. 

 

Članak 5. 

Za korištenje službenih vozila, korisnici moraju imati važeću vozačku dozvolu, te su dužni 

pridržavati se odredbi zakona i drugih propisa kojima se ureĎuje sigurnost prometa na 

cestama, kao i odredbi ovoga akta. 

 

PRAVILA KORIŠTENJA SLUŢBENIH VOZILA 

 

Članak 6. 

Službena vozila moraju biti ispravna za vožnju, što se utvrĎuje preventivnim tehničkim 

pregledima koje obavlja zaposlenik koji koristi službeni automobil.  

Prilikom korištenja službenog automobila, zaposlenik kojem je isti odobren, obvezan je 

pridržavati se sljedećeg:  
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 Raspolagati važećom vozačkom dozvolom te se pridržavati svih propisa vezanih za 

ponašanje u prometu i u mirovanju automobila 

 Koristiti službeni automobil isključivo u svrhu obavljanja radnih zadataka  

 Voditi evidenciju korištenja putem ovjerenog obrasca Putnog radnog lista za putničko 

motorno vozilo  

 Za kupnju goriva i za plaćanje cestarine u tuzemstvu koristiti karticu odabranog 

dobavljača goriva 

 Prijaviti sve prometne nezgode, oštećenja i kvarove na službenom automobilu odmah 

po dogaĎaju 

 Voditi brigu o urednosti unutrašnjosti službenih automobila (pokupiti otpatke, smeće i 

sl.)  

 Poštivati sve ostale odredbe iz internog akta o načinu korištenja službenih automobila 

Radi osiguranja redovnog korištenja vozila, korisnik službenog vozila je dužan prilikom 

preuzimanja vozila izvršiti vizualni pregled istog.  

Korisnik službenog vozila je svoje primjedbe dužan bez odgode prenijeti ravnatelju. 

Ukoliko korisnik službenog vozila koristi vozilo dulje od 24 sata, dužan je samostalno 

poduzimati sve radnje koje su neophodne da bi vozilo ispravno radilo, te o svim uočenim 

nedostacima pravodobno izvijestiti ravnatelja i zaposlenika zaduženog za brigu o vozilima. 

 

Članak 7. 

Prilikom korištenja službenog vozila za prijevoz korisnici su dužni voditi mjesečnu evidenciju 

na Putnom radnom listu za službeno vozilo. 

Svako službeno vozilo ima svoj Putni radni list na kojem su navedeni osnovni podaci o 

vozilu, registracijski broj, redni broj evidencije, datum i vrijeme korištenja vozila, prezime i 

ime vozača. 

Ako je korisnik tijekom korištenja vozila platio parkiranje vlastitim sredstvima, ostvaruje 

pravo na refundaciju troška uz predočenje parkirne karte.  

Posljednjim danom u kalendarskom mjesecu korisnik je dužan popunjeni putni nalog dostaviti 

računovodstvu. 

 

Članak 8. 

Prilikom korištenja službenih vozila korisnici su obvezni postupati pažnjom dobrog 

gospodara te u skladu s uobičajenim načinom uporabe. 

 

Članak 9. 

Čelnik tijela može privremeno ili trajno zabraniti korištenje službenih vozila pojedinom 

korisniku za kojeg 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 

rukovao vozilom. 
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POSTUPANJE U SLUĈAJU PROMETNE NEZGODE I DRUGIH OŠTEĆENJA 

  

Članak 10. 

U slučaju oštećenja vozila zbog stanja kolnika i sličnih situacija (npr. rupa na kolniku, kamen 

ošteti vozilo i sl.) korisnik vozila je dužan je ostati na mjestu gdje je došlo do oštećenja, 

zaustaviti se na siguran način tako da ne ugrožava sigurnost prometa, obavijestiti nadreĎenog 

i ovlaštenu osobu Kazališta te pozvati policiju radi očevida i izrade zapisnika.  

 

Sudionik u prometnoj nesreći dužan je ostati na mjestu prometne nesreće, poduzeti sve što je 

u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće i 

da se omogući normalan tok prometa te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i 

da se sačuvaju postojeći tragovi, uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost 

prometa, o prometnoj nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju i 

vratiti se na mjesto prometne nesreće i pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid 

te, obavijestiti ravnatelja o prometnoj nezgodi.  

 

 

Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 

 

U Zadru, 05.02.2021 

Ur.br. 2198/01-54-19-222/6 

 

 

Ravnatelj  

Renato Švorinić 


