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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Odluke o uvjetima korištenja 
automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, 
sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja od 22. travnja 
2016.("Narodne novine", br. 37/16.) članka 16. točke 8. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja od 16. prosinca 2010., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora od 11. veljače 
2011. („Narodne novine", br. 22/11.) s Izmjenama i dopunama Statuta Agencije za zaštitu 
tržišnog natjecanja od 8. svibnja 2014., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora od 13. lipnja 
2014. („Narodne novine" br. 74/14.) te Izmjena i dopuna Statuta Agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja od 23. travnja 2018., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora od 29. lipnja 2018. 
(„Narodne novine" br. 60/18.) Viječe za zaštitu tržišnog natjecanja na sjednici broj 20/2018. 
održanoj 7. rujna 2018. donosi

PRAVILNIK
O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA, SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I 

NAKNADAMA TROŠKOVA PUTOVANJA, KORIŠTENJU MOBILNIH TELEFONA, 
POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom određuju korisnici, te način i uvjeti korištenja službenih osobnih vozila, 
sredstava za službena putovanja iz proračuna Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (u 
daljnjem tekstu: Agencija), mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava 
reprezentacije.

Članak 2.
(1) Službeno vozilo u smislu ovog Pravilnika je vozilo u vlasništvu Agencije ili vozilo 

ugovoreno putem operativnog leasinga čija se uporaba podmiruje iz sredstava 
državnog proračuna Republike Hrvatske, a koristi se isključivo za potrebe Agencije.

(2) Ovlaštena osoba za upravljanje voznim parkom (u daljnjem tekstu: Ovlaštena osoba) 
je osoba koju posebnom Odlukom imenuje predsjednik Viječa za zaštitu tržišnog 
natjecanja (u daljnjem tekstu: predsjednik Viječa)

(3) Korisnik službenog vozila u smislu ovog Pravilnika je radnik koji je temeljem 
Pravilnika o unutarnjem redu Agencije raspoređen na radno mjesto Vozač-dostavljač, 
ili, iznimno, bilo koji radnik Agencije kojeg za to posebno ovlasti predsjednik Viječa ili 
Ovlaštena osoba.

(4) Službeno putovanje je putovanje u mjesto na koje poslodavac. Agencija, upućuje 
radnike (predsjednika Vijeća, članove Vijeća i ostale radnike Agencije) radi obavljanja 
poslova vezanih uz djelatnost koju poslodavac obavlja, a koje mjesto se nalazi izvan 
mjesta sjedišta poslodavca na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu.

(5) Loko vožnja je vožnja za službene potrebe Agencije koja nije udaljena više od 30 km 
od sjedišta Agencije, odnosno radnikova mjesta rada, a za koju se ne izdaje nalog za 
službeno putovanje (putni nalog).

(6) Nalog za službeno putovanje (putni nalog) je nalog kojeg izdaje poslodavac radniku 
koji se upućuje na službeno putovanje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, a u 
kojemu se navode razlozi upućivanja i očekivanom trajanju putovanja te uvjetima i 
načinu na koje če mu nadoknaditi nastale troškove.

(7) Putni radni list je propisani obrazac koji vozač službenog vozila Agencije i vozač 
privatnog vozila kada se ono koristi u službene svrhe mora imati u vozilu, a sadrži 
redni broj putnog radnog lista, marku automobila, registarsku oznaku automobila, 
datum i vrijeme korištenja automobila, ime i prezime te potpis vozača, ime i prezime



te potpis Ovlaštene osobe, vrijeme početka i završetka vožnje, početno i završno 
stanje brojila, podatke o osobama koje se prevoze u vozilu i pravac njihova kretanja, 
troškove nastale u vremenu putovanja i potpis osobe odgovorne za izdavanje putnog 
radnog lista.

KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA

Članak 3.
(1) Službena vozila Agencije koriste svi radnici Agencije isključivo za službene potrebe.
(2) U slučaju da ne postoji raspoloživo službeno vozilo za sve osobe iz stavka 1. ovoga 

članka, prednost imaju predsjednik Viječa i članovi Viječa za zaštitu tržišnog 
natjecanja (dalje: članovi Viječa), a ostali radnici ostvaruju pravo sukladno prioritetima 
u radu Agencije.

(3) Službena vozila Agencije koriste se u tijeku radnog vremena.
(4) Izvan radnog vremena vozila se koriste samo temeljem izdanog naloga za službeno 

putovanje (putni nalog) kao i u slučaju provođenja nenajavljenih pretraga poslovnih i 
drugih prostorija poduzetnika protiv kojih je Agencija pokrenula postupak u smislu 
odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13.).

Članak 4.
(1) Službeno vozilo može se koristit sa službenim vozačem ili bez njega.
(2) U slučaju korištenja službenog vozila bez vozača, radnici Agencije koji koriste 

službeno vozilo i upravljaju njime, moraju imati važeću vozačku dozvolu 
odgovarajuće kategorije, potrebno iskustvo za samostalno upravljanje vozilom i dužni 
su pridržavati se propisa kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama te 
odredaba ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju korištenja službenog vozila bez vozača. Korisnik vozila dužan je sve 
troškove koje podmiruje sam dokumentirati računom.

(4) Svi radnici koji koriste službeno vozilo bez vozača dužni su odmah vozaču prijaviti 
svaki kvar i nedostatak na službenom vozilu.

(5) U slučaju nastanka štete prilikom korištenja službenog vozila, korisnik je dužan o 
štetnom događaju u pisanom obliku obavijestiti predsjednika Vijeća.

(6) Radniku Agencije za kojega se utvrdi da je svojom krivnjom prouzročio prometnu 
nesreću ili na drugi način oštetio vozilo ili je nemarno ili suprotno tehničkim 
normativima i uobičajenom korištenju vozila rukovao vozilom, može se na prijedlog 
Ovlaštene osobe zabraniti korištenje službenog vozila.

(7) Vozač i svi drugi korisnici koji koriste službeno vozilo bez vozača dužni su naknaditi 
štetu nastalu na vozilu za vrijeme korištenja službenog vozila, koju ne bi priznao 
osiguravatelj po osnovi obveznog i kasko osiguranja.

(8) Novčane kazne izrečene od nadležnih tijela ili troškovi naplaćeni od strane pravnih 
osoba zbog okrivljenog ponašanja u prometu, kao što su primjerice, kazne za 
pogrešno parkiranje, za prekoračenje brzine i drugo, snosi vozač, odnosno radnik koji 
upravlja službenim vozilom.

Članak 5.
(1) Kada postoji potreba za korištenjem vozila u službene svrhe, a službeno vozilo 

Agencije nije raspoloživo, predsjednik Vijeća može odobriti korištenje privatnog vozila 
radnika Agencije.

(2) Pri korištenju privatnog vozila za službene potrebe Agencije radnik Agencije ima 
pravo na naknadu troškova za korištenje privatnog vozila u službene svrhe u skladu s 
važećim poreznim propisima.



članak 6.
(1) Po odobrenju predsjednika Vijeća ili Ovlaštene osobe, Agencija će nadoknaditi 

Korisniku sve opravdane dokumentirane troškove nastale vezano uz upotrebu 
službenih vozila i privatnih vozila kad se koriste u službene svrhe.

(2) U slučaju da službena vozila nisu raspoloživa, predsjednik Vijeća i članovi Vijeća za 
službene potrebe koriste sredstva taksi prijevoza ili iznimno sredstva javnog 
prijevoza, pri čemu Agencija snosi troškove opravdane predočenjem računa.

(9) U slučaju da službena vozila nisu raspoloživa, ostali radnici Agencije za službene 
potrebe koriste sredstva javnog prijevoza ili iznimno sredstva taksi prijevoza, pri čemu 
Agencija može snositi troškove ukoliko je korištenje tih sredstava bilo opravdano o 
čemu odlučuje predsjednik Vijeća ili Ovlaštena osoba i ukoliko takvi troškovi budu 
opravdani predočenjem računa.

Članak 7.
(1) Troškove servisiranja i održavanja, otklanjanja kvarova i higijenskog održavanja 

službenih vozila snosi Agencija.
(2) Agencija snosi i troškove obveznog i kasko osiguranja.
(3) U Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove vodi se evidencija troškova po 

svakom službenom vozilu.
(4) Nakon završetka korištenja vozila za službene potrebe korisnik vozila je dužan 

najkasnije u roku od sedam (7) dana od završetka korištenja vozila/putovanja, radi 
obračuna prijeđene kilometraže, odnosno radi opravdanja utrošenog goriva. 
Ovlaštenoj osobi, odnosno Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove dostaviti 
popunjeni radni list, stanje kilometraže pri punjenju goriva i račun za gorivo te račune 
za ostale troškove (dokaz o uplati cestarine putem ENC-a, tunelarina i si.)

Članak 8.
(1) U Odjelu za opće poslove vodi se Nadzorna knjižica vozila za svako službeno vozilo 

odvojeno, a u koju Korisnik službenog vozila upisuje svoje ime i prezime, datum 
vožnje, početno i završno stanje kilometraže na vozilu i relaciju vožnje.

(2) Korisnik vozila dužan je za vrijeme korištenja službenog vozila u svrhu loko vožnje iz 
članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, pored evidencije iz stavka 1. ovoga članka 
popuniti i putni radni list koji sadrži sve podatke propisane člankom 2. stavkom 7. 
ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik vozila dužan je za vrijeme korištenja vozila u svrhu službenog putovanja radi 
obavljanja poslova i zadaća radnog mjesta na udaljenosti 30 i više kilometara od 
sjedišta Agencije ispuniti nalog za službeno putovanje (putni radni list) te priložiti 
dokaze o nastalim troškovima vezano uz putovanje iz naloga.

Članak 9.
(1) Službena vozila koja se ne koriste temeljem odobrenja nakon radnog vremena 

moraju biti parkirana u garaži poslovnog tornja Zagrepčanka, na službenim parkirnim 
mjestima Agencije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u opravdanim slučajevima i uz odobrenje 
predsjednika Vijeća, službena vozila mogu biti parkirana i na drugim mjestima.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka Korisnik službenog vozila potpisuje izjavu o 
prihvaćanju rizika od eventualnog nastanka štete na službenom vozilu za vrijeme 
kada ono nije parkirano na službenim parkirnim mjestima Agencije.



članak 10.
Ostala pitanja vezana za upravljanje voznim parkom (zajedničko korištenje, prijenos 
vlasništva za službeni automobil, rashodovanje službenih automobila putem posrednika, 
korištenje drugog načina prijevoza) rješavat će se u skladu s točkom 4. Smjernica za 
upravljanje voznim parkom donesenih od strane Ministarstva uprave.

SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 11.
(1) Članovi Vijeća i ostali radnici Agencije upućuju se na službena putovanja po nalogu 

predsjednika Vijeća.
(2) Naknade za sve vrste troškova putovanja koja terete proračun Agencije, isplaćuju se na 

način i u visini propisanoj za korisnike Državnog proračuna.
(3) Svi radnici Agencije, uključujući predsjednika Vijeća i članove Vijeća, za službena 

putovanja imaju pravo koristiti zrakoplovne karte ekonomske klase.
(4) Iznimno, predsjednik Vijeća, može za predsjednika i članove Vijeća pisanom odlukom 

odobriti korištenje putničke karte višeg razreda isključivo za prekoocenaske letove.
(5) Radnici Agencije mogu u iznimnim i naročito opravdanim slučajevima, te uz odobrenje 

predsjednika Vijeća za potrebe službenih putovanja koristiti vlastite osobne automobile. 
Svojim zahtjevom kojim traže odobrenje korištenja vlastitog osobnog vozila dužni su 
potpisati i izjavu da prihvaćaju sav rizik od eventualnog nastanka štete na svojem ili 
drugim vozilima za vrijeme službenog putovanja.

(6) Kategorija smještaja ne može biti više od četiri zvjezdice.
(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka predsjednik Vijeća može na temelju obrazloženog 

pisanog zahtjeva neposrednog korisnika odobriti smještaj više kategorije, ako je to 
neophodno za obavljanje zadatka tijela.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Članak 12.
Prije odlaska na službeno putovanje, poslodavac izdaje osobi upućenoj na službeno 
putovanje nalog za službeno putovanje (putni nalog) čiji sadržaj je propisan važećim 
poreznim propisima te je definiran člankom 2. stavkom 6. ovoga Pravilnika.
Nalog za službeno putovanje (putni nalog) potpisuje predsjednik Vijeća.
Radnik ima pravo na dnevnicu za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu u iznosu 
zajamčenim Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim 
službama.
Naknade za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu priznaju se na osnovi obračuna 
putnih troškova koji je radnik dužan podnijeti u roku od sedam dana od dana kada je 
službeno putovanje završeno.
Obračun troškova mora biti obavljen sukladno ovom Pravilniku i u skladu s izdanim 
nalogom za službeno putovanje.

KORIŠTENJE MOBILNIH TELEFONA

Članak 13.
(1) Broj mobilnih telefona na teret proračuna Agencije, korisnici mobilnih telefona i iznosi 

troškova koji se odobravaju, utvrđuju se odlukom koju donosi predsjednik Vijeća.
(2) Predsjednik Vijeća može i neovisno o stavku 1. ovog članka, posebnom odlukom 

obustaviti pravo korištenja mobilnog telefona.

Članak 14.
(1) Troškove korištenja mobilnih telefona podmiruje Agencija, u iznosima koji su određeni



Odlukom iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika (dalje: Odluka).
(2) Troškovi mobilnih telefona uključuju i troškove mobilnog Interneta.
(3) Službeni mobilni telefoni moraju biti međusobno umreženi.
(4) Agencija neče podmirivati troškove korištenja posebnih usluga (plaćanje parkiranja, 

tramvajske karte i si.), neovisno o iznosu određenom odlukom iz stavka 1. ovog članka, 
osim ako su takve usluge korištene u službene svrhe i odobrene od predsjednika Vijeća.

Članak 15.
(1) Novčani iznos koji prelazi iznos utvrđen Odlukom, obustavit će se od plaće korisnika 

mobilnog telefona, o čemu će korisnici potpisati posebnu izjavu.
(2) Korisnik mobilnog telefona koji ne želi potpisati izjavu iz stavka 1. ovog članka dužan je u 

roku od sedam dana vratiti mobilni telefon s pripadajućom opremom Uredu Vijeća.

Članak 16.
U opravdanim slučajevima predsjednik Vijeća može djelomično ili u cijelosti odobriti 
prekoračenje dopuštenog iznosa, u kojem slučaju navedene opravdane troškove snosi 
Agencija.

Članak 17.
Korisnik mobilnog telefona dužan je u roku od pet dana od dana gubitka prava na korištenje 
mobilnog telefona, isti predati s pripadajućom opremom Uredu Vijeća.

KORIŠTENJE POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA

(1)

(2)

(3)

kreditnih
Članak 18. 

kartica Agencije su predsjednik Vijeća i zamjenikKorisnici poslovnih 
predsjednika Vijeća.
Korisnici iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti poslovne kreditne kartice Agencije 
isključivo za službene svrhe.
Troškovi koji su plaćeni suprotno stavku 2. ovog članka podmiruje neposredni korisnik, 
pri obračunu prve sljedeće plače nakon dostave mjesečnog računa.

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

Članak 19.
(1) Reprezentacijom se u smislu ove Odluke smatraju izdaci za konzumaciju jela i pića te 

izdaci za učinjene troškove za kupovinu prigodnih poklona.
(2) Pravo korištenja sredstava za reprezentaciju imaju predsjednik Vijeća i članovi Vijeća te 

ostali radnici Agencije uz prethodno odobrenje predsjednika Vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju službenih vozila, 
službenim putovanjima i naknadama troškova putovanja, korištenju mobilnih telefona, 
poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, KLASA: 023-01/2011-01/10, URBROJ: 
580-01-11-57-1 od 10. lipnja 2011., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju 
službenih vozila, službenim putovanjima i naknadama troškova putovanja, korištenju 
mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, KLASA: 023-



01/2011-01/10, URBROJ: 580-06/57-2016-2 od 24. ožujka 2016., Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila, službenim putovanjima i naknadama 
troškova putovanja, korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava 
reprezentacije, KLASA:023-01/2011-01/10, URBROJ: 580-06/57-2016-4 od 15. lipnja 
2016.,Odluka o korištenju službenih vozila Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 
023-01/2011-01/10, URBROJ: 580-06/57-16-5 od 20. lipnja 2016.

Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

KLASA: 023-01/18-02/012 
URBROJ: 580-06/88-18-002 
Zagreb, 7. rujna 2018.
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