
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdila je, sukladno odluci Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja sa 9/2016 sjednice, održane dana 24. ožujka 2016. godine, pročišćeni tekst 
Pravilnika o korištenju službenih vozila, službenim putovanjima i naknadama troškova 
putovanja, korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, 
koji obuhvaća 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. i 
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: 580-06/57-16-
2, od 24. ožujka 2016. 
 

PRAVILNIK 
O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA, SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I 

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

- pročišćeni tekst - 
 
 

OPĆA ODREDBA 
 

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. 

 
 

KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA 
 

Članak 2. 
(1) Službena vozila Agencije koriste se pod uvjetima iz ovog Pravilnika. Službenim 

vozilima u smislu ovog Pravilnika smatraju se vozila koja su Agenciji ustupljena na 
temelju valjanih ugovora, vozila u vlasništvu Agencije, te vozila koja će se na ime 
Agencije nabaviti putem operativnog leasinga. 

(2) Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: predsjednik 
Vijeća) i članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: članovi 
Vijeća) koriste službena vozila isključivo za službene potrebe u zemlji i inozemstvu. 

(3) Svi ostali imaju pravo na korištenje službenih vozila za službene potrebe ako postoji 
raspoloživo službeno vozilo Agencije, u radnom vremenu Agencije. 

(4) U slučaju da ne postoji raspoloživo službeno vozilo za sve korisnike iz stavaka 2. i 3. 
ovoga članka,  prednost imaju predsjednik Vijeća i članovi Vijeća, a ostali korisnici 
ostvaruju pravo sukladno prioritetima u radu Agencije. 

(5) U iznimnim slučajevima, po odobrenju predsjednika Vijeća ili predstojnika Ureda 
Vijeća, radnici mogu koristiti službeno vozilo Agencije bez vozača. 

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, kada korisnik sam plaća troškove puta (gorivo, 
cestarina, mostarina, garažiranje, trajekt i sl.) dužan je sve troškove dokumentirati 
računom. 

(7) Po odobrenju predsjednika Vijeća, Agencija će nadoknaditi korisniku sve 
dokumentirane troškove iz stavka 6. ovoga članka. 

(8) Odobrenja za korištenje službenih vozila izdaje predsjednik Vijeća i predstojnik Ureda 
Vijeća. 

 



Članak 3. 
U slučaju da službena vozila nisu raspoloživa, radnici Agencije iz članka 2. stavaka 2. i 3. 
Ovoga Pravilnika za službene potrebe koriste sredstva javnog prijevoza ili iznimno taksi 
prijevoz, pri čemu Agencija snosi troškove opravdane predočenjem računa. 
 
 

Članak 4. 
(1) Troškove servisiranja i održavanja, otklanjanja kvarova i higijenskog održavanja 

službenih vozila snosi Agencija. 
(2) Agencija snosi i troškove obveznog i kasko osiguranja. 
 
 

Članak 5. 
(1) Svi radnici koji koriste službeno vozilo bez vozača moraju imati važeću vozačku dozvolu, 

te se u prometu pridržavati važećih propisa o sigurnosti na cestama. 
(2) Svi korisnici koji koriste službeno vozilo bez vozača dužni su odmah vozaču prijaviti 

svaki kvar i nedostatak na službenom vozilu. 
(3) U slučaju nastanka štete prilikom korištenja službenog vozila, korisnik je dužan o 

štetnom događaju u pisanom obliku obavijestiti predsjednika Vijeća. 
(4) Vozač i svi drugi korisnici koji koriste službeno vozilo bez vozača dužni su nadoknaditi 

štetu nastalu na vozilu za vrijeme korištenja službenog vozila, koju ne bi priznao 
osiguravatelj po osnovi obveznog i kasko osiguranja. 

 
 

Članak 6. 
(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. U tom 
slučaju službeni vozač te svi drugi korisnici koji koriste službeno vozilo bez vozača 
potpisuju izjavu o prihvaćanju rizika od eventualnog nastanka štete na službenom vozilu 
za vrijeme kada ono nije parkirano na službenim parkirnim mjestima Agencije. 

 
 

SLUŽBENA PUTOVANJA 
 

Članak 7. 
(1) Službenim putovanjem, u smislu ovog Pravilnika, smatra se putovanje na području 

Republike Hrvatske ili u inozemstvu, na koje predsjednik Vijeća, članovi Vijeća i ostali 
radnici Agencije putuju radi potreba službe.  

(2) Članovi Vijeća i ostali radnici Agencije upućuju se na službena putovanja po nalogu 
predsjednika Vijeća. 

(3) Naknade za sve vrste troškova putovanja koja terete proračun Agencije, isplaćuju se na 
način i u visini propisanoj za korisnike Državnog proračuna. 

(4) Pravo na korištenje službenih osobnih vozila za putovanja koja se u smislu ovog 
Pravilnika smatraju službenim, ne isključuje mogućnost korištenja zrakoplovnog 
prijevoza. 

(5) Svi radnici Agencije, uključujući predsjednika Vijeća i članove Vijeća, za službena 
putovanja imaju pravo koristiti zrakoplovne karte ekonomske klase. 

(6) U slučaju korištenja zrakoplovnog prijevoza, predsjednik Vijeća i članovi Vijeća za 
prijevoz do/od zračne luke imaju pravo koristiti službeno vozilo sa vozačem, a ostali 
radnici isključivo za radnog vremena Agencije. 

(7) 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.  

 
 

Članak 8. 
(1) Za odlazak na službeno putovanje obvezno se izdaje nalog za službeno putovanje, 

kojeg potpisuje predsjednik Vijeća i u kojem se, po završetku službenog putovanja, 
odobrava obračun  opravdanih putnih troškova. 

(2) 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 9. 
(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 2. ovog članka, posebnom odlukom 

obustaviti pravo korištenja mobilnog telefona. 
 
 

Članak 10. 
(1) Troškove korištenja mobilnih telefona podmiruje Agencija, u iznosima koji su određeni 
      Odlukom iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika. 
(2) Agencija neće podmirivati troškove korištenja posebnih usluga (plaćanje parkiranja, 

tramvajske karte i sl.), 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 11. 
(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 dužan je u roku od sedam dana 

vratiti mobilni telefon s pripadajućom opremom Uredu Vijeća. 
 

 
Članak 12. 

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

Članak 13. 
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 
 

Članak 14. 
(1) Korisnici poslovnih kreditnih kartica Agencije su predsjednik Vijeća i zamjenik 

predsjednika Vijeća. 



(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti poslovne kreditne kartice Agencije 
isključivo za službene svrhe. 

 
 

TROŠKOVI REPREZENTACIJE 
 

Članak 15. 
(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. 
 
 

 
Članak 16. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije. 
 
 
 
Klasa: 023-01/2011-01/10  
Urbroj: 580-06/57-16-3 
Zagreb, 24. ožujka 2016.  
 
 
       
 
Predsjednik Vijeća za  
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 


