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Na temelju članka 64. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dugog 
Sela, dana 04. veljače 2021., donosi 
 

 
P R A V I L N I K 

o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona  
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom uređuje korištenje službenih automobila i mobilnih telefona koje Grad 
Dugo Selo kao vlasnik/najmoprimac/korisnik leasinga koristi za obavljanje službenih 
poslova i putovanja te prava i obveze gradskih dužnosnika, čelnika upravnih tijela te 
službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: korisnici) u vezi s korištenjem te imovine u 
funkciji obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga rada Grada Dugog Sela. 
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose 
se jednako na muški i ženski rod. 
 

 
Članak 2. 

 
Službeni automobil u smislu ovog Pravilnika je osobni automobil definiran općim propisima 
o sigurnosti prometa na cestama kojeg Grad Dugo Selo kao vlasnik i/ili primatelj leasinga 
koristi za obavljanje službenih poslova i putovanja unutar i izvan područja Grada. 
Pod službenim mobilnim telefonom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se mobilni 
telekomunikacijski uređaj s pripadajućom SIM karticom. 
 
 

II. SLUŽBENI AUTOMOBILI 
 

Članak 3. 
 

Službeni automobili se koriste za službene potrebe u pravilu tijekom radnog vremena, ovisno 
o potrebama obavljanja poslova i zadaća, a u slučaju potrebe i službenih putovanja mogu se 
koristiti i izvan propisanog radnog vremena. 

 
 

Članak 4. 
 

Administrativno-tehničke poslove, evidenciju i nadzor korištenja službenih automobila 
obavlja Odsjek za komunalno i stambeno gospodarstvo. 
Pod poslovima iz stavka 1. ovo članka smatraju se osobito vođenje brige o održavanju 
tehničke ispravnosti automobila, servisiranju i popravcima te pravodobnom tehničkom 
pregledu i registraciji.  
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Članak 5. 
 

Pravo korištenja službenog automobila 24 sata dnevno imaju gradonačelnik i zamjenik 
gradonačelnika. 
Pravo korištenja službenog automobila tijekom radnog vremena imaju pročelnici upravnih 
tijela i službenici Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i 
stambeno gospodarstvo. 
Službene automobile mogu koristi i službenici drugih upravnih tijela uz odobrenje 
nadređenog pročelnika.  
Gradonačelnik može odobriti korištenje službenog automobila i drugim osobama kada je to 
neophodno za obavljanje službenih poslova. 
 

 
Članak 6. 

 
U slučaju kada se službeni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje u inozemstvo, 
korištenje odobrava gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti. 
 
 

Članak 7. 
 
Za svako korištenje službenog automobila, korisnik je dužan ispuniti putni radni list. 
Putni radni list sadrži sljedeće podatke:  

a) registarsku oznaku,  
b) vrstu i marku automobila te broj mjesta za sjedenje, 
c) datum i redni broj evidencije, 
d) vrijeme korištenja, 
e) prezime i ime vozača i ostalih osoba u vozilu, 
f) relaciju putovanja, 
g) stanje brojila u kilometrima prije i poslije putovanja, 
h) broj ukupno prijeđenih kilometara po relaciji, 
i) podatke o nabavljenom gorivu i 
j) potpis vozača. 

 
 

Članak 8. 
 
Nakon obavljanja poslova i zadaća, odnosno nakon povratka sa službenog putovanja, 
korisnik je obvezan službeni automobil parkirati na parkiralištu zgrade gradske uprave, 
uredno ispunjen putni radni list ostaviti u automobilu, a ključeve vratiti ovlaštenoj osobi. 
Ukoliko nakon korištenja postoji potreba za dopunom spremnika goriva, korisnik je dužan, 
prije predaje automobila, napuniti spremnik odgovarajućom vrstom goriva. 
 

 
Članak 9. 

 
Korisnici službenih automobila dužni su prilikom korištenja istih postupati s pažnjom dobrog 
gospodara te bez odgode prijaviti svaki kvar, odnosno oštećenje na automobilu, kao i 
eventualnu prometnu nesreću Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije. 
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Članak 10. 
 

Korisnik službenog automobila dužan je za svako punjenje vozila gorivom na benzinskoj 
postaji dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije urednu dokumentaciju (račun 
i putni radni list s upisanom količinom  i ovjerom prodavatelja). 
Ako je korisnik tijekom korištenja službenog automobila točio gorivo koje je platio vlastitim 
sredstvima, ostvaruje pravo na refundaciju troškova uz predočenje računa. 

 
 

Članak 11. 
 

Novčane kazne izrečene od strane nadležnih tijela zbog skrivljenog ponašanja u prometu 
službenim automobilom (nepropisno parkiranje, prekoračenje brzine, korištenje mobitela u 
vožnji, nekorištenje sigurnosnog pojasa i slično) dužni su platiti korisnici bez prava na 
refundaciju. 

 
 

Članak 12. 
 

Upravni odjel za gospodarstvo i financije dostavlja najmanje dva puta godišnje 
gradonačelniku izvješće o ukupno prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sve službene 
automobile, i to do 15. srpnja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće godine, odnosno 
do 15. siječnja za razdoblje od 01. srpnja 31. prosinca prethodne godine.  
 
 

III. SLUŽBENI MOBILNI TELEFONI 
 

Članak 13. 
 
Pravo korištenja službenih mobilnih telefona (u daljnjem tekstu: mobilni telefoni) imaju: 

a) gradonačelnik, 
b) zamjenik gradonačelnika, 
c) predsjednik Gradskog vijeća, 
d) pročelnici gradskih upravnih tijela, 
e) voditelji odsjeka i 
f) komunalni redari. 

Pravo korištenja mobilnih telefona imaju i službenici, odnosno namještenici gradskih 
upravnih tijela te druge osobe kada je to neophodno radi obavljanja službenih poslova.  
Korištenje mobilnih telefona osobama iz stavka 2. ovog članka odobrava gradonačelnik.  
 

 
Članak 14. 

 
Pravo na pokriće troškova korištenja mobilnih telefona imaju: 
a) gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika - bez ograničenja 
b) predsjednik Gradskog vijeća - do iznosa od 200,00 kn mjesečno 
c) pročelnici gradskih upravnih tijela - do iznosa od 400,00 kn mjesečno 
d) voditelji odsjeka - do iznosa od 400,00 kn mjesečno 
e) komunalni redari - do iznosa od 400,00 kn mjesečno 
f) ostale osobe prema odobrenju gradonačelnika - do iznosa od 400,00 kn mjesečno. 
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U iznose utvrđene stavkom 1. ovog članka ne uračunava se iznos mjesečne pretplate s PDV-
om. 

 
 

Članak 15. 
 

Troškove korištenja mobilnih telefona iznad iznosa utvrđenih člankom 14. ovog Pravilnika 
podmiruje sam korisnik. 
U iznimnim i opravdanim slučajevima gradonačelnik može odobriti podmirivanje troškova 
iznad iznosa utvrđenih člankom 14. ovog Pravilnika iz sredstava Proračuna Grada Dugog 
Sela ako su isti nastali u obavljanju službenih poslova, na pisani i obrazloženi zahtjev 
korisnika. 
 

 
Članak 16. 

 
Telefonski troškovi nastali za vrijeme službenog putovanja u inozemstvo priznaju se 
korisniku u cijelosti. 

 
 

Članak 17. 
 

Korisnici imaju pravo koristiti samo jedan mobilni telefon u vlasništvu Grada Dugog Sela. 
 
 

Članak 18. 
 

Evidenciju o zaduženim mobilnim telefonima, kao i evidenciju o troškovima korištenja istih 
vodi Upravni odjel za gospodarstvo i financije. 
 
 

Članak 19. 
 

Upravni odjel za gospodarstvo i financije izvijestit će korisnike o nastalim troškovima 
korištenja mobilnih telefona za prethodni mjesec u roku od 5 dana od dana primitka računa 
ako je premašen iznos utvrđen člankom 14. ovog Pravilnika. 
Razliku troškova korištenja službenih mobilnih telefona iznad iznosa utvrđenih člankom 14. 
ovog Pravilnika, korisnik je dužan podmiriti uplatom u korist Proračuna Grada najkasnije u 
roku od 5 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 1. ovog članka.  
 

 
Članak 20. 

 
Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona prestaje prestankom obnašanja dužnosti, 
odnosno prestankom službe.   
Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona može prestati posebnom odlukom 
gradonačelnika u slučaju kada je prestala potreba za njegovim korištenjem radi obavljanja 
službenih poslova. 
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Članak 21. 
 

Korisnik je dužan u roku od 3 dana od dana prestanka prava na korištenje službenog 
mobilnog telefona zaduženi mobilni telefon s pripadajućom SIM karticom i opremom predati 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije.  
Po prestanku prava na korištenje službenog mobilnog telefona gradonačelnik može korisniku  
dopustiti prijenos službenog broja. 
 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
 

Sve osobe koje koriste službene mobilne telefone na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, 
nastavljaju s korištenjem istih prema odredbama ovog Pravilnika. 

 
 

Članak 23. 
 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o korištenju službenih 
automobila i mobilnih telefona (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/11). 
 
 

Članak 24. 
 

Ovaj Pravilnik objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela, a stupa na snagu 01. 
ožujka 2021. godine. 
 
 
KLASA: 023-05/21-01/04  Gradonačelnik 
URBROJ: 238/07-01-04/01-21-1  Grada Dugog Sela 
 
Dugo Selo, 04. veljače 2021.  

  
Nenad Panian, dr. med. dent., v.r. 

 


