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Na temelju članka 118.  i  članka  125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (Narodne novine  br. 87/08., 92/10., 105/10. – ispravak 90/11., 5/12, 16712., 86/12., 

94/13., 152/14. , 07/17. i  68/18) te članka 82. Statuta, Školski odbor Ugostiteljske škole 

Opatija, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2020. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 

O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA  

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti korištenja službenog vozila Ugostiteljske škole Opatija (u 

daljnjem tekstu: vozilo), način korištenja i održavanja vozila, ovlaštenje za raspolaganje 

vozilom, odgovornost korisnika vozila, osiguranje vozila te nadzor nad korištenjem vozila. 

 

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. 

Korištenjem vozila smatra se isključivo korištenje za službene potrebe i u službene svrhe. 

Pod službenim potrebama u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se obavljanje poslova i 

zadataka koji pripadaju u djelokrug rada Škole, a osobito: 

 

- odlazak na seminare, sastanke, sjednice i slične službene skupove i povratak s istih, 

- odlazak na terensku nastavu i povratak s iste, 

- odlazak na natjecanja, 

- dostave službene pošte, 

- dostava hrane/pića/inventara 

- za korištenje učeničke zadruge „Ugići“ 

-     obavljanje drugih službenih poslova po ovlaštenju ravnatelja škole.  

 

Članak 3. 

Pravo korištenja službenog vozila imaju zaposlenici škole (u daljnjem tekstu: korisnici) koji 

imaju vozačku dozvolu „B“ kategorije, i to isključivo po odobrenju ravnatelja škole. 

 

Korisnici su dužni pridržavati se odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ovoga 

Pravilnika. 

 

Članak 4. 

Zamolba za korištenje vozila podnosi se pisano ili usmeno ravnatelju najkasnije tri radna dana 

prije planiranog korištenja, osim u slučaju neplaniranog korištenja koje se nije moglo prije 

predvidjeti. 

 

Članak 5. 

Radi osiguranja normalnog korištenja vozila, korisnik je dužan prilikom njegova preuzimanja 

izvršiti vizualni pregled istog. 

  

Svoje primjedbe dužan je bez odgode predati ravnatelju ili tajniku škole. 
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Članak 6. 

Korisnik je dužan pri korištenju vozila voditi evidenciju o izvršenim radnjama i prijeđenim 

kilometrima na utvrđenom obrascu putnog naloga i putnog radnog lista kojim je zaduženo 

vozilo. 

 

Putni radni list nalazi se u vozilu. 

 

Putni radni list mora obvezno sadržavati: 

datum izdavanja, 

ime i prezime korisnika, 

imena i prezimena putnika, 

lokaciju na koju osoba putuje, 

datum i vrijeme kretanja na put i početnu kilometražu, 

datum i vrijeme povratka s puta i završnu kilometražu, 

podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu, 

potpis ovlaštene osobe i pečat. 

 

Korisnik je dužan imati radni list u vozilu tijekom cijelog putovanja. 

 

Po završetku korištenja vozila korisnik je dužan popunjeni putni nalog i putni radni list 

dostaviti u tajništvo/računovodstvo škole. 

 

Članak 7. 

U slučaju potrebe za točenjem goriva u vozilo, korisnik je dužan od isporučitelja goriva 

zatražiti R1 elektronički račun koji glasi na školu te presliku računa priložiti putnom radnom 

listu. 

 

Članak 8. 

U vozilu je strogo zabranjeno pušenje. 

 

Članak 9. 

Prilikom korištenja vozila, korisnik je dužan postupati pažnjom dobrog gospodara te u skladu 

s uobičajenim načinom uporabe. 

 

Korisnik vozila odgovoran je za ispravnu tehničku uporabu vozila. 

 

Korisnik je dužan vozilo parkirati na način koji će u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti vozilo od 

krađe i oštećenja tijekom stajanja. 

 

Korisnik vozila obvezan je bez odgode u pisanom obliku izvijestiti ravnatelja o svim nastalim 

oštećenjima ili kvarovima na vozilu, odnosno prometnoj nezgodi te navesti okolnosti 

oštećenja ili kvara, odnosno prometne nezgode.  

 

Članak 10. 

Korisnik vozila odgovoran je za prometne prekršaje počinjene tijekom upravljanja vozilom te 

snosi sankcije pred nadležnim tijelima sukladno posebnim propisima. 

 

Korisnik vozila dužan je platiti prekršajne kazne i troškove bespravnog parkiranja tijekom 

njegova korištenja vozila. 
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Članak 11. 

U slučajevima prometne nesreće u kojoj je temeljem policijskog očevida utvrđeno da je 

korisnik vozila bio u alkoholiziranom stanju, svu odgovornost za nastalu štetu snosi korisnik. 

 

Ako se trošak štete koja je nastala na vozilu ili trošak štete trećoj osobi ne može podmiriti iz 

osiguranja vozila zato što se korisnik vozila nije pridržavao propisanih pravila o sigurnosti 

prometa na cestama, korisnik vozila dužan je Školi nadoknaditi trošak stvarno pretrpljene 

štete. 

 

Članak 12. 

U slučaju nesreće koja za posljedicu ima ozljedu, invaliditet ili smrt, korisnik vozila i putnici 

u vozilu imaju pravo naknade isključivo u skladu s ugovorenom policom osiguranja vozila. 

 

Korisnik vozila dužan je putnike o tome izvijestiti prije početka vožnje. 

 

Članak 13. 

Sva šteta nastala uslijed uporabe vozila nadoknađuje se prema uvjetima KASKO osiguranja 

(ukoliko je vozilo KASKO osigurano), osim u slučaju navedenom u članku 11. ovoga 

Pravilnika. 

 

Članak 14. 

Svu štetu nastalu korištenjem vozila bez dozvole ravnatelja, snosi isključivo osoba koja je 

vozilo neovlašteno koristila. 

 

Članak 15. 

Evidenciju i kontrolu korištenja vozila odnosno evidenciju o prijeđenoj kilometraži vozila i 

utrošku goriva vodi tajnik škole i voditelj računovodstva. 

 

Brigu o redovnom održavanju, što osobito podrazumijeva brigu o tehničkom pregledu vozila, 

redovnom servisiranju i popravcima odnosno održavanju ispravnosti vozila, vodi domar/ložač 

škole. 

 

Članak 16. 

Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu radne obveze. 

 

Članak 17. 

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave. 

 

KLASA:  003-05/20-01/1 

URBROJ:  2156-23/UG-01-20-04 

Opatija, 30. siječnja 2020. godine 

 

Predsjednik Školskog odbora:  

Krešimir Brnin, dipl.oec.  

 

v.r. 
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Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole dana 30.01.2020. 

godine. 

 

Ravnateljica:  

Sibila Roth, mag.cin. 

 

v.r. 


