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Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi – pročišćeni tekst („Narodne novine“ br. 19/13) i članka 32.  Statuta Općine 
Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće 
Općine Plitvička Jezera na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 13. studeni 2013. donijelo je 

O D L U K U 
o uvjetima korištenja službenih 

osobnih automobila 

Članak 1. 
Ovom Odlukom se utvrđuje pravo, uvjeti i način korištenja službenih osobnih 

automobila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera. 

Članak 2. 
Pravo na korištenje službenog osobnog automobila 24 sata pripada načelniku Općine. 

Pravo na korištenje službenog osobnog automobila isključivo u službene svrhe pripada i 
zamjenicima načelnika te čelnicima upravnog tijela Općine Plitvička Jezera. 

Članak 3. 
Službeni osobni automobil mogu koristiti i ostali službenici i namještenici u upravnom 

tijelu Općine Plitvička Jezera za potrebe obavljanja službenog posla uz odobrenje čelnika 
tijela. 

Korištenje službenog osobnog automobila za potrebe korisnika izvan Općinskih tijela, 
odobrava Općinski načelnik. 

Članak 4. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba kojoj je odlukom načelnika službeni 

osobni automobil dat na korištenje odgovoran ja za isti automobil, te je dužan voditi brigu o 
tehničkoj ispravnosti automobila i pravovremenoj registraciji automobila. 

Svaki korisnik službenog automobila ukoliko uoči tehničke nedostatke na vozilu dužan 
je izvijestiti osobu iz stavka 1. ovog članka.  

Članak 5. 
Korisnici službenih osobnih automobila obvezni su za svaki službeni osobni automobil 

voditi putni radni nalog na način da se svi podaci u nalogu popune uredno i točno. 

Članak 6. 
Korisnik službenog osobnog automobila po završetku putovanja dužan je isti parkirati 

na parkiralište Općine , a ključeve predati osobi koja je Odlukom zadužena za službeni osobni 
automobil. 

Članak 7. 
Ako korisnik službenog osobnog automobila namjerno ili krajnjom nepažnjom nanese 

štetu na službenom osobnom automobilu dužan ju je nadoknaditi. 
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Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko – 

senjske županije. 
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