PREDSJEDNIK USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 17. stavka 2. točke 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike
Hrvatske ("Narodne novine", broj 181/2003.), donosim

ODLUKU
O KORIŠTENJU SLUŽBENIH OSOBNIH VOZILA, SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I
NAKNADAMA TROŠKOVA PUTOVANJA, KORIŠTENJU MOBILNIH TELEFONA,
POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE

OPĆA ODREDBA
I.
Ovom se Odlukom određuju prava i obveze državnih dužnosnika i državnih
službenika u Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) koji imaju
pravo korištenja službenih osobnih vozila Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: službena osobna
vozila), pravo korištenja sredstava za službena putovanja iz proračuna Ustavnog suda,
mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, te prava i obveze
službenih vozača Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: službeni vozači).
KORIŠTENJE SLUŽBENIH OSOBNIH VOZILA
U MJESTU SJEDIŠTA USTAVNOG SUDA
II.
(1) Pravo na korištenje službenog osobnog vozila sa službenim vozačem, unutar
normiranog radnog vremena u mjestu sjedišta Ustavnog suda, pripada svim sucima Ustavnog
suda (u daljnjem tekstu: suci) i glavnom tajniku Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: glavni
tajnik) ako se vozilo koristi za obavljanje dužnosti suca, odnosno glavnog tajnika ili je u vezi
s obavljanjem dužnosti suca, odnosno glavnog tajnika.
(2) Pravo iz stavka 1. ove točke suci, odnosno glavni tajnik ostvaruju prema stupnju
raspoloživosti službenog osobnog vozila u trenutku iskazivanja potrebe za njegovim
korištenjem, pri čemu prednost ima korištenje službenih osobnih vozila za prijevoz sudaca i
glavnog tajnika na posao i s posla.
(3) U slučaju da za prijevoz suca, odnosno glavnog tajnika na posao i s posla ne
postoji raspoloživo službeno osobno vozilo, a potreba za prijevozom na posao, odnosno s
posla u određeno vrijeme najavljena je dan ranije, sudac, odnosno glavni tajnik ostvaruje
pravo na refundaciju troškova prijevoza javnim prijevoznim sredstvom, uključujući taxi
usluge.
III.
Pravo na korištenje službenog osobnog vozila sa službenim vozačem, izvan
normiranog radnog vremena u mjestu sjedišta Ustavnog suda, pripada svim sucima i glavnom
tajniku ako se vozilo koristi za obavljanje dužnosti suca, odnosno glavnog tajnika ili je u vezi
s obavljanjem dužnosti suca, odnosno glavnog tajnika, uz uvjet da se o potrebi njegovog
korištenja pravodobno obavijesti službenik koji se po ovlaštenju predsjednika brine o
rasporedu korištenja te vodi evidenciju korištenja službenih osobnih vozila.

IV.
(1) Točke II. i III. ove Odluke ne primjenjuju se na predsjednika Ustavnog suda (u
daljnjem tekstu: predsjednik), kojemu pravo na korištenje službenog osobnog vozila sa
službenim vozačem pripada 24 sata dnevno, u mjestu i izvan mjesta sjedišta Ustavnog suda.
(2) Dužnost službenog vozača predsjednika obavlja svaki mjesec jedan službeni
vozač, prema abecednom redu prezimena službenih vozača, a službeno osobno vozilo koje u
tom mjesecu koristi predsjednik ne koristi se za svrhe propisane točkama II., III. i V. ove
Odluke, osim uz prethodno dopuštenje predsjednika.
(3) U razdoblju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika ima
prednost pri korištenju službenog osobnog vozila za svrhe propisane točkama II. i III. ove
Odluke.
V.
(1) Službena osobna vozila sa službenim vozačima mogu se koristiti u mjestu sjedišta
Ustavnog suda unutar normiranog radnog vremena za hitne nabavke za službene potrebe, te
za dostavu pismena po nalogu predsjednika i sudaca, glavnog tajnika, predstojnika Ureda
predsjednika, tajnika za ustavnosudsko poslovanje i tajnika za financijsko-računovodstveno
poslovanje, upravljanje i gospodarenje imovinom Ustavnog suda.
(2) Nabavke i dostave iz stavka 1. ovog članka moraju se obaviti najkasnije do kraja
radnog vremena onog dana u kojem je naložena hitna nabavka, odnosno u kojem je pismeno
predano za dostavu, a obavlja se u vrijeme i na način koji ne sprječava korištenje službenih
osobnih vozila za svrhe propisane u točkama II. i III. ove Odluke.
(3) Službena osobna vozila sa službenim vozačima mogu se koristiti u mjestu sjedišta
Ustavnog suda unutar normiranog radnog vremena i za jednokratan prijevoz treće osobe ili
trećih osoba (npr. osobe koja je u svojstvu gosta posjetila Ustavni sud) po nalogu
predsjednika.
VI.
(1) U slučaju kad se nabavka ili dostava iz točke V. ove Odluke ne može obaviti
službenim osobnim vozilom, ovlaštena osoba obavlja nabavku ili dostavu vlastitim osobnim
vozilom uz pravo na refundaciju troškova goriva cijene litre benzina po kilometru prijeđenom
u službene svrhe.
(2) Evidencija, obračun i isplata naknade troškova iz stavka 1. ove točke provodi se
temeljem putnog radnog lista dva puta mjesečno na blagajni Ustavnog suda.
(3) Prava i obveze iz stavka 1. ove točke prestaju u slučaju nabave posebnog
dostavnog vozila za potrebe Ustavnog suda.
VII.
(1) Do osiguranja odgovarajućih garažnih mjesta za službena osobna vozila od strane
nadležnog državnog tijela, službeni vozači garažiraju službeno osobno vozilo za koje su
zaduženi u mjestu stanovanja najduže jedan sat po isteku normiranog radnog vremena,
odnosno po izvršenju obveze za koju su zaduženi izvan normiranog radnog vremena u skladu
s odredbama ove Odluke, bez prava na posebnu naknadu.
(2) Službeni vozači zadržavaju pravo na naknadu za prijevoz za dolazak na posao
temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
(3) Službeni vozači podliježu stegovnoj odgovornosti zbog povrede radne discipline i
odgovaraju za štetu koja nastane eventualnim oštećenjem službenog osobnog vozila ako
povjerena im službena osobna vozila koriste protivno svrsi i izvan obveza propisanih stavkom
1. ove točke.
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(4) Obveze i odgovornosti službenih vozača iz stavaka 1. i 3. ove točke prestaju nakon
što nadležno državno tijelo osigura odgovarajuća garažna mjesta za službena osobna vozila
Ustavnog suda.
SLUŽBENA PUTOVANJA
VIII.
(1) Naknada za sve vrste troškova putovanja koja se u smislu ove Odluke smatraju
službenim i koja terete proračun Ustavnog suda isplaćuje se na način i u visini propisanoj za
korisnike državnog proračuna.
(2) Pravo na korištenje službenih osobnih vozila za putovanja koja se u smislu ove
Odluke smatraju službenim ne isključuje mogućnost korištenja zrakoplovnog prijevoza.
(3) Pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte I. poslovne klase pripada
predsjedniku. Pravo na korištenje zrakoplovne karte ekonomske klase pripada sucima i
glavnom tajniku.
(4) U slučaju kad zrakoplovne linije koristi delegacija Ustavnog suda, svi njezini
članovi, uključujući predsjednika, imaju pravo na korištenje putničke karte ekonomske klase.

Službena putovanja predsjednika i sudaca te glavnog tajnika Ustavnog suda
IX.
(1) Predsjednik i sudac, odnosno glavni tajnik ima pravo na naknadu troškova
putovanja, odnosno na korištenje službenog osobnog vozila sa službenim vozačem u zemlji i
inozemstvu ako sudjeluje kao član službene delegacije Ustavnog suda na međunarodnim
savjetovanjima, konferencijama, seminarima i na bilateralnim i multilateralnim sastancima
ustavnih i drugih sudova koji imaju položaj ustavnog suda, te na drugim međunarodnim
susretima na kojima sudjeluje službena delegacija Ustavnog suda (u daljnjem tekstu:
međunarodni sastanci Ustavnog suda).
(2) Član službene delegacije Ustavnog suda iz stavka 1. ove točke može biti i
predstojnik Ureda predsjednika, o čemu odlučuje predsjednik.
(3) U slučaju iz stavka 2. ove točke, predstojnik Ureda predsjednika ostvaruje prava iz
stavka 1. ove točke u istom opsegu koji je propisan za ostale članove delegacije.
X.
Predsjednik i sudac, odnosno glavni tajnik ima pravo na naknadu troškova putovanja,
odnosno na korištenje službenog osobnog vozila sa službenim vozačem u zemlji i inozemstvu
ako sudjeluje na prijemu, svečanom skupu ili drugom protokolarnom događaju u organizaciji
najviših tijela državne vlasti Republike Hrvatske, veleposlanstava i međunarodnih misija u
Republici Hrvatskoj ili drugih visokih domaćih, stranih i međunarodnih tijela i drugih
institucija, organizacija i udruženja s kojima Ustavni sud ostvaruje suradnju, a na koji je
pozvan u službenom svojstvu predsjednika ili suca, odnosno glavnog tajnika.
XI.
(1) Predsjednik i sudac, odnosno glavni tajnik ima pravo na naknadu troškova
putovanja, odnosno korištenje službenog osobnog vozila sa službenim vozačem u zemlji i
inozemstvu ako sudjeluje u radu konferencije, simpozija, okruglog stola, predavanja ili
drugog znanstvenog ili stručnog skupa (u daljnjem tekstu: znanstveni ili stručni skup).
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(2) Pod znanstvenim ili stručnim skupom iz stavka 1. ove točke smatra se svaki
organizirani skup pravnika na kojemu se raspravlja o problemima domaćeg i međunarodnog
prava vezanim uz Ustavom propisanu nadležnost Ustavnog suda.
(3) Troškovi organizacije znanstvenog ili stručnog skupa iz stavka 1. ove točke
(kotizacija) terete proračun Ustavnog suda.
XII.
(1) Iznimno od odredbi točaka IX. do XI. ove Odluke, predsjednik je ovlašten odobriti
korištenje službenog osobnog vozila na području Republike Hrvatske za prijevoz suca u
mjesto izvan mjesta sjedišta Ustavnog suda ako se radi o nepredviđenom događaju koji
zahtijeva hitan dolazak suca na odredište (bolest suca ili člana uže obitelji, prijevoz do
zdravstvene ustanove, smrt u obitelji i slično).
(2) U slučaju iz stavka 1. ove točke, sudac nema pravo na naknadu za dnevnicu.
Službena putovanja ustavnosudskih savjetnika
XIII.
(1) Ustavnosudski savjetnik ima pravo na naknadu troškova putovanja u zemlji i
inozemstvu ako sudjeluje na radnim i drugim sastancima Venecijanske komisije ili druge
međunarodne organizacije, institucije ili udruženja u ime Ustavnog suda, uz prethodnu
suglasnost glavnog tajnika.
(2) Ustavnosudski savjetnik ima pravo na naknadu troškova putovanja u zemlji i
inozemstvu ako sudjeluje u radu konferencije, simpozija, okruglog stola, predavanja ili
drugog znanstvenog ili stručnog skupa (u daljnjem tekstu: znanstveni ili stručni skup).
(3) Pod znanstvenim ili stručnim skupom iz stavka 2. ove točke smatra se organizirani
skup pravnika na kojemu se raspravlja o problemima domaćeg i međunarodnog prava
vezanim uz Ustavom propisanu nadležnost Ustavnog suda, ako skup ulazi u program
obveznog stručnog usavršavanja ustavnosudskih savjetnika i ako za te namjene postoje
namjenska sredstva u proračunu Ustavnog suda u tekućoj proračunskoj godini, o čemu
odlučuje glavni tajnik.
(4) Troškovi organizacije sastanaka i skupova iz stavaka 1. i 2. ove točke (kotizacija)
terete proračun Ustavnog suda.
(5) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ove točke, ustavnosudski savjetnik nema pravo
na naknadu troškova putovanja u zemlji i inozemstvu ako na znanstveni ili stručni skup putuje
u službenom osobnom vozilu zajedno s predsjednikom ili sucem, odnosno glavnim tajnikom.
KORIŠTENJE MOBILNIH TELEFONA
XIV.
(1) Pravo na korištenje mobilnog telefona u službene svrhe na teret proračuna
Ustavnog suda imaju: predsjednik i suci, glavni tajnik, predstojnik Ureda predsjednika, tajnik
za ustavnosudsko poslovanje, tajnik za financijsko-računovodstveno poslovanje, upravljanje i
gospodarenje imovinom, poslovna tajnica predsjednika, voditelj tehničke službe, službeni
vozači i dostavljači.
(2) Prilikom mjesečnog obračuna i plaćanja usluga korištenja mobilnih telefona u
službene svrhe, najviši mjesečni iznos koji može teretiti proračun Ustavnog suda iznosi
500,00 kuna uključujući PDV.
(3) Sve troškove nastale iznad najvišeg novčanog iznosa iz stavka 2. ove točke dužan
je snositi korisnik mobitela, uplatom razlike računa na blagajni Ustavnog suda.
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(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ove točke, ako predsjednik ili sudac, odnosno glavni
tajnik i predstojnik Ureda predsjednika na službenom putovanju koristi inozemnu GSM mrežu
za razgovore u službene svrhe, troškovi plaćanja tih usluga korištenja mobilnog telefona terete
proračun Ustavnog suda do 1.500,00 kuna.
KORIŠTENJE POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA
XV.
(1) Pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica Ustavnog suda ima predsjednik.
(2) Poslovne kreditne kartice iz stavka 1. ove točke mogu se koristiti za plaćanje
troškova koji su obuhvaćeni putnim nalozima za službena putovanja u zemlji i inozemstvu
(prijevoz, smještaj, prehrana i drugi s tim povezani troškovi), kao i za plaćanje troškova
reprezentacije iz točke XVII. ove Odluke.
(3) Evidenciju troškova iz stavka 2. ove točke vodi Ured predsjednika.
TROŠKOVI REPREZENTACIJE USTAVNOG SUDA
XVI.
(1) Pravo na sredstva za reprezentaciju unutar organiziranih ugostiteljskih usluga u
Ustavnom sudu imaju:
- predsjednik i suci,
- glavni tajnik,
- predstojnik Ureda predsjednika i poslovna tajnica predsjednika,
- tajnik za ustavnosudsko poslovanje, odnosno njegov zamjenik,
- tajnik za financijsko-računovodstveno poslovanje, upravljanje i gospodarenje
imovinom, odnosno njegov zamjenik.
(2) Organizirane ugostiteljske usluge u Ustavnom sudu koje se pružaju za vrijeme
održavanja sjednica Ustavnog suda, stručnih sastanaka, sjednica vijeća Ustavnog suda,
kolegija ustavnosudskih savjetnika, sastanaka članova povjerenstava i drugih radnih tijela
Ustavnog suda te drugih radnih sastanaka pod predsjedanjem predsjednika ili suca, odnosno
glavnog tajnika terete proračun Ustavnog suda.
XVII.
Pravo na sredstva za reprezentaciju izvan organiziranih ugostiteljskih usluga u
Ustavnom sudu ima predsjednik, a suci, glavni tajnik i predstojnik Ureda predsjednika to
pravo imaju po posebnoj prethodnoj ovlasti predsjednika.
ZAVRŠNA ODREDBA
XVIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Ustavnog suda.
Broj: Su-77/2004
Zagreb, 29. ožujka 2004.
Prof. dr.sc. Petar Klarić
predsjednik
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