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Na temelju članka 46. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 01/18), 

Općinski načelnik Općine Kaptol donosi slijedeći 

 

PRAVILNIK O KORIŠTENJU KOMBI VOZILA 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom uređuje korištenje putničkog kombi vozila marke FORD, model 

TRANSIT, registarske oznake PŽ854CF, koje je u vlasništvu Općine Kaptol, te prava i obveze u vezi 

korištenja kombi vozila.  

 

Članak 2. 

Kombi vozilo mogu koristiti Općinski načelnik, Zamjenik općinskog načelnika, djelatnici 

Općine Kaptol za potrebe općine,  Jedinica Civilne zaštite Općine Kaptol  i udruge s područja Općine 

Kaptol.  

 

Članak 3. 

Korisnici kombi vozila moraju se pridržavati Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ovog 

Pravilnika i odgovorni su za pravilnu tehničku uporabu vozila.  

 

Članak 4. 

Zahtjev za korištenja kombi vozila udruga može podnijeti najviše 14, a najmanje 7 dana prije 

datuma željenog korištenja kombi vozila.  

 

Članak 5. 

Zahtjev za korištenje obavezan je podnijeti predsjednik udruge, a zahtjev je dostupan na Internet 

stranici Općine Kaptol: www.opcina-kaptol.com, te se može dostaviti i putem maila:nacelnik@opcina-

kaptol.com. 

 

Članak 6. 

Odobrenje udruzi za korištenje kombi vozila donosi  Općinski načelnik, a u slučaju njegove 

odsutnosti  njegov zamjenik, najkasnije 5 dana prije datuma korištenja kombi vozila.  

 

Članak 7. 

U iznimnim situacijama, zahtjev se može podnijeti 2 dana prije korištenja vozila, a Općinski 

načelnik može dati odobrenje za korištenje ukoliko je vozilo slobodno za korištenje.  

http://www.opcina-kaptol.com/
http://www.opcina-kaptol.com/


 

Članak 8. 

U slučaju postojanja više zahtjeva za korištenje vozila u istom terminu, pravo prvenstva ima 

udruga koja je prije predala zahtjev, osim u slučaju kada je udruga 3 puta koristila kombi vozilo, a 

udruga koja je kasnije podnijela zahtjev niti jednom u razdoblju od 30 dana.  

Vozilo se može preuzeti  i vratiti  osobi ovlaštenoj za izdavanje  navedenog vozila samo radnim 

danom za vrijeme rada općinske uprave. 

Prilikom preuzimanja vozila obavezno je obostrano potpisivanje Reversa od strane  osobe koja 

preuzima vozilo i ovlaštene osobe. 

 Ovlaštena osoba za izdavanje i zaprimanje vozila nakon korištenja imenovat će se 

posebnom odlukom. 

 

Članak 9. 

Korisnici preuzimaju kombi vozilo s punim spremnikom goriva, a prilikom preuzimanja prihvaćaju 

sljedeće obveze: 

- odgovornost za ispravnost vozila 

- odgovornost za sve postupke i događaje tijekom korištenja vozila 

- odgovornost za čistoću i urednost vozila nakon korištenja. 

 

Članak 10. 

Korisnici kombi vozila su dužni:  

- potpisati Revers o preuzimanju vozila 

- popuniti Putni radni list 

- popuniti Izvješće o putovanju i predati ga u Jedinstveni upravnom odjelu Općine Kaptol. 

 

Članak 11. 

Izvješće o putovanju obavezno mora sadržavati: 

- datum korištenja 

- ime udruge koja koristi kombi vozilo 

- ime odgovorne osobe, odnosno predsjednika udruge 

- relaciju putovanja 

- datum i vrijeme kretanja te početno stanje brojila 

- datum i vrijeme povratka i završno stanje brojila 

- broj prijeđenih kilometara 

- svrha putovanja 

- popis putnika 

- ime i prezime vozača 

- napomene (podaci o eventualnim oštećenjima i nedostacima u vozilu…) 

- potpis vozača i odgovorne osobe  

- kao prilog obavezno dostaviti i račun za točenje goriva (ako je točeno). 

Članak 12. 

Troškove amortizacije vozila snosi Općina Kaptol, a sve ostale troškove (gorivo iznad 50 km 

vožnje, cestarina i ostali troškovi) snose korisnici vozila.  

 

Članak 13. 

Korisnici su dužni kombi vozilo vratiti u ispravnom stanju s punim spremnikom goriva (ako su 

ga koristili na relacijama dužim od 50 km vožnje), a o eventualnim oštećenjima dužni su pismeno 

izvijestiti te navesti okolnosti oštećenja. 



 

Članak 14. 

Vozač koji tijekom korištenja kombi vozila učini prometni prekršaj, a uzrok je nepoštivanje 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama, sam snosi troškove kazne i solidarno preuzima na sebe 

nadoknadu eventualne kazne prema vlasniku vozila, odnosno općini u slučaju vožnje više osoba od 

ukupno dozvoljenog broja putnika (8+1).  

 

 

Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Kaptol“.  

 

 

Općinski načelnik: 

             Mile Pavičić, ing. v. r. 


