
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 1. travnja 2022. godine 

donio je 

 

ODLUKU 

o korištenju motornog vozila u vlasništvu Općine Ferdinandovac 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom određuje se način korištenja motornog vozila u vlasništvu Općine 

Ferdinandovac. 

Članak 2. 

Općina Ferdinandovac vlasnik je vozila - rabljeno motorno vozilo, kombi, tip: VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER,  broj šasije: WV2ZZZ70Z2H016551, vrsta motora: DIESEL EURO III, radni obujam: 1896 

cm3, snaga motora: 50kW, godina proizvodnje: 2001. 

Članak 3. 

Pravo na korištenje vozila iz članka 2. ove Odluke imaju namještenici Vlastitog pogona Općine 

Ferdinandovac za obavljanje komunalnih djelatnosti, u obavljanju poslova koji proizlaze iz službe, a 

iznimno treće osobe  kad obavljaju poslove za Općinu Ferdinandovac ili društveno korisne aktivnosti 

temeljem odobrenja općinskog načelnika Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik). 

Članak 4. 

Osobe koje upravljaju vozilom iz članka 2. ove Odluke moraju posjedovati važeću prometnu 

dozvolu B kategorije. 

 

Članak 5. 

Za vrijeme korištenja vozila iz članka 2. ove Odluke korisnici su obvezni voditi Evidenciju 
korištenja vozila, a koja se nalazi u vozilu te dostavljati popunjenu Evidenciju u računovodstvo. 

 

Članak 6. 

Radi osiguranja normalnog korištenja vozila iz članka 2. ove Odluke, korisnik vozila je dužan 

prilikom preuzimanja vozila izvršiti vizualni pregled istog. Svoje primjedbe dužan je bez odgode 

prenijeti općinskom načelniku. 

U slučaju prometne nezgode, oštećenja ili kvara vozila iz članka 2. ove Odluke, korisnik je dužan 

bez odgode obavijestiti općinskog načelnika, odnosno kada je to potrebno pozvati policiju radi 

izvršenja očevida i sastavljanja zapisnika. 

 

 



 

 

Članak 7. 

Osoba koja upravlja vozilom iz članka 2. ove Odluke odgovorna je za prometne prekršaje 
počinjene tijekom upravljanja vozilom te snosi sankcije pred nadležnim tijelima sukladno posebnim 
propisima. 

Osoba koja upravlja vozilom iz članka 2. ove Odluke dužna je platiti prekršajne kazne i troškove 
bespravnog parkiranja tijekom njegova korištenja službenog automobila. 
 

Članak 8. 

Troškove održavanja i registracije vozila iz članka 2. ove Odluke snosi Općina Ferdinandovac. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Općine 

Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr . 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE FERDINANDOVAC 
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