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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD VELIKA GORICA 

GRADONAČELNIK 

 

 

KLASA: 550-01/2010-01/37  

URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1  

Velika Gorica, 16. travnja 2010.  

 

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice  

(Službeni glasnik GVG br. 14/09), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 16. travnja  

2010. godine, donosi  

 

PRAVILNIK  

 

o korištenju specijaliziranog kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom  

I. TEMELJNE ODREDBE  

Članak 1.  

Ovim se pravilnikom utvrđuju korisnici prijevoza i uvjeti korištenja specijaliziranog kombi  

vozila, nositelji financiranja troškova prijevoza, upravljanje kombi vozilom, način njegovog  

održavanja i briga o vozilu, organizacija prijevoza i određivanja prioriteta prijevoza.  

 

Članak 2.  

Kombi vozilo je u vlasništvu Gradskog društva Crvenog križa Velike Gorice, a njegovo  

polazište i parkiralište je na Trgu kralja Tomislava 34, u Velikoj Gorici, na parkiralištu Grada  

Velike Gorice. Odlukom ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica (u  

daljnjem tekstu GDCK Velika Gorica) privremeno parkiralište i polazište vozila može biti na  

drugoj adresi.  

 

Članak 3.  

Specijalizirano kombi vozilo uvijek mora biti parkirano na ravnom, lako dostupnom mjestu  

gdje se zadnja vrata mogu otvoriti te se rampa može spustiti u potpunosti tako da omogućava  

nesmetan ulazak u vozilo vozaču i korisnicima prijevoza.  

 

II. KORISNICI PRIJEVOZA I UVJETI KORIŠTENJA SPECIJALIZIRANOG  

VOZILA  

Članak 4.  

 

Prijevoz kombi vozilom iz ovog Pravilnika mogu koristiti jedna ili više osoba s invaliditetom  

s područja Grada Velike Gorice, koje imaju tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od 60% i  

više i koje koriste ortopedska pomagala: invalidska kolica, štake, hodalice i slično, a koje  

nemaju vlastiti prijevoz ili ako imaju osiguran prijevoz vlastitim vozilom u kojeg ne mogu  

smjestiti spomenuta ortopedska pomagala. Pravo na korištenje prijevoza kombi vozilom imaju  

osobe s invaliditetom koji su korisnici naknade za invalidninu i naknade za tuđu njegu i  

pomoć i njihova pratnja.  
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Članak 5.  

 

Kombi vozilo se može koristiti za prijevoz osoba iz Članka 4. u slijedećim situacijama:  

 

1. za grupni i individualni prijevoz u sklopu aktivnosti koje provode udruge koje  

okupljaju osobe s invaliditetom, a koje se odnose na odlazak na kulturna, zabavna i  

sportska događanja na području Velike Gorice ili Zagreba ili na druženja i sportska  

natjecanja na području Republike Hrvatske,  

2. za grupni i individualni prijevoz za osobne potrebe,  

3. za prijevoz na liječničke preglede u slučajevima kada HZZO ne odobrava prijevoz  

sanitetskim vozilom.  

 

Članak 6.  

O svim situacijama koje nisu predviđene člankom 5. o prijevozu odlučuje tročlana komisija  

koju čine predsjednik Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice, ravnateljica  

Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica i pročelnik Upravnog odjela za društvene  

djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj Grada Velike Gorice ( u daljnjem tekstu tročlana  

komisija).  

 

Članak 7.  

Vozilo služi isključivo za putnički prijevoz osoba iz članka 4. i ne može se koristiti u druge  

svrhe.  

 

Članak 8.  

U izvanrednoj situaciji, kao i za redovne aktivnosti GDCK Velika Gorica, ravnatelj GDCK  

Velika Gorica može donijeti odluku samostalno.  

 

Članak 9.  

Kada se kombi koristi za grupne i individualne prijevoze za osobne potrebe osoba iz čl.4. za  

aktivnosti koje nisu u organizaciji udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom ravnatelj  

GDCK Velika Gorica može sam donijeti odluku za prijevoz koji ne traje duže od 12 sati  

unutar 100 kilometara.  

Za prijevoz koji traje duže od 12 sati unutar 100 kilometara, kao i za prijevoze na udaljenosti  

većoj od 100 km, bez obzira na trajanje aktivnosti, odluku o prijevozu donosi tročlana  

komisija iz čl. 6. ovog Pravilnika.  

 

Članak 10.  

Za prijevoz iz članka 9. osobe iz čl.4. zahtjev podnose GDCK Velika Gorica u pismenom  

obliku ili usmeno o čemu stručna služba GDCK Velika Gorica sastavlja zapisnik koji  

prosljeđuje tročlanoj komisiji iz čl. 6. U zahtjevu je potrebno navesti polazište i odredište  

prijevoza, datum i vrijeme te ime/imena korisnika koji će se prevoziti kombijem.  

 

Članak 11 .  

Kada se kombi koristi za prijevoz osoba s invaliditetom za aktivnosti odlaska na izlete i  

druženja, te posjet zabavnim, sportskim i drugim manifestacijama koje organiziraju udruge  

koje okupljaju osobe s invaliditetom s područja Grada Velike Gorice mogu se prevoziti i  

druge osobe i tada se prijevoz može obaviti samo u slučaju da se kombijem prevoze tri osobe  

koje se kreću pomoću invalidskih kolica.  
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III. TROŠKOVI PRIJEVOZA  

Članak 12.  

 

Troškove prijevoza za situacije predviđene člankom 5. ovog Pravilnika snosit će Grad Velika  

Gorica.  

 

IV. UPRAVLJANE KOMBI VOZILOM  

Članak 13.  

Kombi vozilom može upravljati isključivo vozač kojeg je ovlastilo GDCK Velika Gorica. Pri  

donošenju odluke o ovlaštenom vozaču osnovni uvjeti su: položen vozački ispit za upravljanje  

kombi vozilom, iskustvo u vožnji kombi vozilom, osposobljenost za rukovanje uređajima koji  

su ugrađeni za sigurno smještanje i prijevoz osoba s invaliditetom u kombi vozilu te iskazani  

senzibilitet za potrebe osoba koje se za osobno kretanje koriste ortopedskim pomagalima.  

Vozač kombi vozila mora proći edukaciju za osobnog asistenta te mora obaviti test vožnju.  

Naknada vozaču za obavljanje usluge prijevoza financirati će se kroz program „Osobni  

asistent“.  

 

Članak 14.  

 

Vozač – osobni asistent iz čl.13. obvezan je:  

 

1. voditi brigu o općem stanju vozila (ulje, voda, tekućina za stakla, gorivo, gume,  

čistoća karoserije i unutrašnjosti vozila),  

2. održavati kombi vozilo te voditi računa o svim eventualnim kvarovima,  

3. voditi računa o terminima redovitih servisa,  

4. nakon svake vožnje kada vozilom upravljaju drugi vozači provjeriti opće stanje vozila,  

5. prije svakog odlaska na put provjeriti opće stanje vozila,  

6. o svim nastalim štetama, kvarovima i vremenu servisa izvijestiti tajništvo GDCKVG- 

a,  

7. prakticirati sigurnu i ekonomičnu vožnju,  

8. voditi računa da je putnicima tijekom vožnje u vozilu ugodno,  

9. voditi evidenciju vožnje.  

 

Članak 15.  

U slučaju nastanka bilo kakve štete na vozilu uzrokovane nepoštivanjem odredbi čl.14. ovog  

Pravilnika od strane vozača isti je odgovoran za nju.  

U slučaju nepoštivanja prometnih pravila te za nastale posljedice uslijed istog odgovoran je  

vozač koji je upravljao vozilom.  

 

V. BRIGA O KOMBI VOZILU  

Članak 16.  

Osobe koje se prevoze kombi vozilom dužne su brinuti o istom u skladu sa normama dobrog  

ponašanja.  

 

Članak 17.  

U slučaju bilo kakvog namjernog oštećenja vozila trošak nastale štete snosi osoba koja je istu  

prouzročila.  
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Članak 18.  

 

Osobe koje su koristile vozilo dužne su isti ostaviti nakon korištenja u prethodno zatečenom  

stanju.  

 

Članak 19.  

Vozilom se neće prevoziti osobe koje su se u prethodnim vožnjama nedolično ponašale i  

uzrokovale oštećenja kombi vozila.  

 

VI. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA  

Članak 20.  

Kombi vozilo je na raspolaganju osobama iz čl.4. ovog Pravilnika 24 sata dnevno ( osim 

nedjeljom i blagdanom ). Prijevoz kombi vozilom organizira stručna služba GDCK Velika 

Gorica u dogovoru s ovlaštenim vozačem i utvrđuje vrijeme prijevoza.  

O prijavama osoba s invaliditetom, rasporedu vožnji i relacijama prijevoza evidenciju vodi 

stručna služba GDCK Velika Gorica te prema tome sastavlja plan raspoloživosti vozila koji 

dostavlja na znanje predsjedniku Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice.  

 

Članak 21.  

Prijevoz kombi vozilom se naručuje odnosno dogovara sa stručnom službom GDCK Velika  

Gorica tijekom njihovog radnog vremena, od 7,30 h do 13,00 h, od ponedjeljka do petka.  

Narudžba za prijevoz vrši se 2 dana prije, a prijevoz koji se koristi ponedjeljkom potrebno je  

zatražiti najkasnije u prethodnu srijedu.  

 

Članak 22.  

Za sve nepravovremene prijave Crveni križ će učiniti sve da ih omogući, ali ne može snositi  

odgovornost za njihovo neispunjenje.  

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 23.  

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Velike  

 

GRADONAČELNIK 

 

 Dražen Barišić, v.r.  
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