Temeljem članka 10. Odluke o autotaksi prijevozu („Službene novine“Grada Pule
broj:05/11) u svezi sa člankom 4. Sporazuma o obavljanju usluga autotaksi prijevoza, te
člankom 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11
i 01/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 30. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU O RASKIDU SPORAZUMA
O OBAVLJANJU USLUGA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 1.
Grad Pula-Pola raskida Sporazum o obavljanju usluga autotaksi prijevoza (u daljnjem
tekstu: Sporazum) sklopljen sa potpisnicama Sporazuma i to: Gradom Vodnjanom dana
09.05.2012.godine, Općinom Medulin dana 14.05.2012.godine, Općinom Ližnjan dana
16.05.2012.godine, Općinom Fažana dana 09.05.2012.godine, Općinom Barban dana
09.05.2012.godine, Općinom Marčana dana 15.05.2012.godine i Općinom Svetvinčenat dana
09.05.2012.godine.
Grad Pula-Pola raskida Sporazum iz razloga značajnih promjena uvjeta u odvijanju
autotaksi djelatnosti na područjima potpisnica Sporazuma.
Članak 2.
Ova Odluka o raskidu Sporazuma dostaviti će se uz pismenu obavjest ostalim
potpisnicama Sporazuma.
Ova Odluka o raskidu Sporazuma stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
„Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 022-05/14-01/293
Urbroj:2168/01-04-01-0334-14-6
Pula, 30. srpnja 2014.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov: članak 10. Odluke o autotaksi prijevozu („Službene novine“ Grada Pule
broj: 05/11) u svezi sa člankom 4. Sporazuma o obavljanju usluga autotaksi prijevoza, te
članak 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grad Pule broj: 7/09, 16/09,12/11
i 01/13)
Izvori financiranja i procjena potrebnih financijskih sredstava: nije potrebno
osigurati sredstva Proračunom
Prikaz stanja i obrazloženje:Grad Pula-Pola sklopio je Sporazum o obavljanju usluga
autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: Sporazum) o autotaksi prijevozu sa područja i na
području Grada Pula-Pola sa Gradom Vodnjanom dana 09.05. 2012.godine, Općinom
Medulin dana 14.05.2012.godine, Općinom Ližnjan dana 16.05.2012.godine, Općinom
Fažana dana 09.05.2012.godine, Općinom Barban dana 09.05.2012.godine, Općinom
Marčana dana 15.05.2012.godine i Općinom Svetvinčenat dana 09.05.2012.godine, sve
uz tada postojeći i odgovarajući broj autotaksi prijevoznika u odnosu na broj stanovnika
pojedine potpisnice. U meñuvremenu potpisnice Sporazuma nisu donijele akt kojim bi
ograničile broj autotaksi vozila za područje svoje jedinice lokalne samouprave prema
kriteriju broja stanovnika kao što je to učinio Grad Pula, dok je tijekom godina broj
autotaksi prijevoznika registriranih na njihovom području nesrazmjerno porastao. Time
su se za Grad Pulu značajno promjenili uvjeti u odvijanju autotaksi djelatnosti budući da
je broj autotaksi vozila sa područja potpisnica Sporazuma koja prometuju na području
Grada Pule više nego autotaksi prijevoznika sa područja samog Grada Pule. Stoga je
Udruženje obrtnika svojim dopisom od dana 02.06.2014. godine predložilo u ime pulskih
autotaksi prijevoznika, istupanje Grada Pula-Pola iz Sporazuma upravo zbog prevelikog
priliva autotaksi vozila na područje Grada Pule, zbog znatno viših cijena prijevoza tih
autotaksi vozila čime se narušava ugled gradskih prijevoznika, zbog ugrožavanja
sigurnosti prometa na području grada i vožnji protivno uvjetima propisanim ovim
Sporazumom.
Na inicijativu Udruženja obrtnika Istarska županija pokrenula je inicijativu za donošenje
akta kojim bi se regulirao broj autotaksi vozila i uskladile cijene i izgled autotaksi vozila
na području pojedine potpisnice Sporazuma, meñutim postignuti dogovori nisu realizirani
budući da broj autotaksi vozila većine potpisnica nije niti do danas ograničen.
Slijedom navedenoga predlaže se donošenje Odluke o raskidu Sporazuma o
obavljanju usluga autotaksi prijevoza koji je Grad Pula-Pola potpisao dana 04.05.2012.
godine.
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