Temeljem članka 22. stavak 5. Odluke o autotaksi prijevozu («Službene novine» Grada Pule
br. 05/11) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 7/09 i
16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 26. listopada 2011.godine, donosi

ODLUKU
o najvišem iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola
i naknadi za polaganje posebnog ispita
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se najviše cijene usluga autotaksi prijevoza na području Grada
Pula-Pola (u daljnjem tekstu: Grad), te iznos naknade za polaganje posebnog ispita.
Članak 2.
(1) Najviši iznos cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada, određuje se kako
slijedi:

1.
2.
3.
4.
5.

STAVKA CJENIKA
Cijena za početak vožnje (može biti
uključen određen broj kilometara)
Cijena po kilometru vožnje
Cijena za čekanje po satu
Cijena vožnje noću (22,00 - 05,00) te
vožnje nedjeljom i blagdanom
Cijena prijevoza prtljage po komadu

MAKSIMALNA CIJENA
15,00 kn
7,00 kn
50,00 kn
20% veća u odnosu na dnevnu vožnju (lipe
se zaokružuju)
5,00 kn

(2) Cijenu usluge autotaksi prijevoza na području Grada iz članka 1. ove Odluke, autotaksi
prijevoznik može slobodno utvrditi do najvišeg iznosa utvrđenog u stavku (1) ovoga članka.
(3) Ukoliko se odredište autotaksi prijevoza nalazi izvan Grada, cijena se određuje između
autotaksi vozača i putnika slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.
(4) Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca ugovara se slobodnom pogodbom
između autotaksi vozača i putnika prije početka prijevoza.
Članak 3.
(1) Naknada troškova za polaganje posebnog ispita iz članka 23. Odluke o autotaksi
prijevozu («Službene novine» Grada Pule br. 05/11), plaća se prije pristupa ispitu u iznosu od
100,00 kuna u korist Proračuna Grada.

(2) U iznos predmetne naknade uključeno je dobivanje jednog primjerka brošure u kojoj je
sadržan Program posebnog ispita potreban za pripremu usmenog dijela ispita za autotaksi
vozače.

Članak 4.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Cjeniku usluga autotaksi
prijevoza («Službene novine» Grada Pule br. 7/08).
Članak 5.
(1) Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada
Pule.
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OBRAZLOŽENJE
Pravni osnov: članak 22. Odluke o autotaksi prijevozu („Službene novine“ Grada Pule
broj 05/11) i članak 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09
i 16/09).
Izvori financiranja i procjena potrebnih financijskih sredstava: sredstva potrebna za
naknadu troškova za polaganje posebnog ispita (izrada brošure za polaganje ispita),
osiguravaju se iz naknade u iznosu od 100,00 kuna koju je dužan uplatiti svaki kandidat u
korist Proračuna Grada prije pristupa ispitu.
Osnovna pitanja i prikaz stanja
Odredbama članka 22. Odluke o autotaksi prijevozu, utvrñeno je slijedeće:
(1) Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvñuje autotaksi prijevoznik cjenikom što ga
ovjerava Odjel.
(2) Cjenik iz stavka (1) ovoga članka mora obligatorno sadržavati:
1. cijenu za početak vožnje (u navedeni iznos može biti uključen i odreñen broj
kilometara),
2. cijenu po kilometru vožnje (u slučaju da je u cijenu iz točke 1. ovoga članka
uključen odreñen broj kilometara, navedena cijena predstavlja cijenu po kilometru vožnje
nakon navedene kilometraže),
3. cijenu za vrijeme čekanja po satu,
4. cijenu prijevoza prtljage po komadu,
5. odredbu o cijeni za vožnju noću od 22:00 do 05:00 sati te vožnju nedjeljom i
blagdanom od 00:00 do 24:00 sata (u slučaju da se cijena ne razlikuje od cijena
navedenih u točkama 1.- 4. ovoga članka isto je potrebno istaknuti).
(3) Ukoliko se odredište autotaksi prijevoza nalazi izvan Grada, cijena se odreñuje
izmeñu autotaksi vozača i putnika slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.
(4) Usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se prema ovjerenom cjeniku iz stavka (2) ovoga
članka.
(5) Gradonačelnik utvrñuje najviši iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz stavka (2)
točke 1. i 2. ovog članka.
Temeljem navedenih odredbi Odluke o autotaksi prijevozu, ovom se Odlukom
odreñuju najviše cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola time da je
u odnosu na postojeće cijene ovim Prijedlogom smanjena razina dosadašnjih cijena
prijevoza i to bez kategorija cijene prijevoza po kilometru za prijevoz 4 osobe, prijevoz 5
ili 6 osoba te prijevoz 7 ili 8 osoba.

Ovom Odlukom propisuje se i naknada troškova za polaganje posebnog ispita u
iznosu od 100,00 kuna iz razloga što su u iznos naknade uračunati troškovi štampanja
brošure potrebne za polaganje posebnog ispita. Polaganje posebnog ispita propisano je
čl.23. Odluke o autotaksi prijevozu.
Slijedom izloženoga predlažemo donošenje Odluke o najvišem iznosu cijene
usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola i naknadi za polaganje posebnog
ispita.
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