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 Na temelju članka 56. stavka 1. i 5. Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 
82/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 
3/13 – p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donosi 

O D L U K U 
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

 Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način 
obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada 
Gospića i prigradskih naselja (u daljnjem tekstu: Grad), 
autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge 
autotaksi prijevoza. 

Članak 2.

 Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu, 
kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u 
daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom. 

Članak 3.

 Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju 
slijedeće značenje: 
 1. autotaksi prijevoz je djelatnost prijevoza putnika 
   koja se obavlja osobnim automobilom ako se 
   putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom 
   mjestu a prijevoz obavlja na temelju jedne 
   narudžbe i uz jedno plaćanje za obavljeni 
   prijevoz,
 2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba 
   koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, 
 3. vozač autotaksi vozila je osoba koja upravlja 
   autotaksi vozilom i ima položen ispit iz članka 21. 
   ove Odluke, 
 4. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen 
   za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava 
   uvjete određene propisom kojim se utvrđuju 
   posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni 
   cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te 
   ovom Odlukom, 
 5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt 
   na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na 
   području i sa područja Grada. 

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI 
    PRIJEVOZA 

Članak 4.

 Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada 
obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi 
prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 
 Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Grad, 
Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu (u 
daljnjem tekstu: Odjel). 
 Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina. 
 Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo 
autotaksi prijevoznik kojem je izdana (jedno vozilo - 
jedna dozvola). 
 Odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 

Članak 5.

 Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje 
dozvole te sadržaj i način vođenja upisnika iz članka 4. 
stavka 5. ove Odluke utvrđuje Gradonačelnik Grada 
Gospića (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 
 Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 
30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s 
obavljanjem autotaksi prijevoza. 

Članak 6.

 Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa 
sjedištem/prebivalištem na području Grada koja: 
 1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi 
   prijevoza, 
 2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s 
   položenim ispitom iz članka 21. ove Odluke, 
 3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati 
   autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 17. 
   ove Odluke. 

Članak 7.

 Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva 
prijevoznika. 
 Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće 
dokumente: 
 1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
 2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 21. ove 
   Odluke, 
 3. presliku prometne dozvole, 
 4. cjenik usluge autotaksi prijevoza, 
 5. uvjerenje da ima podmirene obveze prema 
   Gradu po bilo kojoj osnovi,
 6. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o 
   ispitivanju taksimetra,
 7. dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje dozvole.
 Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj 
potrebnih dozvola i vrijeme za koje se dozvola traži. 

Članak 8.

 Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako 
autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. 
ove Odluke. 
 Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole 
donosi Odjel. 
 Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi 
prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu 
sukladno zakonu.

Članak 9.

 Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije 
isteka vremena na koje je izdana u sljedećim 
slučajevima: 
 1. prestankom važenja licencije, 
 2. na zahtjev autotaksi prijevoznika, 
 3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati 
   bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio 
   dozvolu, 
 4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe 
   autotaksi prijevoznika, 
 5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih 
   razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju 
   izdane dozvole uzastopno duže od 30 dana, 
 6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz 
   sukladno odredbama zakona i ove Odluke. 
 Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi 
Odjel. 
 Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi 
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prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati 
račun za obavljeni prijevoz. 
 Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku 
prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti 
najbližoj policijskoj postaji. 
 Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće 
završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku 
drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 

IV. AUTOTAKSI VOZILO 

Članak 17.

 Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih 
propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila 
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za 
vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete: 
 1. najmanju snagu pogonskog motora od 65 kW,
 2. najmanje četvora bočna vrata,
 3. može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja 
   i sjedalo za vozača, 
 4. ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i 
   postavljen na vidljivom mjestu u vozilu, 
 5. ugrađen klima uređaj,
 6. ugrađenu svjetleću oznaku „TAXI“ postavljenu 
   na krovu vozila koja mora svijetliti kad je vozilo 
   slobodno za vožnju,
 7. mora imati na bočnim stranama istaknuto 
   obilježje "TAXI" te naziv pravne odnosno ime 
   fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, a na 
   prednjem staklu naljepnicu sa brojem i 
   vremenom važenja dozvole. 

Članak 18.

 Autotaksi prijevoznik može autotaksi vozilo koristiti 
za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, pod 
uvjetom da reklamne poruke i oglasi ne zaklanjaju 
obilježja na autotaksi vozilu istaknuta sukladno članku 
17. stavku 1. točki 7. ove Odluke. 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 

Članak 19.

 Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih 
mjesta utvrđuje Gradonačelnik. 
 Zabranjeno je duže zaustavljanje autotaksi vozila 
na mjestima koja nisu obilježena kao autotaksi 
stajalište. 
 Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim 
vertikalnim znakom. 
 Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi 
stajališta, broj stajališnih mjesta i radno vrijeme. 
 Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi 
vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta. 
 Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja 
Grad. 

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 20.

 Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje 
prijevoznik. 
 Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se 
Cjenikom, kojeg ovjerava Odjel. 

 Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati: 
 1. cijenu za relaciju do 3 km koja je fiksna i 

prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu 
sukladno zakonu. 

Članak 10.

 Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno 
prebivalištem izvan područja Grada može obavljati 
autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako mu 
je područje Grada krajnje odredište za pružanje usluge 
autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu. 

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 11.

 Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 
do 24,00 sata. 
 Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač 
autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na 
jednom mjestu. 

Članak 12.

 Vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov 
zahtjev na mjestu koje odredi putnik pod uvjetom da to 
ne zabranjuju prometni propisi. 

Članak 13.

 Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač 
autotaksi vozila dužan je u vozilu imati: 
 1. dozvolu, 
 2. cjenik usluga autotaksi prijevoza, 
 3. plan Grada. 
 Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač 
autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se 
odnositi prema putnicima, ne smije pušiti u vozilu, a 
autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto. 

Članak 14.

 Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu 
autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz 
bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju 
ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih 
opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga 
prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati 
unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne 
može stati u prostor za prtljagu. 

 Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu 
suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više 
putnika koji idu u istom pravcu. 

 U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, usluga 
autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja. 
Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti 
najkraćim putem odnosno putem kojeg odredi putnik, 
bez usputnog zaustavljanja. 

Članak 15.

 Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje 
uključiti taksimetar. 
 Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od 
trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira 
na koji je način prijevoz naručen. 

Članak 16.

 Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi 
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   predstavlja startnu cijenu, 
 2. cijenu za jedan kilometar vožnje izraženu u 
   kunama (bez lipa), za relaciju preko 3 km, 
 3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od 
   granične ili za stajanje 
 4. cijenu za vožnju noću. 

 Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se 
vožnja u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati. 
 Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge 
autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 2. 
ovoga članka. 
 Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže 
od 25 kilometara i kućnih ljubimaca utvrđuje se 
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza. 

 Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza 
iz stavka 3. točke 1. 2. 3. i 4. ovoga članka utvrđuje 
Gradonačelnik. 

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA 

Članak 21.

 Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o 
poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, 
gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim 
značajnim objektima i znamenitostima na području 
Grada. 
 Program ispita, vrijeme i način provjere znanja 
propisuje Odjel. 
 Ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg imenuje 
Gradonačelnik. 
 Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine 
predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik 
Turističke zajednice Grada Gospića, a dva člana su 
predstavnici Grada. 
 O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje. 

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/96). 

Članak 23.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenim vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 340-05/14-01/01
Urbroj: 2125/01-01-04-03
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13 i 3/13-p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine 
donijelo  je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju 

broja zaposlenih 

I

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenih u 
Dječjem vrtiću Pahuljica, Gospić, Klasa: 601-02/14-
03/07, Urbroj: 2125/40-03-14-2, koja je donesena na 
sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica, 
Gospić dana 06. ožujka 2014. godine.

II

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 119-01/14-01/03
URBROJ: 2125/01-01-14-04
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 
107/07, 94/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 05/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13-p.t.),  Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine 
donijelo je 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić 

 
I

 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, 
Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 
održanoj 06. ožujka 2014. godine, (Klasa: 601-02/14-
03/08; Urbroj: 2125/40-03-14-3). 

II

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 118-01/14-01/01
URBROJ: 2125/01-01-14-04
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 02/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 31. ožujka 
2014. godine donosi 

O D L U K U
o davanju suglasnosti poduzeću 

Komunalac Gospić d.o.o. za nabavu radnog 
stroja - kompaktora
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 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne 
novine" br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 
64/15), članka 3. i 5. Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 2/15 i 3/15) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/13 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 30. rujna 2015. godine donosi 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja

Članak 1.
 
 U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/10) u članku 2. 
stavku 2. tekst: " trgovačko društvo „USLUGA“ d.o.o., 
Gospić", mijenja se i glasi: "trgovačko društvo 
Komunalac Gospić d.o.o."

Članak 2.
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".   

KLASA: 340-01/15-01/15 
URBROJ: 2125/01-01-15-03
Gospić, 30. rujna 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 82/13.) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – 
p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića, na sjednici 
održanoj dana 30. rujna 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi 

prijevozu

Članak 1.

 U Odluci o autotaksi prijevozu ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 2/14 – u daljnjem tekstu Odluka), 
članak 17. mijenja s i glasi:

 „ Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz 
osim uvjeta određenih pozitivnim pravnim propisima 
mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
 - ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i 
  postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,
 - ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na 
  korisniku vidljivom mjestu u vozilu,
 - ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu 
  vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno 
  za vožnju,
 - na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski 
  broj taksi prijevoznika,
 - na lijevim i desnim prednjim vratima ima istaknuto 
  obilježje „TAXI“ i podatke o autotaksi prijevozniku
 - najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od 
  kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena
  na desnoj strani vozila,
 - ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s 
  Pravilnikom ECE-R 48,

 - ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih 
  pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 
  48.
 - ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima 
  u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16,
 - ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u 
  skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17,
 - ugrađen klima-uređaj,
 - ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u 
  skladu s Pravilnikom ECE-R 13,
 - ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i 
  suvozača,
 - ugrađeno treće kočno svjetlo u skladu s 
  Pravilnikom ECE-R 48,
 - ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora 
  biti EURO izvedbe,
 - zapremina prtljažnog prostora smije iznositi 
  najmanje 310 litara (VDA).“

Članak 2.

U članku 18. tekst: „točki 7.“ zamjenjuju se tekstom: 
„alineji 5“.

Članak 3.

U članku 20. stavku 3. točkama 1. i 2. broj: „3“ 
zamjenjuje se brojem: „5.“

Članak 4.

Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 340-05/14-01/01
URBROJ: 2125/01-01-15-06
Gospić, 30. rujna 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 02/13 i 3/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. rujna 
2015. godine donosi 

O D L U K U
o davanju suglasnosti poduzeću "Komunalac 

Gospić" d.o.o. za nabavu komunalnog vozila za 
sakupljanje komunalnog otpada

Članak 1.

        Daje se suglasnost komunalnom poduzeću 
"Komunalac Gospić" d.o.o., Bužimska 10, (u daljnjem 
tekstu: Korisnik) za nabavu komunalnog vozila za 
sakupljanje komunalnog otpada, procijenjene 
vrijednosti 494.000,00 kuna bez PDV-a.  
 Korisnik se obvezuje provesti otvoreni postupka 
javne nabave komunalne opreme  sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 
143/13 i 13/14).  

Članak 2.

 Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se u 
iznosu od 80% ukupne vrijednosti iz  sredstava Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem 
Odluke Fonda od 16. lipnja 2015. godine, Klasa: 351-
04/15-23/57, Ur. broj: 563-02-2/233-15-2.   
 Grad Gospić se obvezuje financirati preostali iznos 
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