REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

N A C R T

KLASA: 340-01/15-01/18
URBROJ: 2155/01-01-15-5

Omiš, dne **************** 2015.g.

Na temelju čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 , 9/10, 2/13 i
10/13) u svezi s cl.56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 82/13), Gradsko
vijeće Grada Omiša na **. sjednici od ************ 2015.g. donosi
ODLUKU
i izmjenama i dopunama
Odluke o autotaksi prijevozu osoba
Članak 1.
U članku 2. Odluke o autotaksi prijevozu osoba KLASA:340-01/15-01/18 URBROJ: 2155/01-01-15-2 od
30.lipnja 2015.g., stavak 1.t.1. mijenja se i glasi:
„1. „autotaksi prijevoz“ je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom ako se
putnik ili skupina putnika uzima na jednom mjestu; a prijevoz obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno
plaćanje naknade za obavljeni prijevoz;“.
U istom članku stavak 1.t.4. mijenja se i glasi:
„4. „vozač autotaksi vozila“ je osoba koja ima stručnu osposobljenost utvrđenu zakonom. Vozač
autotaksi vozila može biti korisnik dozvole ili osoba koja je zaposlena kod korisnika dozvole (skraćeno:
Vozač);“.
Članak 2.
U članku 20. riječi „i prometno“ se brišu.
Članak 3.
U članku 21.st.1. t. 7. i t.9. se brišu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenome glasniku Grada Omiša“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša,
3. Vlastiti pogon Grada Omiša,
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
5. Udruženje obrtnika Omiš,
6. Turistička zajednica Grada Omiša,
7. Policijska postaja Omiš,
8. Službeni glasnik i mrežna stranica Grada Omiša,
9. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 340-01/15-01/18
URBROJ: 2155/01-01-15-6

Omiš, dne 15.rujna 2015.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13 i 10/13 ) i čl. 54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša
br. 6/09 i 2/13), gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
osoba te se predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u obliku i sadržaju
kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 340-01/15-01/18 URBROJ:2155/01-01-15-6.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Kovačić v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana.

Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 6.sjednici od dana 30.lipnja 2015.g. pod KLASA: 34001/15-01/18, URBROJ: 2155/01-01-15-2, donijelo je Odluku o autotaksi prijevozu osoba.
Tekst akta dostavljen je sukladno odredbama čl. 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi na nadzor suglasnosti istog s Ustavom i zakonom Uredu državne uprave u SDŽ.
Navedeno tijelo državne uprave je pod KLASA: 023-01/15-01/144 URBROJ: 2181-02-01-15-2 od
28.kolovoza 2015.g. dostavio upute o potrebnom otklanjanju nedostataka: Zadati rok je 15 dana.
Uputa se nalazi u prilogu ovog obrazloženja i čini njegov sastavni dio.
Dosadašnji tekst odluke koji se sada mijenja je glasio:
Članak 2.st.1. t. 1.
1. „autotaksi prijevoz“ je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik
ili skupina putnika uzima na jednom mjestu.
Članak 2.st.1. t. 4.
4. „vozač autotaksi vozila“ je osoba koja ima stručnu osposobljenost utvrđenu zakonom. Vozač autotaksi
vozila može biti korisnik licencije odnosno koncesije ili osoba koja je zaposlena kod korisnika licencije
odnosno koncesije (skraćeno: Vozač);
Članak 20.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja:
- inspekcija cestovnog prometa u okviru svojih ovlasti uređenih zakonom,
- komunalno i prometno redarstvo Grada Omiša u smislu prekršaja utvrđenih ovom Odlukom.
Članak 21.st.1.t.7.
- ako na početku vožnje ne uključi taksimetar (članak 11.stavak 1.),
Članak 21.st.1.t.9.
- ako ponovno ne uključi taksimetar pod uvjetom iz članka 12. stavak 3.,
Donošenje predložene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu osoba
ne zahtijeva posebna proračunska sredstva za provedbu.

PREDLAGATELJ
GRADONAČELNIK GRADA OMIŠA

