
Na temelju članka 56. stavak 1. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 

("Narodne novine" broj 82/13) i članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara 

("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada 

Vukovara na 22. sjednici, održanoj 12. svibnja 2016., donosi, 
 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke 

o autotaksi prijevozu na području grada Vukovara 

 

 

Članak 1. 

 

U članku 2. stavku 1. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području grada Vukovara 

(„Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 2/12 ) iza točke tri dodaje se točka četiri koja glasi: 

„imaju sjedište/prebivalište na području Grada Vukovara.“  

  

Članak 2. 

 

Iza članka 2. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području grada Vukovara („Službeni 

vjesnik“ Grada Vukovara 2/12 ) dodaje se članak 2a. koji glasi: 

„Pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete određene člankom 2. dužna je uz prijavu za 

početak rada dostaviti:  

-  važeću licenciju; 

- uvjerenje o položenom posebnom ispitu odnosno ima vozača s položenim posebnim ispitom    

iz članka 4. ove Odluke, 

- potvrdu o prebivalištu odnosno sjedištu na području Grada Vukovara. 

 

Članak 3. 

 

U svim odredbama Odluke, riječi „Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša“ zamjenjuju se riječima „Upravni odjel 

za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša“.    

 

Članak 4. 

 

U članku 5. stavku 1. iza točke 8. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području 

grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 2/12) dodaju se točke 9. i 10. kako 

slijedi: 

„9. na bočnim prednjim vratima vozila mora se nalaziti znak i natpis VU TAXI i 

telefonski broj za poziv, 

10. na vozilu mora biti vidljivo istaknuto naziv obrta ili ime /naziv prijevoznika“.   

 

Članak 5. 

 

U članku 9. alineja 5. mijenja se i glasi: 

„- te da je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o fiskalizaciji u prometu 

gotovinom i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.“ 

 

 

 



Članak 6. 

 

U članku 15. stavak 1. iza točke 3. Odluke dodaje se točka 4. odluke koja glasi: 

„- na lokaciji ispred Opće županijske bolnice Vukovar – 1 mjesto.“ 

 

Članak 7. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku Grada 

Vukovara.  
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