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Članak 6.
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora da, nakon stupanja na snagu ove Odluke, sklopi ugovor iz 
članka 1. stavka 3. ove Odluke.
 

Članak 7.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

KLASA: 021-05/20-01/11
URBROJ: 238-11-04-01/02-20-22 

 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA
 Miran Šoić, v.r.

 Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18. i 
98/19.), članka 25. stavak 4. Zakona komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18. – Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20.), članka 30. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada 
Samobora br. 3/16., 1/18., 4/19. i 2/20.) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene 
vijesti Grada Samobora br. 3/19. i 3/20.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 33. sjednici održanoj dana 15. 
prosinca 2020. godine donijelo je 

ODLUKU
O KOMUNALNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA

NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
 Ovom Odlukom propisuje se organizacijski oblik, način i uvjeti obavljanja javnog cestovnog prijevoza 
putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada 
Samobora (u daljnjem tekstu: javni prijevoz putnika).

Članak 2.
 Komunalni linijski prijevoz putnika obavlja se odgovarajućim autobusima (u daljem tekstu: vozila), 
na određenim relacijama, po unaprijed utvrđenom voznom redu i uz unaprijed utvrđenu i objavljenu cijenu 
prijevoza.
 Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za osobe s teškoćama u kretanju može se organizirati prijevoz 
koji nije komunalni linijski prijevoz putnika, već se obavlja prema potrebama tih osoba. 
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II. ORGANIZACIJSKI OBLIK

Članak 3.
 Javni prijevoz putnika obavlja pružatelj usluge na temelju ugovora o javnim uslugama ili ugovora o 
koncesiji.
 Postupak odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o javnim uslugama provodi se prema odredbama 
Zakona o cestovnom prijevozu, propisima o komunalnom gospodarstvu i Uredbi (EZ) br. 1370/2007.
 Postupak odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o koncesiji provodi se prema odredbama Zakona 
o koncesiji (Narodne novine br. 69/17. i 107/20.).
 Odluku o odabiru postupka, pokretanju postupka odabira prijevoznika s kojim će se sklopiti ugovor o javnim 
uslugama ili ugovor o koncesiji donosi gradonačelnik Grada Samobora (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).
 Postupak odabira prijevoznika s kojim će se sklopiti ugovor o javnim uslugama ili ugovor o koncesiji 
provodi Stručno povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik.

Članak 4.
 Na osnovi prijedloga Stručnog povjerenstva Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke 
o sklapanju ugovora o javnim uslugama ili ugovora o koncesiji.
 Ugovor o javnim uslugama ili ugovor o koncesiji u ime Grada Samobora sklapa Gradonačelnik.

III. ZONE I LINIJE

Članak 5.
 Javni prijevoz putnika obavlja se na linijama unutar zona koje utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 6.
 Linija je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog stajališta.

IV. VOZNI RED I STAJALIŠTE

Članak 7.
 Svaka linija mora imati vozni red.
 Vozni red utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 8.
 Prijevoznik je dužan obavljati javni prijevoz putnika sukladno utvrđenom i objavljenom voznom redu.

Članak 9.
 Vozni red mora sadržavati:

- naziv odnosno tvrtku prijevoznika
- naziv i broj linije
- režim rada linije (radni dan, subota, nedjelja, blagdan i neradni dan)
- vrijeme polaska
- datum početka važenja voznog reda.

Članak 10.
 U slučaju izvanrednog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, prijevoznik je dužan u što kraćem roku 
poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati prijevoz vlastitim vozilima.
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 O obustavi prijevoza i načinu osiguranja zamjenskog prijevoza prijevoznik je dužan pravodobno 
obavijestiti upravno tijelo grada nadležno za promet.

Članak 11.
 Stajalište je uređena i označena prometna površina namijenjena za zaustavljanje vozila na kojoj se 
putnicima omogućava siguran i nesmetan ulaz i izlaz iz vozila.
 Lokaciju stajališta uvjetuju prometne potrebe koje ovise o tijekovima pješačkog prometa i lokalnim 
prilikama na terenu te tehničkim elementima ceste i sigurnosti prometa na njoj. 

Članak 12.
 Stajalište mora biti označeno stajališnom oznakom, a po potrebi i nadstrešnicom sa sjedalima i prostorom 
za postavljanje prometnih informacija, košarom za otpatke.
 Stajališna oznaka postavlja se na početku stajališnog perona gledano u smjeru vožnje i njime se određuje 
mjesto zaustavljanja vozila na stajalištu.
 Stajališna oznaka sadrži naziv prijevoznika, broj linije i izvadak iz voznog reda.

Članak 13.
 U projektiranju, izgradnji i uređenju novih stajališta prijevoza putnika u javnom prometu na području 
grada Samobora potrebno je pridržavati se tehničkih normativa koji utvrđuju minimalne uvjete za sigurno 
odvijanje prometa.

Članak 14.
 Vozila prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Samobora dužna su se zaustavljati na svim 
registriranim stajalištima utvrđene linije.

Članak 15.
 Stajališta održava Grad Samobor izuzev kolničkog dijela kojeg održava nadležna uprava za ceste.
 Prijevoznik je dužan bez odgode obavijestiti upravno tijelo nadležno za promet o uočenim nedostacima i 
oštećenjima na stajalištima i stajališnoj opremi.

V. VOZILA

Članak 16.
 Vozila kojima se obavlja javni prijevoz putnika moraju ispunjavati propisane uvjete, biti uredno obojena, 
a prije dnevnog upućivanja u promet kao i tijekom dana očišćena i prozračena.
 Prijevoznik je dužan vozilo isključiti iz prometa ako se tijekom vožnje prostor vozila onečisti u tolikoj 
mjeri da nije moguće nastaviti prijevoz putnika. 
 Ako tri dana uzastopno vanjska temperatura padne ispod 7°C, vozila moraju biti zagrijana.

Članak 17.
 Vozila mogu biti oslikana promidžbenim porukama.
 Promidžbene poruke i drugi natpisi koji nemaju sadržaj poruke o prijevozu ne smiju se nalaziti na mjestima 
na kojima zaklanjaju vidik u vozilu ili prekrivaju propisane oznake i obavijesti o prijevozu.

Članak 18.
 Vozila moraju biti označena brojem linije, nazivom početnog, najmanje jednog prolaznog i završnog 
stajališta na liniji, a minimalno završnog stajališta.
 Oznake iz stavka 1. ovog članka mogu biti izvedene u obliku natpisnih ploča ili predočnika (displeja). 
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Članak 19.
 Na bočnim stranama vozila mora biti istaknut naziv ili tvrtka prijevoznika.
 Vrata za ulaz i izlaz moraju biti jasno i vidljivo označena natpisima i grafi čkim simbolima s vanjske i 
unutarnje strane vozila.
 Prijevoznik je dužan u vozilu označiti sjedeće mjesto za trudnice i osobe s invaliditetom.

Članak 20.
 Oblik, boja i veličina brojeva i slova, simbola i tekstualnih prikaza u i na vozilu i na stajalištu moraju biti 
izvedeni na način da su vidljivi i razumljivi sudionicima prijevoza.

VI. PRIJEVOZ

Članak 21.
 Javni prijevoz putnika dostupan je svim korisnicima uz plaćanje naknade utvrđene Tarifom.

Članak 22.
 Prijevoznik je dužan obavljati prijevoz po utvrđenom i objavljenom voznom redu.
 Način ulaska putnika u vozilo i izlaska iz vozila propisuje prijevoznik, ovisno o načinu naplate prijevoza.

Članak 23.
 Putnik u vozilu smije zauzeti jedno mjesto.
 Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne osobe, trudnice, osobe 
s malom djecom te starije i nemoćne osobe.

Članak 24.
 Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima svoje linije.
 Iznimno, vozač vozila nije dužan vozilo zaustaviti na svim stajalištima svoje linije ako u vozilu nema 
putnika koji žele izaći i na stajalištu nema putnika koji žele ući. 

Članak 25.
 Vozač je dužan za vrijeme obavljanja javnog prijevoza putnika uljudno se odnositi prema putnicima.
 Za vrijeme vožnje vozač ne smije razgovarati s putnicima.

Članak 26.
 Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i druge 
predmete koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožavaju sigurnost ostalih putnika ili vozača.
 Putnik je dužan voditi brigu o osobnim stvarima koje unosi u vozilo.
 O predmetima nađenima u vozilu prijevoznik je dužan postupiti sukladno odredbama propisa o nađenim 
stvarima.

Članak 27.
 Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu ozlijediti, ugroziti život, zdravlje i imovinu putnika i 
vozača.
 Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljeno je pripadnicima policije i Hrvatske vojske kada obavljaju 
službene zadatke unošenje osobnog oružja u vozilo javnog prijevoza sukladno posebnim propisima.

Članak 28.
 Putnicima nije dozvoljeno:
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- koristiti prijevoz bez putne karte ili s nevaljanom putnom kartom, odnosno bez isprave o pravu na 
prijevoz,

- ometati naplatu i Kontrolu putnih karata,
- unositi u vozilo prtljagu i ostalo suprotno odredbama ove Odluke,
- uznemiravati ostale putnike,
- bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake,
- konzumirati hranu, alkohol ili pušiti u vozilu,
- zadržavati se u vozilu na mjestima gdje se ometa ulaz i izlaz iz vozila ili onemogućava smještaj 

putnika u vozilu
- onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata,
- ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila.

 Vozač vozila dužan je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, a ako 
unatoč opomeni putnik izvrši koju od navedenih radnji, vozač će od putnika zatražiti na napusti vozilo ili da se 
udalji od istog.

Članak 29.
 Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti pse vodiče, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, 
djeca s poteškoćama u razvoju uz pratnju roditelja terapeutskog psa, a treneri pasa pse u školovanju. U vozilo 
se smije uvesti i pas/štenac na socijalizaciji u obitelji.
 Psi iz stavka 1. ovog članka moraju nositi službenu oznaku.

Članak 30.
 Dopušten je prijevoz kućnih ljubimaca u odgovarajućim ručnim transportnim kutijama.
 Putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog ljubimca.
 Putnik koji je uveo kućnog ljubimca u vozilo odgovoran je za njegovo ponašanje i sam je dužan nadoknaditi 
štetu koju kućni ljubimac nanese drugim putnicima u vozilu ili onečisti vozilo tako da se vozilo mora povući 
u spremište na čišćenje.

VII.  NADZOR

Članak 31.
 Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi upravno tijelo Grada Samobora nadležno za poslove prometa.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji prijevoza putnika u javnom prometu 
na području Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 10/09.).

Članak 33.
 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

KLASA: 021-05/20-01/11
URBROJ: 238-11-04-01/02-20-23
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA
 Miran Šoić, v.r.


