
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Vodica  o povjeravanju obavljanja  komunalnih djelatnosti  

trgovačkom društvu Gradsko poduzeće d.o.o. Klasa: 363-01/18-01/94; urbroj:2182/04-01/01-18-1  

od 18. prosinca 2018. godine, objavljene u „Službenom glasniku Grada Vodica“  br. 8. dana: 20. 

prosinca 2018. godine,   članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) te 

članka 4. točke 30. i 31. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)  uprava društva 

Gradsko poduzeće d.o.o.  dana 29. siječnja  2019. godine donosi: 

 

OPĆE UVJETE PRUŽANJA KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA 

NA PODRUČJU GRADA VODICA 

 

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima pružanja usluge komunalnog linijskog  prijevoza putnika u 

javnom prometu na području Grada Vodica (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) utvrđuju se 

međusobni odnosi trgovačkog društva u vlasništvu Grada Vodica Gradskog poduzeće d.o.o. 

Vodice (u daljnjem tekstu: isporučitelj komunalne usluge-prijevoznik) i putnika, koji koriste 

uslugu prijevoznika i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putnika u javnom 

prometu na području Grada Vodica. 

 

Članak 2. 

Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice uz suglasnost gradonačelnika/ce utvrđuje red vožnje  

i visinu naknade za komunalnu uslugu prijevoza putnika, a prijevoznik ih je obvezan objaviti 

putem  sredstava javnog priopćavanja. 

Cjenik pružanja komunalne usluge prijevoza sastavni je dio ovih općih uvjeta. 

 

Članak 3. 

Prilikom ulaska  u vozilo putnik je obvezan vozaču, kontroloru prijevoznika ili drugoj 

ovlaštenoj osobi uz predočenje adekvatne iskaznice (komunalnom redaru, državnom 

inspektoru i sl.) pokazati voznu kartu odnosno obvezan je kod vozača platiti  uslugu prijevoza  

ili dati važeću voznu kartu odmah na poništenje. 

 

Članak 4. 

Vozna karta se može kupiti na prodajnom mjestu prijevoznika u Vodicama na adresi 

Obala Juričev Ive cota 10.te u autobusima prijevoznika. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765


Vozna karta vrijedi od trenutka poništenja iste  za jedan smjer na uspostavljenoj 

komunalnoj liniji na području grada Vodica, koju obavlja prijevoznik, isporučitelj komunalne 

usluge Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice. 

Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati ispravnu voznu kartu na temelju  koje ostvaruje 

pravo na prijevoz, 

Putnik koji se u vozilu zatekne bez vozne karte, s neispravnom voznom kartu  na osnovi 

koje ostvaruje pravo na prijevoz dužan je ovlaštenoj osobi platiti odgovarajuću voznu kartu  

sukladno važećem Cjeniku isporučitelja komunalne usluge, prijevoznika uvećanu za pet puta 

na licu mjesta, u protivnom mora napustiti autobus. 

 

Članak 5. 

Mjesečna vozna karta vrijedi od dana izdavanja do istog dana u sljedećem mjesecu, 

glasi na ime i sastoji se od fotografije i osobnih podataka korisnika (ime, prezime, oib), koji se 

koriste isključivo u svrhu korištenja uspostavljenog komunalnog linijskog prijevoza na 

području grada Vodica na temelju mjesečne pokazne karte. 

Mjesečna vozna karta uključuje neograničen broj vožnji tijekom mjeseca za koji je 

izdana na uspostavljenoj komunalnoj liniji na području grada Vodica. 

 

Članak 6. 

Putnik u vozilu smije zauzeti jedno sjedeće mjesto te se na vrijeme pripremiti za izlazak. 

Stajanje u vozilu za vrijeme trajanja vožnje nije dozvoljeno.  

Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne 

osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe. 

 

Članak 7. 

Vozilima isporučitelj komunalne usluge (nastavno. Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice) ne 

smije se prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unosi u vozilo 

mogla ugroziti sigurnost putnika te dijete mlađe od 6 godina bez pratnje odrasle osobe. 

Vozilima isporučitelj komunalne usluge (nastavno. Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice) nije 

dozvoljen prijevoz. 

1. osobama pod očiglednim utjecajem alkohola ili opojnih sredstava; 

2. osobama koje ne mogu ili ne žele platiti uslugu prijevoza; 

3. osobama koje sa sobom nose vatreno oružje osim putnika koji vrši službu pod uvjetom 

da im oružje bude zakočeno; 



4. osobama koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa 

otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do 

najbliže zdravstvene ustanove). 

 

Članak 8. 

Putnik smije u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku 

opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika  

i voznog i prometnog osoblja. 

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi. 

Prtljagu iz Stavka 1 ovog članka , potrebno je smjestiti u prostor vozila gdje najmanje 

smeta ostalim putnicima kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti  ostalih putnika 

i prometnog osoblja. 

 

Članak 9. 

 

Putniku nije dozvoljeno:  

1. koristiti uslugu prijevoza bez vozne karte ili s neispravnom voznom kartom  ;  

2. unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti , oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi ili 

eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve 

druge predmete veće težine i dimenzija od onih koje odredi prijevoznik; 

3. uznemirivanje drugih putnika i prometnog osoblja  u obavljanju svoje službe; 

4. bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake; 

5. pušiti  i konzumirati napitke u vozilu, 

6. zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz 

iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo, 

7. onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata; 

8. ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila, 

9. ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba objavi da je vozilo popunjeno i da ne može 

primiti putnike na prijevoz;  

10. ulaziti u vozilo ne odjeven (u kupaćem kostimu, bez dijelova odjeće i obuće) ili u 

odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike ili vozilo. 

Prometno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupa  protivno odredbama iz Stavka 

1 ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši  koju od navedenih radnji , pozvat će putnika 

da napusti vozilo. 

 



Članak 10. 

Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz životinja, izuzev specijalno dresiranih 

psa vodiča slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika. 

 

Članak 11. 

Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz vozilom javnom prijevoza samo uz pratnju. 

 

Članak 12. 

Na ove Opće uvjete ishođena je prethodna suglasnost Gradskog vijeća Grada Vodica Klasa: 

340-01/19-01/04; Urbroj:2182/04-05/03-19-01  na sjednici održanoj  dana 28. siječnja 2019. 

godine. 

Članak 13. 

Ovi Opći uvjeti o pružanju usluge komunalnog linijskog prijevoza isporučitelja 

komunalne usluge (Gradsko poduzeće d.o.o.) na području grada Vodica stupaju na snagu 

prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vodica“. 

 

 

Marija Bakmaz, struč. spec.oec. direktorica 

 

 

 

Opći uvjeti o pružanju usluge komunalnog linijskog prijevoza  objavljeni su u Službenom 

glasniku Grada Vodica  br. 02/09  dana 29. 01. 2019. godine. 

  



 

                      CJENIK USLUGA KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA 

                      ZA PODRUČJE GRADA VODICA 

V R S T A   K A R A T A 

ZONA  1 

LINIJA 1 

( Srima-Lovetovo-Stablinac-Zatonska -
O.Š.“Vodice“ ) 

POJEDINAČNA          -         ZA GRAĐANE 

PUTNA KARTA 
12,00 kn 

MJESEČNA                 -        ZA GRAĐANE 

PUTNA KARTA 
500,00 kn 

MJESEČNA        -     UČENICI,STUDENTI, 

PUTNA KARTA         UMIROVLJENICI  I  

                                   OSOBE IZNAD 65 god. 

250,00 kn 

 

V R S T A   K A R A T A 

ZONA  2 

LINIJA 1 

 ( Vodice – Grabovci – Gaćelezi – Čista 

Mala – Čista Velika ) 

POJEDINAČNA          -         ZA GRAĐANE 

PUTNA KARTA 
16,00 kn 

MJESEČNA                 -        ZA GRAĐANE 

PUTNA KARTA 
660,00 kn 

MJESEČNA        -     UČENICI,STUDENTI, 

PUTNA KARTA         UMIROVLJENICI  I  

                                   OSOBE IZNAD 65 god. 

330,00 kn 

U cijenu je uračunat PDV. 

Cjenik se primjenjuje od 01. veljače 2019.   

Marija Bakmaz, struč. spec.oec. direktorica 


