
 
 
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 68/18. i 110/18.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ br. 9/13., 16/14. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 23. 
sjednici, održanoj dana  26. veljače 2019. godine, donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
komunalni linijski prijevoz putnika 

 
Članak 1. 

 Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne 
usluge, trgovačkom društvu DIV 4 d.o.o., Poznanovec, R.J. Španca 1, na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge komunalni linijski prijevoz putnika. 
 

Članak 2. 
 Opći uvjeti isporuke iz članka 1. ovog članka nalaze se u prilogu ove Odluke i čine 
njezin sastavni dio. 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
 

KLASA: 340-05/19-01/001        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2197/01-02-19-4                  Gradskog vijeća 
Zabok, 26. veljače 2019.        Žarko Ivančić,oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. DIV 4 d.o.o., Poznanovec, R.J. Španca 1, 
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
    i javne potrebe, ovdje, 
3. Za prilog zapisniku, 
4. Za zbirku akata, 
5. Pismohrana. 



Na temelju članka 30. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 68/18.) isporučitelj komunalne usluge DIV 4 d.o.o., Poznanovec, R.J. Španca 1, 
OIB: 20416328962, zastupan po direktorici Višnjici Mlinarić dana 26. veljače 2019. godine 
donosi 
 

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE 
komunalni linijski prijevoz putnika 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti obavljanja komunalne usluge komunalni 
linijski prijevoz putnika (u daljnjem tekstu: prijevoz putnika), međusobna prava i obveze 
isporučitelja komunalne usluge (u daljnjem tekstu: prijevoznik) i korisnika usluge (u daljnjem 
tekstu: putnik) te cijena isporučene komunalne usluge (u daljnjem tekstu: putna karta). 
 Pod prijevozom putnika u smislu ovih Općih uvjeta podrazumijeva se javni linijski 
prijevoz putnika na području Grada Zaboka na liniji Zabok – Bračak (Opća bolnica Zabok). 
 

Članak 2. 
Prijevoz putnika obavlja se autobusima na liniji Zabok – Bračak (Opća bolnica Zabok) 

prema utvrđenom voznom redu i cjeniku koji su sastavni dio Ugovora o koncesiji za 
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu KLASA: 363-02/16-
01/10 URBROJ: 2197/01-05/3-17-16 od 8.5.2017. godine. 

Pri svakoj promjeni voznog reda i cijene odnosno tarife usluga prijevoznik je dužan 
pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zaboka sukladno zakonskim 
odredbama. 

Članak 3. 
Autobusi kojima se obavlja prijevoz putnika (u daljnjem tekstu: autobusi) dužni su 

zaustavljati se na svim stajalištima svoje linije. 
Ulaz i izlaz putnika dopušten je samo na stajalištima dok je autobus zaustavljen, osim 

u slučaju većih zastoja u odvijanju prometa. 
Do zaustavljanja autobusa na stajalištu, kao i prije polaska autobusa sa stajališta i u 

tijeku vožnje, sva vrata na autobusu moraju biti zatvorena. 
 

Članak 4. 
Autobusi moraju biti uredni odnosno očišćeni i prozračeni, te unutrašnjost autobusa 

mora biti osvijetljena na propisani način. 
U hladnim danima autobusi moraju biti zagrijani. 
Autobusi moraju biti obilježeni nazivom ili znakom prijevoznika na način da su 

vidljivi i razumljivi korisnicima usluga, te obilježeni oznakom linije, odnosno relacijom 
kretanja autobusa na način da se na jasan način vidi naziv početnog i krajnjeg stajališta. 

 
Članak 5. 

Putnik u autobusu smije zauzeti jedno sjedeće mjesto. 
Invalidi, starije osobe, majke sa malom djecom i trudnice imaju prednost pri ulasku u 

autobus i prilikom zaposjedanja mjesta za sjedenje. 
 

Članak 6. 
Cijenu usluge izravno plaća korisnik usluge (putnik) prijevozniku na osnovu 

ispostavljenog valjanog računa – putne karte ispostavljene od strane prijevoznika. 
Putna karta izdaje se i plaća gotovinom kod vozača autobusa prilikom ulaska u 

autobus. Putna karta vrijedi jednokratno, za relaciju u jednom smjeru  za koju je kupljena. 
Putnik mora za vrijeme vožnje imati ispravnu putnu kartu koju je na zahtjev vozača ili 

druge ovlaštene osobe prijevoznika predočiti radi kontrole. 
 
 



Članak 7. 
Putnik može u autobus unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku 

opremu i drugu prtljagu koja ne zauzima posebno mjesto, bez naplate. 
Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi na način da ne ometa niti na bilo koji 

način ne ugrožava sigurnost ostalih putnika i prometnog osoblja prijevoznika. 
 

Članak 8. 
Autobusima nije dozvoljen prijevoz vatrenog oružja, eksplozivnih i lako zapaljivih 

predmeta, te predmeta koji mogu ozlijediti, oštetiti ili uznemiriti putnike u vozilu i prometno 
osoblje. 

Autobusima nije dozvoljen prijevoz životinja. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka prijevoz predmeta iz stavka 1. ovog članka 

dozvoljen je pripadnicima policije i vojske kada obavljaju službene zadaće, i to na način 
propisan posebnim propisima 

Iznimno od stavka 2. ovog članka slijepim i slabovidnim osobama u autobuse kojima 
se obavlja prijevoz putnika dopušteno je uvođenje dresiranog psa – vodiča za slijepe osobe. 
 

Članak 9. 
Prometno osoblje podrazumijeva vozača autobusa, kontrolora i druge ovlaštene osobe 

prijevoznika. 
Prometno osoblje dužno je za vrijeme obavljanja službe odnositi se uljudno prema 

putnicima u autobusu. 
S nađenim predmetima u vozilu, prometno osoblje i drugi djelatnici prijevoznika dužni 

su postupati prema propisima o nađenim stvarima. 
 

Članak 10. 
U autobuse ne smiju se primati osobe: 
- za koje vozač ili druga ovlaštena osoba prijevoznika utvrdi da bi svojim ponašanjem, 

prtljagom ili stvarima koje unesu u autobus mogle ugroziti sigurnost putnika, 
- osobe za koje vozač ili druga ovlaštena osoba prijevoznika  utvrdi da su odjevene na 

način kojim se izaziva javna sablazan ili vrijeđa moral, 
- djeca mlađa od šest godina bez pratnje odrasle osobe. 

 
Članak 11. 

U slučaju zastoja, prekida ili poremećaja u odvijanju prijevoza putnika uzrokovanog 
višom silom, prijevoznik je dužan organizirati prijevoz na način da putnici u najmanjoj mjeri 
osjete posljedice poremećaja, odnosno u što kraćem roku poduzeti mjere za ponovnu 
uspostavu redovitog prijevoza.  

Članak 12. 
Na odnose između isporučitelja komunalne usluge i korisnika usluge koji nisu uređeni 

ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Zakona o obveznim odnosima. 

 
Članak 13. 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, na 
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Zaboka i na mrežnim stranicama prijevoznika. 
 

Članak 14. 
  Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije. 
        Direktorica 
        Višnjica Mlinarić 
         
        ___________________  
 


