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Službeni glasnik Grada Đakova

Na temelju članka 9., stavka 2.
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
(Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 7/09.)
gradonačelnik Grada Ðakova donosi
ODLUKU
o radnom vremenu ugostiteljskih
objekata u vrijeme održavanja
manifestacije „Đakovački vezovi“
Članak 1.
U vrijeme održavanja manifestacije
„Đakovački vezovi“, odnosno u razdoblju
od 22. lipnja do 30. lipnja 2011.g., svi
ugostiteljski objekti na području Grada
Đakova mogu raditi jedan sat duže od
propisanog radnog vremena Odlukom o
ugostiteljskoj djelatnosti, a između 30.
lipnja i 1. srpnja (sa četvrtka na petak), 1. i
2. srpnja (petak na subotu), 2. i 3. srpnja
(subota na nedjelju) i 3. i 4. srpnja
(nedjelja na ponedjeljak) 2011.g. mogu
raditi do 4 sata ujutro.
Članak 2.
Radno vrijeme, određeno člankom
1. ove Odluke, vrijedi i za ugostiteljske
usluge izvan ugostiteljskih objekata i to u
Strossmayerovom parku, Vezovskom
šatoru kao i u ulicama u centru grada
Đakova.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenome
glasniku Grada Đakova.
KLASA: 335-01/11-01/14
URBROJ: 2121/01-03-02-11-1
Ðakovo, 20. lipnja 2011. g.
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing., v.r.

29. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 23. Odluke o
organizaciji autotaksi prijevoza na
području Grada Đakova (Službeni glasnik
Grada Ðakova, br. 3/11.) i članka 39.
Statuta Grada Ðakova (Službeni glasnik
Grada Ðakova, br. 6/09.) gradonačelnik
Grada Ðakova donosi
OD L U K U
o maksimalnom iznosu cijene usluge
autotaksi prijevoza na području
Grada Đakova
I.
Utvrđuje se maksimalna cijena
usluge autotaksi prijevoza na području
Grada Đakova kako slijedi:
1. maksimalna cijena za relaciju do 5
km koja je fiksna i predstavlja
startnu cijenu
27,00 kn
2. maksimalna cijena za jedan
kilometar vožnje za relaciju preko 5
km (izražena u kunama bez lipa)
6,00kn
3. maksimalna cijena za jedan sat
vožnje, brzinom manjom od
granične ili stajanje koja ne može
biti manja od cijene za 1 km
10,00kn
4. maksimalna cijena za vožnju noću
maksimalno do 20% veća u odnosu
na dnevnu vožnju
II.
Ova Odluka stupa na danom
donošenja, a objavit će se
u
Službenome glasniku Grada Đakova.
KLASA: 340-01/11-01/19
URBROJ: 2121/01-03-03-11-1
Ðakovo, 28. lipnja 2011.g.
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing., v.r.

Službeni glasnik Grada Đakova
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Temeljem članka 21.Odluke o
organizaciji autotaksi prijevozu na
području Grada Đakova (Službeni glasnik
Grada Đakova, br. 3/11.) i članka 39.
Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik
Grada Đakova, br. 6/09.) gradonačelnik
Grada Đakova donosi
PRAVILNIK
o određivanju lokacija autotaksi
stajališta
I.
Ovim pravilnikom određuju se
lokacije autotaksi stajališta u Gradu
Đakovu i to:
-

autobusni kolodvor
željeznički kolodvor
parkiralište kod Mimoze
parkiralište iza male crkve (veliki
parking).
II.
Ovaj pravilnik stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
Službenome glasniku Grada Đakova.
Klasa: 340-01/11-01/20
Urbroj: 2121/01-03-03-11Đakovo, 28. lipnja 2011.
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing., v.r.

Temeljem članka 49., stavak 2. Zakona o
prijevozu u cestovnom prometu (Narodne
novine, broj 178/04., 48/05.-ispravak,
111/06., 63/08. i 124/09.), članka
24.Odluke o organizaciji autotaksi
prijevoza na području Grada Đakova
(Službeni glasnik Grada Đakova, br. 3
/11.) i članka 39. Statuta Grada Đakova
(Službeni glasnik Grada Đakova br. 6/09.)
gradonačelnik Grada Đakova donosi

29. lipnja 2011.g.

PROGRAM
polaganja posebnog ispita za vozača
autotaksi vozila na području Grada
Đakova
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuje način
provjere znanja i druga pitanja značajna za
polaganje posebnog ispita za vozača
autotaksi vozila na području Grada
Đakova.
Članak 2.
Vozač autotaksi vozila polaže ispit
o poznavanju osnovnih podataka o
kulturnim, gospodarskim, turističkim,
prometnim i drugim značajnim objektima i
znamenitostima na području Grada Đakova
(u daljnjem tekstu: ispit).
Ispit se polaže iz četiri programske
cjeline čiji je sadržaj utvrđen odredbama
ovog programa.
II. PROGRAMSKE CJELINE
Članak 3.
Programska cjelina o poznavanju
kulturnih objekata i znamenitosti na
području Grada Đakova obuhvaća :
- značajnije kulturno-povijesne događaje i
spomenike ,
- značajnije sakralne objekte i groblja,
- ustanove u području kulture (muzeji,
galerije i sl.),
- značajnije godišnje kulturne
manifestacije.
Članak 4.
Programska cjelina o poznavanju
gospodarskih sadržaja Grada Đakova
obuhvaća:
- veće gospodarske subjekte,
institucije
u
gospodarstvu
i
poduzetništvu, stari obrti,
- komunalna i ostala trgovačka društava u
vlasništvu Grada Đakova.
Članak 5.
Programska cjelina o poznavanju
općih podataka o Gradu Đakovu,
turističkih i ugostiteljskih objekata i
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Službeni glasnik Grada Đakova

sadržaja na području Grada Đakova
obuhvaća:
- opće osnovne podatke o Gradu Đakovu,
- objekte koji pružaju usluge prehrane i
smještaja,
- institucije čija je djelatnost vezana za
razvitak turizma u gradu,
- sportske objekte ,
- značajnije godišnje turističke i sportske
manifestacije,
- značajnije turističke i ugostiteljske
sadržaje u okolici Đakova.
Članak 6.
Programska cjelina o poznavanju
prometnih i drugih sadržaja i objekata na
području Grada Đakova obuhvaća:
- prometnu infrastrukturu (željeznički i
autobusni prijevoz, stajališta, kolodvori i
sl.),
topografsku
orijentaciju,
čitanje
automobilske karte i plana grada,
- upravne institucije (uredi državne,
županijske i gradske uprave, službe i
ustanove).
III. NAČIN PROVJERE ZNANJA
Članak 7.
Ispit se polaže pred Povjerenstvom
za provedbu posebnog ispita za autotaksi
vozače na području Grada Đakova (u
daljnjem tekstu: povjerenstvo).
Prijave
za
polaganje
ispita
kandidati podnose Odjelu za komunalne
djelatnosti i prostorno uređenje Grada
Đakova (u daljnjem tekstu: Odjel).
Mjesto, datum i sat održavanja
ispita utvrđuje Odjel te o tome obavještava
sve kandidate, najmanje 5 dana prije dana
određenog za ispit.
Administrativne i tehničke poslove
za povjerenstvo obavlja tajnik povjerenstva
kojeg imenuje gradonačelnik.
Članak 8.
Prije polaganja svakog ispita
kandidat je dužan platiti i predočiti
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povjerenstvu dokaz o plaćanju naknade za
troškove polaganja ispita.
Naknada iz prethodnog stavka
iznosi 300,00 kuna, uplaćuje se u Proračun
Grada Đakova i iz iste se podmiruju
troškovi organiziranja ispita.
Članak 9.
Ispit je usmeni.
Kandidat na ispitu odgovara na
ukupno 12 pitanja i to po 3 iz svake
programske cjeline.
Članak 10.
Ispit je uspješno položio kandidat
koji je odgovorio točno na više od 50%
postavljenih pitanja, pri čemu mora točno
odgovoriti na bar po jedno pitanje iz svake
programske cjeline.
Kandidat koji nije zadovoljio na
ispitu, može ponovno pristupiti polaganju
ispita nakon 8 dana od dana zadnjeg
pokušaja polaganja ispita.
O tijeku ispita i postavljenim
ispitnim pitanjima vodi se zapisnik koji
potpisuju svi članovi povjerenstva i
kandidat koji je pristupio ispitu.
Odjel
vodi
evidenciju
o
kandidatima koji su pristupili polaganju
ispita, a kandidatu koji je na ispitu
zadovoljio, izdaje uvjerenje o položenom
ispitu.
IV.
PRIJELAZNE
ODREDBE

I

ZAVRŠNE

Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
Službenome glasniku Grada Đakova.
Klasa: 340-01/11-01/18
Urbroj: 2121/01-03-03-11Đakovo, 28. lipnja 2011.
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing., v.r.
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Službeni glasnik Grada Đakova

Temeljem članka 24.Odluke o
organizaciji autotaksi prijevozu na
području Grada Đakova (Službeni glasnik
Grada Đakova, br. 3/11.), i članka 39.
Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik
Grada Đakova, br. 6/09.) gradonačelnik
Grada Đakova donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
posebnog ispita za autotaksi vozače na
području Grada Đakova
I.
Povjerenstvo
za
provedbu
posebnog ispita za autotaksi vozače na
području Grada Đakova provjerava znanje
autotaksi vozača o poznavanju osnovnih
podataka o kulturnim, gospodarskim,
turističkim, prometnim i drugim značajnim
objektima i znamenitostima na području
Grada Đakova.
Postupak provjere znanja provodit
će se sukladno odredbama Programa o
polaganju posebnog ispita za vozača
autotaksi vozila na području Grada
Đakova.
II.
U Povjerenstvo iz prethodne točke
imenuju se:
1. Emerik
Pišl,
predsjednik
povjerenstva
2. Marija
Burek,
Turistička
zajednica Grada Đakova, član
3. Tomislav Vuković, član
Za tajnika povjerenstva imenuje se
Branka Alt-Higeli, viša savjetnica u Odjelu
za komunalne djelatnosti i prostorno
uređenje.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
Službenome glasniku Grada Đakova.
Klasa: 340-01/11-01/21
Urbroj: 2121/01-03-03-11Đakovo, 28. lipnja 2011.g.
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing., v.r.

29. lipnja 2011.g.
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Izdaje: Grad Đakovo, Uredništvo: Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4
Glavni i odgovorni urednik: Miroslav Klepo, dipl. iur., tajnik Grada , tel. 031 - 840 - 444
Godišnja pretplata iznosi 250,00 kn. Pretplata se vrši na račun broj: 2500009-1810300000
(Proračun Grada Đakova) s pozivom na broj 24 7803 - OIB, kod Hypo Alpe-Adria-Banke

