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Temeljem odredbi članka 25. Društvenog ugovora za Zračnu luku Pula, direktor društva dana 19.
svibnja 2017.godine donosi

OPĆE UVJETE
za izdavanje i korištenje godišnjih parkirnih kartica
za autotaksi vozila
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima utvrđuju se pretpostavke za izdavanje i korištenje godišnje parkirne kartice ovlaštenim
pružateljima usluga autotaksi prijevoza (dalje: Opći uvjeti), za parkiranje na označenim mjestima na Zračnoj luci
Pula (dalje: godišnja parkirna kartica).
Opći uvjeti donose se u svrhu:
a) provedbe posebnih pravila za javno dostupna područja na zračnim lukama naloženih u svrhu zaštite
zračnog prometa od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske;
b) reguliranja primjerenog postupanja vozača autotaksi vozila pri obavljanju njihove djelatnosti, a sve u
cilju pružanja usluge putnicima Zračne luke Pula na način na koji se ne narušava ugled Zračne luke Pula.
Za sve korisnike godišnje parkirne kartice izdani Opći uvjeti su obvezujući.
Članak 2.
Pravo na godišnju parkirnu karticu imaju oni pružatelji usluga autotaksi prijevoza koji su na to ovlašteni odlukom
nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave (dalje u tekstu: Odluka).
Članak 3.
Svaki pružatelj usluga autotaksi prijevoza koji je korisnik godišnje parkirne kartice obvezuje se:
▪

Da će obavljati usluge autotaksi prijevoza isključivo s parkirnog mjesta obilježenog oznakom „TAXI“ i
to na način da se prijevoz obavlja po prvom vozilu koje je na parkirnom mjestu parkirano po redu dolaska;

▪

Da će na vozilu imati jasno istaknuto obilježje „TAXI“;

▪

Da će parkirati svoje vozilo na obilježenom parkirnom mjestu po redoslijedu dolaska na isto;

▪

Da će biti u vozilu ili uz vozilo kada je isti prvi na redu za obavljanje autotaksi prijevoza neposredno
pred slijetanje prvog zrakoplova u nizu;

▪

Da će biti kraj vozila dok čeka red za pružanje autotaksi usluga;

▪

Neće javno nuditi uslugu prijevoza u zgradi Zračne luke Pula, kao ni izvan zgrade na mjestima koja nisu
posebno određena i označena kao mjesta pružanja autotaksi usluga;

▪

Neće sudjelovati u nikakvim svađama i obračunima bilo kakve vrste koji narušavaju ugled Zračne luke
Pula i/ili narušavaju ugled i onemogućuju rad ostalim poslovnim partnerima Zračne luke Pula;

▪

Da će biti uredni. Na vidnom mjestu moraju nositi službeni bedž;

▪

Da će vozila biti čista i uredna, a pranje i čišćenje na parkiralištu nije dozvoljeno;

▪

Da će godišnju parkirnu karticu koristiti isključivo za namijenjeno vozilo i u svrhu autotaksi prijevoza;

▪

Da će na vjetrobranskom staklu vozila, jasno istaknuti pripadajuću dozvolu za parkiranje na parkirnom
mjestu označenom za taksi vozila;

▪

Da će za svaku vožnju klijentima izdavati pripadajući račun usluga sukladno zakonu;

▪

Da će prije izdavanja godišnje parkirne kartice, dostaviti popis ovlaštenih vozila za obavljanje autotaksi
usluga s pripadajućim kopijama prometnih dozvola;

▪

Da će obavijestiti Zračnu luku Pula o svim nastalim promjenama vezanim za vozila ili vozače.
Članak 4.
Svako nepridržavanje bilo koje stavke Općih uvjeta rezultirati će deaktiviranjem godišnje parkirne
kartice zabranom parkiranja na označena parkirna mjesta („TAXI“) na razdoblje od 10 dana.
Svako daljnje nepridržavanje bilo koje stavke Općih uvjeta rezultirati će deaktiviranjem godišnje
parkirne kartice za čitavo preostalo razdoblje (do isteka roka na koji je izdana).
Zračna luka Pula zadržava pravo momentalnog deaktiviranja godišnje parkirne kartice i u slučaju teškog
kršenja javnog reda i mira.
Zračna luka Pula zadržava pravo odbijanja izdavanja godišnje parkirne kartice autotaksi prijevoznicima
kojima je kartica u prethodnom razdoblju bila deaktivirana zbog kršenja Općih uvjeta te zbog kršenja
javnog reda i mira.
Članak 5.
Opći uvjeti su javni i biti će objavljeni na odgovarajući način, a dostupni su svakom tko ih zatraži. Opći
uvjeti vrijede do donošenja novih Općih uvjeta.
Nadležno tijelo za davanje tumačenja teksta i sadržaja odredbi Općih uvjeta je Uprava Zračne luke Pula
d.o.o.
Ukoliko se naknadno ustanovi da je bilo koja odredba Općih uvjeta suprotna pozitivnim propisima, ta se
odredba neće primjenjivati, ali to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi općih uvjeta. Zračna luka Pula
će nevaljanu odredbu čim prije uskladiti sa zakonom.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja/danom objave na oglasnoj ploči Zračne luke Pula i
objave na službenim Internet stranicama Zračne luke Pula.
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