
 
Na temelju članka 46. stavka 1. i 5. i članka 47. stavka 2. Zakona o prijevozu u 

cestovnom prometu ("Narodne novine" br. 178/04., 48/05.-ispravak, 111/06., 63/08. i 
142/09.), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 
36/09.) i članka 30. alineje 4. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije" br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 14. sjednici održanoj 15. travnja  
2010. godine donosi  

 
O D L U K U 

o autotaksi prijevozu  
na području Grada Zaboka 

 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom uređuju se organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na 
području Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Grada), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i 
način njihova korištenja, te uvjeti pod kojima je autotaksi prijevoz dozvoljen prijevoznicima 
sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Grada. 
 

Članak 2. 
Autotaksi prijevoz obavlja se sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom 

prometu i ovoj Odluci. 
Članak 3. 

Pod autotaksi prijevozom podrazumijeva se djelatnost prijevoza putnika, koja se 
obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzima na jednom mjestu. 

Autotaksi prijevoz obavlja se na području i sa područja Grada. 
  
II.  ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

 
Članak 4. 

 Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza 
koju izdaje nadležni tijelo Grada (u daljnjem tekstu: dozvola). 

Dozvola se izdaje na razdoblje od 5 (pet) godina po načelu jedna dozvola za jedno 
vozilo.  

Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana. 
Visinu naknade za izdavanje dozvole utvrđuje gradonačelnik Grada Zaboka i ista je 

prihod Proračuna Grada Zaboka.  
Članak 5. 

 Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem/prebivalištem na području 
Grada koja ispunjava sljedeće uvjete: 

- ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
- ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju 

osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim 
značajnim objektima i znamenitostima na području Grada, 

- ima potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja autotaksi 
prijevoz. 
Autotaksi prijevoz dozvoljen je i prijevoznicima sa sjedištem/prebivalištem izvan 

područja Grada uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 6. 



Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika u kojem je dužan navesti 
vrijeme za koje se dozvola traži. 

Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće dokumente: 
- licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
- uvjerenje o položenom ispitu iz članka 5. stavka 1. ove Odluke,  
- potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, 
- presliku prometne dozvole. 
Nadležno tijelo Grada će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ukoliko autotaksi 

prijevoznik ne ispunjava uvjete za izdavanje iste. 
 

Članak 7. 
Licenciju iz članka 5. ove Odluke izdaje nadležno tijelo državne uprave u županiji, 

odnosno nadležno tijelo Grada Zagreba sukladno propisanim zakonskim uvjetima za 
dobivanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza.  

Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz 
izdaje stanica za tehnički pregled vozila sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila 
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. 

Program ispita iz članka 5. stavka 1. ove Odluke i način provjere znanja propisuje 
nadležno tijelo Grada za poslove prometa. 

Ukoliko je osoba položila program poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, 
gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima Grada 
Zaboka te poznavanja dužnosti i prava autotaksi prijevoznika sukladno Odluci o autotaksi 
prijevozi na području Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 
12/09.), te o istom posjeduje potvrdu smatra se da ima položen ispit iz članka 5. stavka 1. ove 
Odluke. 

Članak 8. 
Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u 

sljedećim slučajevima: 
- prestankom važenja licencije ili ukoliko na neki drugi način ostane bez licencije 
- na zahtjev autotaksi prijevoznika 
- ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je 

dobio dozvolu, a o čemu je odmah dužan izvijestiti nadležni  Upravni odjel 
- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika 
- ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno zakonskim odredbama i 

odredbama ove Odluke. 
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi nadležni Upravni odjel. 
 

III.  NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 9. 
 Autotaksi prijevoz obavlja se na način da vozač autotaksi  vozila putnika ili skupinu 
putnika prima na jednom mjestu. 

Autotaksi vozač prima putnike na autotaksi stajalištu ili na mjestu kojeg odredi putnik 
pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.  

Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo 
primiti više putnika koji idu u istom pravcu u kojem slučaju se usluga autotaksi prijevoza 
naplaćuje kao jedna vožnja. 
 Uz putnika autotaksi vozač dužan je primiti i njegovu prtljagu ako je to moguće i 
smjestiti je propisno u spremište za prtljagu. 
 
 

Članak 10. 



Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi 
vozač dužan je u vozilu imati: 

- dozvolu,  
- za autotaksi vozača dokaz da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika 
- dokaz da autotaksi vozač ima položen ispit iz članka 5. ove Odluke 
- cjenik autotaksi usluga. 

Autotaksi vozač dužan je obavljati djelatnost uredno odjeven, uljudno se odnositi 
prema putnicima, ne smije pušiti u vozilu niti dozvoliti putnicima da puše, a autotaksi vozilo 
mora biti uredno i čisto. 

Članak 11. 
Autotaksi vozač dužan je uslugu autotaksi prijevoza pružiti svakoj osobi koja prijevoz 

naruči, bez obzira na duljinu vožnje osim ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili opojnih 
droga, te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili 
uprljati unutrašnjost vozila i druge putnike ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u 
prostor za prtljagu. 

Članak 12.  
Autotaksi vozač dužan je prijevoz obaviti do odredišta kojeg odredi putnik najkraćim 

mogućim putem. 
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je 

osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 
Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene 

stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji. 
 

Članak 13. 
Autotaksi vozač dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.  
Ukoliko putnik od autotaksi vozača traži da ga pričeka i nakon izvjesnog vremena 

nastavlja s vožnjom, autotaksi vozač dužan je isključiti taksimetar za vrijeme čekanja. 
Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi 

vozilo, bez obzira na koji je način prijevoz naručen. 
Autotaksi vozač dužan je putniku izdati valjan račun za obavljeni prijevoz. 

 
IV.  AUTOTAKSI VOZILO 

Članak 14. 
Autotaksi vozilo mora ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisom kojim se 

određuju posebni uvjeti za osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz, te može imati 
najviše 5 (pet) sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača. 

Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka izdaje stanica za 
tehnički pregled vozila pri redovnom tehničkom pregledu vozila 
 
V.  AUTOTAKSI STAJALIŠTE 

Članak 15. 
Autotaksi stajalište određuje se na Trgu K.Š. Gjalskog kod ugostiteljskog objekta "Pri 

Golubeku", a broj mjesta utvrđuje nadležno tijelo Grada za poslove prometa. 
 Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom 
signalizacijom. 
 Troškove uređenja i održavanja autotaksi stajališta snosi Grad. 

Za korištenje autotaksi stajališta ne plaća se naknada. 
Na autotaksi stajalištu autotaksi prijevoznici zauzimaju mjesta počevši od vertikalnog 

znaka prema ugostiteljskom objektu "Pri Golubeku" redom kako dolaze na stajalište, osim 
ako se autotaksi prijevoznici drugačije ne dogovore. 

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih 
stajališnih mjesta. 



 
VI.  CJENIK AUTOTAKSI USLUGA 

Članak 16. 
 Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje autotaksi prijevoznik cjenikom. 
 Cjenik iz stavka 1. ovog članka mora biti izražen u kunama i sadržavati: 

- cijenu za relaciju do 5 km koja je fiksna i predstavlja startnu cijenu 
- cijenu za 1 km vožnje za relaciju preko 5 km 
- cijenu čekanja po 1 satu 
- cijenu za vožnju noću u vremenu od 24.00 sata do 6.00 sati. 

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza iz stavka 2. ovog  
članka. 
 Cijena usluga autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom 
prije početka prijevoza. 
   
VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 17. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu na 
području Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 12/99.). 
 

Članak 18. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije". 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
 
KLASA: 340-01/10-01/07 
URBROJ: 2197/01-02-10-3 
U Zaboku, 15. travnja 2010. 

PREDSJEDNIK 
                               Gradskog vijeća 

              Zoran Krajačić  
 
DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
    javne potrebe, ovdje 2x, 
2. Upravni odjel za financije, ovdje, 1x 
3. Ured državne uprave 
    u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
    Služba za zajedničke poslove, 
    Krapina, Magistratska 1, 
4. Za objavu, 
5. Za prilog zapisniku, 
6. Za zbirku akata, 
7. Pismohrana.      

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


