
         
Na temelju članka 46. stavka 1., 5. i 6. i članka 47. stavka 2. Zakona o prijevozu u 

cestovnom prometu ("Narodne novine" br. 178/04., 48/05.-ispravak, 151/05, 111/06., 63/08.,  
142/09., 91/10. i 112/10.), 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., 36/09. i 150/11.) i članka 30. alineje 4. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 37. sjednici 
održanoj 18. lipnja 2012. godine donosi  

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 
Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Zaboka 

 
Članak 1. 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije" br. 10/10.) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

"Broj izdanih dozvola ne može biti veći od broja utvrđenih stajališnih mjesta na 
autotaksi stajalištima na području Grada Zaboka." 

 
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i  4. 
 
Dosadašnji stavak 4. briše se. 

Članak 2. 
Članak 6. mijenja se tako da glasi: 

"Dozvola se izdaje na osnovu javnog poziva kojeg objavljuje nadležno tijelo Grada 
Zaboka. 

Uz zahtjev za obavljanje autotaksi prijevoza prijevoznik mora dostaviti: 
- 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, 
- ponuđenu visinu naknade za obavljanje autotaksi prijevoza. 

Početnu visinu naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaski prijevoza 
utvrđuje gradonačelnik Grada Zaboka i ista je prihod Proračuna Grada Zaboka.  

Nadležno tijelo Grada će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ukoliko autotaksi 
prijevoznik ne ispunjava uvjete za izdavanje iste, te ukoliko ne ponudi najmanje početnu 
visinu naknade za obavljanje autotaksi prijevoza. 

Ako bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost ima 
prijevoznik koji je ponudio višu naknadu za obavljanje autotaksi prijevoza." 

 
Članak 3. 

Članak 15. mijenja se tako da glasi: 
"Autotaksi stajalište sa dva stajališna mjesta određuje se na Trgu K.Š. Gjalskog kod 

ugostiteljskog objekta "Kod Golubeka". 
Autotaksi stajalište sa jednim stajališnim mjestom određuje sa na autobusnom 

kolodvoru u Ulici Josipa Broza Tita. 
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom 

signalizacijom. 



Troškove obilježavanja, uređenja i održavanja autotaksi stajališta na trgu K.Š. 
Gjalskog snosi Grad Zabok, a na autobusnom kolodvoru pravna ili fizička osoba koja obavlja 
djelatnost pružanja kolodvorskih usluga.  

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

Članak 4. 
 Važeće dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza vrijede do isteka roka na koje su 
izdane.  

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
 
KLASA: 340-01/12-01/09 
URBROJ: 2197/01-02-12-5 
Zabok, 18. lipnja 2012.      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.      
 
 
         
 

 


