Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne
novine“ broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Šibenika („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/06-pročišćeni tekst i „Službeni glasnik Grada
Šibenika“ broj 2/09), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 7. sjednici od 10. veljače 2010.
godine, d o n o s i

ODLUKU
o autotaksi prijevozu osoba
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi
prijevoza osoba u javnom gradskom prometu na području Grada Šibenika (u daljnjem tekstu:
autotaksi prijevoz).
Članak 2.
„Autotaksi prijevoz mogu obavljati trgovačka društva i obrtnici s registriranom
djelatnošću autotaksi prijevoza osoba, koji od Grada Šibenika pribave dozvolu za obavljanje
navedene djelatnosti“.
Autotaksi prijevoznici iz prethodnog stavka moraju imati zajednička autotaksi
stajališta i isti cjenik usluga.
Članak 3.
Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između korisnika usluge i autotaksi
prijevoznika, uz unaprijed utvrđen cjenik usluga i uvjete određene ovom Odlukom.
II. DOZVOLA
Članak 4.
Dozvola je odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi
prijevoza osoba na području Grada Šibenika (u daljnjem tekstu: dozvola).
Dozvolu u upravnom postupku izdaje nadležno upravno tijelo Grada Šibenika po
načelu – jedna dozvola za jedno vozilo.
Članak 5.
Dozvola se daje na rok od pet godina uz plaćanje upravne pristojbe sukladno
propisima o upravnim pristojbama.
Članak 6.
Nadležno upravno tijelo Grada Šibenika izdaje dozvolu prema zahtjevu trgovačkog
društva ili obrtnika s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza osoba i licencijom ureda
državne uprave.

Članak 7.
Rješenje o davanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza sadrži:
- naznaku prijevoznika kojemu se daje dozvola,
- rok na koji se dozvola daje,
- naznaku visine upravne pristojbe,
- prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim
propisima i ovom Odlukom,
- prava i obveze davatelja dozvole,
- zabranu prijenosa dozvole na drugu osobu i
- uvjeti poništenja ili ukidanja rješenja.
Članak 8.
Rješenje o davanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza osoba prestaje istekom
vremena za koje je izdano.
Rješenje može prestati i prije isteka vremena za koje je izdana:
- ako prijevoznik više ne ispunjava uvjete za dodjelu dozvole,
- ako je donesena odluka Suda časti udruženja obrtnika kojom se predlaže brisanje iz
obrtnog registra.
Članak 9.
Prijevoznik koji želi nastaviti obavljati autotaksi prijevoz i nakon isteka vremena za
koje mu je dozvola dodijeljena, dužan je u roku od tri mjeseca prije isteka dozvole zatražiti
njeno produženje.
Zahtjev za produženje dozvole podnosi se nadležnom upravnom odjelu Grada
Šibenika.
Uz zahtjev za produženje dozvole, prijevoznik treba priložiti dokaz:
- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje,
- da je podmirio pristojbe koje proizlaze iz obavljanja autotaksi prijevoza.
Članak 10.
Autotaksi prijevoznik ne može dozvolu prenijeti na drugu osobu.
Članak 11.
Prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz sam ili preko zaposlenog vozača.
Vozač zaposlen kod autotaksi prijevoznika mora ispunjavati uvjete:
- da nije stariji od 65 godina,
- da ima dokaz o stručnoj osposobljenosti,
- da ima položen ispit iz članka 49. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
III. AUTOTAKSI VOZILO
Članak 12.
Autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen autotaksi prijevozu putnika koji ima
najviše pet sjedala uključujući i sjedalo za vozača, te osobni automobil sa sedam sjedala (tzv.
„monovolumen“), pod uvjetom da se iz vozila uklone dva sjedala iz trećeg reda ili prekriju s
pokretnom policom prtljažnika.
Vozilo za obavljanje autotaski prijevoza mora, osim zakonskih uvjeta, ispunjavati i
slijedeće posebne uvjete:

-

ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom
mjestu u vozilu,
- ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,
- ugrađenu svjetleću oznaku „TAXI“ na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je
vozilo slobodno za vožnju,
- na svjetlećoj oznaci “TAXI“ istaknut evidencijski broj taksi prijevoznika,
- najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu
sjedala izvedena na desnoj strani vozila,
- ugrađeno stražnje svijetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
- ugrađen uređaj za istodobno uključivanja svih pokazivača smjera u skladu s
Pravilnikom ECE-R 48.
Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka prijevoznik koji već obavlja djelatnost autotaksi
prijevoza, a mijenja vozilo, kao i prijevoznik koji tek počinje obavljati djelatnost autotaksi
prijevoza mora posjedovati vozilo koje mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14
i ECE-R 16,
- ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i
ECE-R 17,
- ugrađen klima uređaj,
- ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13,
- ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača,
- ugrađeno treće stop svijetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
- ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe,
- zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA).
Članak 13.
Na autotaksi vozilima može biti istaknut promidžbeni oglas oslikan na vozilu.
Promidžbeni oglas iz prethodnog stavka ne smije zauzimati više od 25% površine na
vozilu.
IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 14.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik ili njegov vozač,
dužan je u vozilu imati:
- dozvolu ili ugovor o zapošljavanju,
- plan grada,
- knjiga računa s pečatom autotaksi prijevoznika.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik mora biti uredno i
prikladno odjeven, u pravilu u zimskom odnosno ljetnom odjelu, te se uljudno odnositi prema
putnicima. U vozilu za vrijeme vožnje ne smije pušiti te konzumirati drogu, alkohol, ni druga
opojna sredstva.
Članak 15.
Autotaksi prijevoznik odnosno zaposleni vozač prima putnike na autotaksi stajalištu i
to po redoslijedu stajanja njegova vozila na stajalištu.
Autotaksi prijevoznik ne smije stajati izvan određenog autotaksi stajališta.
Iznimno, ukoliko putnik ima posebne zahtjeve glede urednosti, pouzdanosti i
prostranosti vozila ili uljudnosti vozača, može zatražiti uslugu i od autotaksi prijevoznika koji
nije prvi po redoslijedu čekanja na stajalištu.

Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom, prima se na vožnju na mjestu koje je
odredio putnik.
Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje ako to dopuštaju
prometni propisi.
Ako je autotaksi prijevoznik koji se nalazi na prvom mjestu stajališta iz bilo kojeg
razloga spriječen i ne može, odnosno ne želi primiti putnika na stajalištu, mora napustiti prvo
mjesto na stajalištu i zauzeti mjesto na začelju.
Članak 16.
Autotaksi prijevoznik je dužan pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči
neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu vožnje.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik uskratit će vožnju osobi:
- ako je naručitelj pijan i pri tome agresivan,
- ako su naručitelj ili njegova prtljaga po ocjeni vozača prljavi da bi mogli uprljati
druge putnike ili unutrašnjost vozila,
- ako se dogovori s autotaksi prijevoznikom, koji je na redu odmah poslije njega, da
umjesto njega obavi naručenu vožnju, ali uz suglasnost stranke.
Članak 17.
Autotaksi prijevoznik je dužan primiti i putnikovu osobnu prtljagu i smjestiti je
propisno u spremište za prtljagu.
Članak 18.
Odredište vožnje određuje putnik.
Autotaksi prijevoznik je dužan prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji
mu odredi putnik.
Putnik može odobriti autotaksi prijevozniku da uz njega primi i druge putnike, ukoliko
u tom trenutku na stajalištu nema drugih autotaksi vozila.
Kad se odjednom prevozi više putnika na isto odredište, usluga se naplaćuje samo
jedanput.
Kad se odjednom prevozi više putnika na različita odredišta i kad jedan od putnika
napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom, pa se taksimetar
ponovno uključuje.
Članak 19.
Autotaksi prijevoznik je dužan započeti prijevoz dovršiti dolaskom na odredište.
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik je
dužan osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.
Članak 20.
Autotaksi prijevoznik je dužan na početku vožnje uključiti taksimetar.
Kad je prijevoz naručen telefonom, taksimetar se uključuje od mjesta polaska taksi
vozila.
Autotaksi prijevoznik je dužan uputiti putnika da bira najbliže autotaksi stajalište.
Članak 21.
Autotaksi prijevoznik je dužan, na zahtjev putnika, izdati uredan račun za obavljeni
prijevoz. Račun je uredan kada su na njemu označeni:
- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača,

- datum vožnje,
- polazište i odredište,
- da li se vožnja odvija noću, nedjeljom, blagdanom, ili neradnim danom,
- novčani iznos naknade.
Članak 22.
Po završetku vožnje autotaksi vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari predati
nadležnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova.
V. AUTOTAKSI STAJALIŠTA
Članak 23.
Autotaksi stajališta su označena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju
putnike.
Stajališta određuje gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog odjela, uz
pribavljeno mišljenje udruženja obrtnika.
Ako se autotaksi prijevoz obavlja kombi vozilom, s više od pet sjedala ili terenskim
vozilom, takvo vozilo može stajati samo na autotaksi stajalištu koje je za tu vrstu vozila
posebno određeno.
Članak 24.
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na
kolniku, sukladno zakonu i provedbenim propisima. Autotaksi stajalište obilježeno je i
posebnim znakom na kojemu mora biti vidljivo istaknut naziv stajališta i izvod cjenika
usluga.
Na stajalištu mora biti ugrađen telefon.
Članak 25.
Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta i
ne smiju se parkirati druga vozila.
Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.
Način korištenja, red i rad na stajalištima uređuje udruženje svojim općim aktom.
VI. CJENIK
Članak 26.
Cjenikom se određuje cijena:
- početka vožnje (start),
- vožnja po kilometru,
- čekanja,
- noćne vožnje, vožnje nedjeljom, blagdanom, blagdanom i neradnim danom,
- prijevoza osobne prtljage.
Cijena vožnje na relaciji preko 25 km, računajući od centra grada, ugovora se
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.
Cijena prijevoza domaćih životinja i stvari koje ne spadaju u osobnu prtljagu utvrđuje
se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.
VII. UDRUŽIVANJE U CEH PRIJEVOZNIKA
Članak 27.

Autotaksi prijevoznici se udružuju u Ceh prijevoznika, sukladno općim i drugim
aktima Udruženja obrtnika Šibenik.

VIII. NADZOR
Članak 28.
Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke obavlja upravni odjel Grada Šibenika
nadležan za promet, te inspektor za cestovni promet i Državni inspektorat u okviru svojih
ovlasti propisanih zakonima.
IX. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 29.
Novčana kazna u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kn izreći će se za prekršaj autotaksi
prijevozniku - pravnoj osobi:
1. ako obavlja autotaksi prijevoz osoba bez dozvole (čl. 2. st. 1. Odluke),
2. ako na krovu vozila za vrijeme vožnje nije istaknuta oznaka „TAXI“ s
evidencijskim brojem (čl. 12. st. 2. Odluke),
3. ako promidžbeni oglas oslikan na vozilu zauzima više od 25% površine vozila (čl.
13. st. 2. Odluke),
4. ako u vozilu nema potrebne dokumenta propisane čl. 14. st. 1. Odluke,
5. ako autotaksi vozač nije uredno i prikladno odjeven, ako se uljudno ne odnosi
prema putnicima, te ako tijekom vožnje puši, konzumira drogu, alkohol ili druga
opojna sredstva (čl. 14. st. 2. Odluke),
6. ako autotaksi prijevoznik ne prima putnike na autotaksi stajalištu po redoslijedu
stajanja njegova vozila (čl. 15. st. 1. Odluke),
7. ako autotaksi prijevoznik stoji izvan određenog autotaksi stajališta (čl. 15. st. 2.),
8. ako ne primi putnika na vožnju na mjestu koje je odredio putnik (čl. 15. st. 4.),
9. ako ne napusti prvo mjesto i zauzme ono na začelju ako je iz bilo kojeg razloga
odbio primiti putnika (čl. 15. st. 6. Odluke),
10. ako ne pruži uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom,
bez obzira na duljinu vožnje (čl. 16. st. 1. Odluke),
11. ako ne primi putnikovu prtljagu i ne smjesti je u prostor za prtljagu (čl. 17.
Odluke),
12. ako ne obavi prijevoz najkraćim putem koji mu odredi putnik (čl. 18. st. 2.),
13. ako pri prijevozu više putnika na isto odredište uslugu naplati više od jedanput (čl.
18. st. 4. Odluke),
14. ako ne uključi ponovno taksimetar kada jedan od putnika napusti vozilo (čl. 18. st.
5. Odluke),
15. ako naručeni prijevoz ne dovrši dolaskom na odredište (čl. 19. st. 1.),
16. ako ne osigura putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta (čl. 19. st. 2. Odluke),
17. ako ne uključi taksimetar na početku vožnje (čl. 20. st. 1. Odluke),
18. ako uključi taksimetar prije dolaska vozila na mjesto na koje je pozvan (čl. 20. st.
2. Odluke),
19. ako ne izda uredan račun za obavljeni prijevoz (čl. 21. Odluke),
20. ako s nađenim stvarima ne postupi prema propisima o nađenim stvarima (čl. 22.).
Za prekršaj iz st. 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn.
Za prekršaj iz st. 1. ovog članka kaznit će se autotaksi prijevoznik – obrtnik novčanom
kaznom od 300,00 do 5.000,00 kn.

X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti odredbe Odluke o autotaksi
prijevozu osoba (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 10/08 i 7/09).
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Šibenika“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
mr. sc. Goran Grguričin

O b r a z l o ž e nj e
Početkom 2009. godine proveden je i okončan postupak dodjele 15 koncesija za
obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području Grada Šibenika sukladno Zakonu o
prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04,48/05, 151/05, 111/06 i
63/08) i na njemu temeljenoj Odluci o autotaksi prijevozu osoba („Službeni glasnik Grada
Šibenika“ broj 10/08). Tijekom 2009. godine donesen je Zakon o izmjenama Zakona
prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 124/09).
Navedenim izmjenama Zakona na novi je način uređen postupak obavljanja autotaksi
prijevoza putnika, a najbitnija izmjena je da se prijevoz obavlja na temelju dozvole umjesto
postupka davanja koncesija na temelju Zakona o koncesijama. Iz navedenih razloga bila je
nužna izmjena Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Šibenika, a isto tako i
sa izmjenama u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Tijekom postupka usklađivanja Odluke o autotaksi prijevozu osoba s izmjenama i
dopunama odgovarajućih zakonskih propisa, došlo se do zaključka da je radi primjene
racionalnije pristupiti izradi teksta nove Odluke.

