
                               
     REPUBLIKA HRVATSKA
   KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-01/04-01/17
UR.BROJ: 2197/03-04-2
Krapinske Toplice, 27. svibnja  2004.g. 

 Na temelju članka 53. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu («Narodne novine» 
broj 26/03 – pročišćeni tekst), članka 32. stavka 2. Zakona o prekršajima («Narodne novine» 
broj 88/02 i 122/02) i članka 31. Statuta Općine Krapinske Toplice («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» broj 16/01 i 12/02) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice 
na 29. sjednici održanoj 27. svibnja  2004.g. donijelo je 

O D L U K U
o autotaksi prijevozu na području Općine Krapinske Toplice

I OPĆE ODREDBE

Članak 1
 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza osoba na 
području Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2
 Autotaksi prijevoz osoba na području Općine Krapinske Toplice mogu obavljati 
pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza putnika (u daljnjem 
tekstu: autotaksi prijevoznik) koji s Općinom sklapa ugovor o koncesiji. 

Članak 3
 Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između korisnika usluge i korisnika 
prijevoza, uz utvrđen cjenik usluga i uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.

II KONCESIJA

Članak 4
 Koncesija je odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje prijevoza 
osoba na području Općine i s područja Općine sukladno Zakonu i ovoj Odluci (u daljnjem 
tekstu: koncesija).



 Broj koncesija utvrđuje Općinsko poglavarstvo po načelu 1 vozilo 1 koncesija.

Članak 5
 Koncesija koja se daje prvi puta, izdaje se na vrijeme od dvije godine te se na isto 
vrijeme može produžiti.
 Za vrijeme trajanja koncesije, koncesionar ne može prava i obveze prenijeti na drugu 
osobu.
 Koncesija se daje uz naknadu.
 Naknada za koncesiju utvrđuje se u mjesečnom iznosu.
 Početni iznos naknade za koncesiju utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 6
 Natječaj za dodjelu koncesije sprovodi Općinsko poglavarstvo. Natječaj se objavljuje 
putem radija, dnevnog tiska i na oglasnoj ploči Općine.
 Natječaj sadrži:

- broj slobodnih koncesija,
- vrijeme na koje se daje koncesija,
- najniži iznos naknade za koncesiju i način plaćanja,
- rok za podnošenje ponuda,
- isprave kojima ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi 

prijevoza, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i 
podzakonskim aktima,

- naznaka da ponuditelji moraju dostaviti uvjerenje iz kaznene i prekršajne 
evidencije,

- rok u kojem se mora platiti koncesija,
- naznaka kome se ponuda ponosi,
- naznaka što sve ponuda mora treba sadržavati, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

i podzakonskim aktima,
- naznaka da se nepravovremene i nepotpune ponude neće uzeti u razmatranje,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,
- naznaku da ponuđač koji je odustao od koncesije gubi pravo na povrat koncesije,
- druge obavijesti značajne za donošenje Odluke o davanju koncesije.

Članak 7
 Prispjele ponude javno otvara Povjerenstvo od tri člana koje imenuje Općinsko 
poglavarstvo. 
 O javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik na temelju kojeg Povjerenstvo podnosi 
izvješće odnosno prijedlog Općinskom poglavarstvu.
 Općinsko poglavarstvo utvrđuje prijedlog Odluke dodijeli koncesije.

Članak 8
 Koncesija se daje ponuđaču koji ponudi najviši iznos naknade.
 Ako je prispjelo više ponuda od broja oglašenih koncesija, koncesija će se dati 
najpovoljnijim ponuditeljima do potrebnog broja koncesija (prema rang – listi).



 U odluci o davanju koncesije određuje se rok za sklapanje ugovora između Općine i 
koncesionara. 
 U ugovoru o koncesiji navodi se iznos naknade za koncesiju i rok do kojeg koncesija 
vrijedi, te se određuju rokovi za plaćanje naknade i druga prava i obveze ugovornih strana.
 Ugovor u ime Općine sklapa općinski načelnik.
 Ako najpovoljniji ponuđač, ne sklopi ugovor o koncesiji u roku koji je određen u 
odluci o davanju koncesije, smatrat će se da je odustao od koncesije.

Članak 9
 Na oglas iz članka 6. ove Odluke mogu se javiti samo autotaksi prijevoznici sa 
sjedištem na području Općine Krapinske Toplice.
 Iznimno od st. 1. ovog članka, ukoliko se na oglas ne javi autotaksi prijevoznik sa 
sjedištem na području Općine Krapinske Toplice, na ponovljeni oglas ima se pravo javiti i 
autotaksi prijevoznik sa sjedištem izvan područja Općine Krapinske Toplice.

Članak 10
 Koncesija prestaje istekom vremena za koje je izdana.
 Koncesija će prestati i prije isteka vremena za koje je izdana i protiv volje 
koncesionara otkazom Ugovora o koncesiji u sljedećim slučajevima:

- ako koncesionar više ne ispunjava uvjete za njenu dodjelu,
- ako je koncesionar ili njegov vozač pravomoćno kažnjen za vrijeme trajanja 

koncesije zbog vožnje pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili lijekova koje ne 
smije koristiti prije ni za vrijeme vožnje,

- ako je koncesionar ili njegov vozač počinio prometnu nezgodu s posljedicama za 
život i zdravlje trećih osoba, te pravomoćno kažnjen za vrijeme trajanja koncesije,

- ako se koncesionar ili njegov vozač nije pridržavao cjenika, a putnik je to dokazao,
- ako mu vozilo ne odgovara uvjetima iz članka 23. -  25. Odluke,
- ako ne plati naknadu za koncesiju u skladu s Ugovorom o koncesiji,
- ako koncesionar ili njegov vozač ne postupi po pismenim naredbama ili rješenjima 

koje izdaju nadležna inspekcijska tijela.
Iznimno, koncesionaru neće prestati koncesija, ako odmah, nakon što je saznao da je 

njegov vozač postupio na način iz stavka 2. al. 2., 3., i 4. ovoga članka, s tim vozačem 
raskinuo radni odnos. 

Odluku o prestanku koncesije donosi Općinsko vijeće.

Članak 11
 Zahtjev za produženje koncesije podnosi se najmanje dva (2) mjeseca prije isteka 
koncesije.
 Zahtjev za produženje koncesije ponosi se Općinskom poglavarstvu, koje Aneksom 
Ugovora o koncesiji produljuje koncesiju na daljnjih 2 godine ukoliko je koncesionar uredno 
ispunjavao sve svoje obveze utvrđene Zakonom, ovom Odlukom i prethodnim ugovorom o 
koncesiji. 
 Zahtjevu za produženje koncesije treba priložiti sve dokaze koji su potrebni za 
dobivanje prve koncesije, te dokaz da je podmirio sve porezne i druge pristojbe, te dokaz da 
mu vozilo odgovara uvjetima sukladno Zakonu i ovoj Odluci.



Članak 12
 Koncesija se neće produžiti ako koncesionar nije podmirio dospjele obveze iz 
Ugovora o koncesiji, poreze i druge obveze koje proizlaze iz obavljanja autotaksi prijevoza, a 
sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

III NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 13
 Autotaksi prijevoz osoba u javnom gradskom prometu odvija se u skladu s prometnim 
pravilima i regulacijom prometa u Općini.

Članak 14
 Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi 
vozač dužan je u vozilu imati:

- ugovor o koncesiji
- za autotaksi vozača dokument da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika
- iskaznicu koncesionara s naznakom imena i prezimena autotaksi vozača
- plan Općine
- cjenik ovjeren od upravnog tijela Općine
Sadržaj, oblik i veličinu iskaznice utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 15
 Autotaksi vozač je dužan obavljati djelatnost uredno odjeven ,uljudno se odnositi 
prema putnicima tijekom vožnje, ne smije puštiti niti dozvoliti putnicima da puše.

Članak 16
 Autotaksi prijevoznik prima putnike na autotaksi stajalištu, i to po redoslijedu stajanja 
njegova vozila na stajalištu. 
 Ako putnik prijevoz naruči telefonskim pozivom, autotaksi prijevoznik prima ga na 
vožnju na mjestu na kojem je putnik odredio.
 Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje ako to dopuštaju 
prometni propisi.

Članak 17
 Za vrijeme rada autotaksi prijevoznik dužan je uslugu pružiti svakoj osobi koja 
prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu vožnje osim:

- ako u vozilu nema slobodnih sjedećih mjesta,
- ako je naručitelj u pijanom stanju,
- ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike, 

odnosno unutrašnjost vozila,
- ukoliko se putnik neuljudno odnosi prema vozaču i drugim putnicima.
Autotaksi prijevoznik ne smije prevoziti djecu mlađu od 10 godina bez pratnje.



Članak 18
 Uz putnike autotaksi prijevoznik dužan je primiti i njegovu prtljagu ako je to moguće i 
smjestiti je propisno u spremište za prtljagu. 

Članak 19
 Odredište prijevoza određuje putnik.
 Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji 
odredi putnik.
 Putnik može odobriti autotaksi prijevozniku da uz njega primi i druge putnike. Kada 
se odjednom prevozi više putnika cijena usluge dijeli se s brojem putnika, tj. plaća se 
jedanput.
 Kada jedan od putnika napusti vozilo i plati svoj dio prijevoza, nastavlja se sa 
prijevozom ostalih putnika time da se od ukupne cijene od početnog do krajnjeg odredišta 
odbijaju iznosi koje su platili putnici koji su izašli.

Članak 20
 Autotaksi prijevoznik dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.
 Za vrijeme vožnje taksimetar mora korisniku usluge uočljivo pokazati cijenu usluge.
 Kad je vozilo naručeno telefonskim pozivom s polazištem na području Općine 
taksimetar se uključuje po dolasku vozila na mjesto na koje je pozvano.
 Kad je vozilo naručeno telefonskim pozivom s polazištem izvan područja Općine 
cijena prijevoza dogovara se prema članku 32. st. 2. ove Odluke.

Članak 21
 Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz dovršiti dolaskom na odredište. 
 Ukoliko putnik od autotaksi prijevoznika traži da ga pričeka i nakon izvjesnog 
vremena nastavlja sa vožnjom, autotaksi prijevoznik dužan je uključiti taksimetar na čekanje.
 Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik dužan je 
pomoći putniku da dođe do drugog vozila za prijevoz do odredišta.

Članak 22
 Autotaksi prijevoznik dužan je putniku izdati uredan račun za obavljeni prijevoz.
 Račun je uredan kada su na njemu označeni:

- podaci o sutotaksi prijevozniku sa MB/JMBG
- datum vožnje
- polazište i odredište, odnosno dužina prijeđenog puta u km
- novčani iznos naknade (prema taksimetru)
- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača

Članak 23
 Po završetku vožnje autotaksi vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari 
prijaviti policiji, ili ukoliko nedvojbeno znade čije su, vratiti ih vlasniku.
 Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne pojavi u roku petnaest dana, s njima se 
postupa po propisima o nađenim stvarima.

IV VOZILA



Članak 24
 Autotaksi prijevoz obavlja se osobnim vozilom, koje osim sjedala za vozača ima 
najviše još 8 (osam) mjesta za sjedenje. 

Članak 25
 Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora osim zakonskih uvjeta i posebnih uvjeta 
propisanih Pravilnikom o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojim se obavlja javni 
prijevoz za vlastite potrebe (NN br. 111/03) ispunjavati i slijedeće uvjete:

- da ima protupožarni aparat
- da je uredno, čisto i neoštećeno.

Članak 26
 Na vozilu za obavljanje autotaksi prijevoza mora biti oznaka – transparent 
pravokutnog oblika najmanje veličine 10 x 20 cm, žute boje s crnim slovima i brojevima, s 
time da je na pločici ispisan tekst TAXI – (naziv Općine), te pripadajući evidencijski broj 
koncesije. 

Članak 27
 Ako autotaksi prijevoznik koristi vozilo za svoje vlastite potrebe, te su istovremeno s 
njim u vozilu i druge osobe, dužan je skinuti taksi oznaku odnosno transparent s vozila ili ga 
zakloniti specijalnom navlakom da ni u jednom svom dijelu transparent nije vidljiv.
V AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 28

 Autotaksi stajališta su uređena parkirališna mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i 
primaju putnike.
 Autotaksi stajališta se određuju Odlukom o uređenju prometa na području Općine.

Članak 29
 Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom 
signalizacijom.
 Na vertikalnom znaku upisuje se naziv stajališta i izvod iz cjenika.
 Autotaksi stajališta obilježavaju se žutom bojom na dijelu parkirališnog prostora.

Članak 30
 Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila nego ima obilježenih parkirališnih 
mjesta.

Članak 31
 Troškove uređenja stajališta snosi Općina.
 Za upotrebu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.
 Na autotaksi stajalištima prijevoznici su dužni pridržavati se uobičajenog reda prema 
međusobnom dogovoru.



VI CJENIK AUTOTAKSI USLUGA

Članak 32
 Cijenu usluga za autotaksi prijevoz utvrđuju svi koncesionari uz prethodnu suglasnost  
Općinskog poglavarstva.

Članak 33
 Cjenikom se utvrđuje cijena usluge i sadrži:

- početak vožnje (start)
- vožnja po kilometru
- noćna vožnja, vožnja nedjeljom i blagdanom
- prijevoz prtljage
- cijenu čekanja po 1 satu
Cijena vožnje izvan područja Općine ugovara se slobodnom pogodbom.
Cijena prijevoza domaćih životinja – kućnih ljubimaca i stvari koje ne spadaju u 

putničku prtljagu utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka vožnje.

VII POSEBNI ISPITI ZA AUTOTAKSI VOZAČE

Članak 34
 Vozač koji obavlja autotaksi prijevoz osoba ne može otpočeti obavljati autotaksi 
prijevoz ukoliko nema minimalno 3 godine vozačkog iskustva, te nije položio program 
poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim 
značajnim objektima i znamenitostima Krapinsko-zagorske županije, te poznavanje dužnosti i 
prava autotaksi prijevoznika.

Članak 35
 Ispit se polaže pred Županijskim Povjerenstvom za provjeru znanja za obavljanje 
autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
 Program ispita i način provjere znanja utvrditi će Povjerenstvo iz stavka 1. ovog 
članka.
 O položenom ispitu izdaje se potvrda.

VIII PREKRŠAJNE ODREDBE I NADZOR

Članak 36
 Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj autotaksi prijevoznik – pravna 
osoba ako:

- za vrijeme autotaksi prijevoza u vozilu nema propisane dokumente (članak  13. 
Odluke),

- ako na početku vožnje i za vrijeme vožnje nema uključen taksimetar (članak 19. 
Odluke),

- ako ne izda putniku račun (članak 21. Odluke),
- ako obavlja autotksi prijevoz suprotno člancima 23. i 24, Odluke,
- ako vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz nije propisno uređeno i opremljeno



- ako koristi vozilo za vlastite potrebe te su istovremeno s njim u vozilu i druge 
osobe, a transparent nije skinut (članak 26. Odluke)

- ako obavlja autotaksi prijevoz bez ugovora o koncesiji
- ako se autotaksi vozač pri obavljanju djelatnosti ponaša suprotno odredbi 14. 

Odluke
- ako autotaksi vozač ne osigura putniku drugo vozilo (članak 20. Odluke)
- ako autotaksi vozač s nađenim stvarima u vozilu postupi suprotno odredbi članka 

22. Odluke
Atotaksi prijevoznik – fizička osoba kaznit će se za prekršaje iz prethodnog stavka 

ovog članka globom od 200,00 kuna.

Članak 37
 Osim globa, za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst).

Članak 38
 Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo, policija, inspekcija 
cestovnog prometa i cesta, te Državni inspektorat, svako iz svoje nadležnosti. 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije.

Članak 40
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu na 
području Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 9/01).

          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

        PREDSJEDNIK
                      OPĆINSKOG VIJEĆA
                               Sanja Gradiški



Dostaviti:
1. Ured državne uprave u KZŽ, Služba za zajedničke poslove, Krapina, 2x 
2. Općinski načelnik, ovdje
3. Upravni odjel, n/p pročelnika

- komunalni redar
      4.   Oglasna ploča, ovdje

5.   Prilog zapisniku
6.   Zbirka akata
7.   Pismopohrana


