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                 NACRT    

 

                       

          REPUBLIKA  HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
              OPĆINA TUHELJ 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

U Tuhlju,  

 

 

Na temelju članka 47. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (''Narodne 

novine'', broj 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21), članka 35. stavka 1. alineje 2. i 6. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 

- ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije'' broj 12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 

__________ sjednici održanoj____________ godine donosi 

 

ODLUKU  

o autotaksi prijevozu na području  

Općine Tuhelj 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način 

njihova korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi 

prijevoza na području Općine Tuhelj.  

 

Članak 2. 

(1) Autotaksi prijevoz putnika obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz 

putnika i dozvole za autotaksi prijevoz putnika.  
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(2) Autotaksi prijevoz putnika obavlja se tako da prijevoznik koji obavlja djelatnost 

autotaksi prijevoza smije ukrcati putnika i započeti prijevoz samo na području jedinice 

lokalne samouprave za koju ima dozvolu. 

Članak 3. 

(1) Pravne i fizičke osobe - obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, isključivo radi 

zaustavljanja u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika mogu koristiti stajališta namijenjena za 

vozila javnog prijevoza i autotaksi stajališta.  

(2) Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila te 

primaju i iskrcavaju putnike.  

(3) Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom 

signalizacijom.  

(4) Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim 

površinama snosi Općina Tuhelj.  

(5) Autotaksi stajališta na području Općine Tuhelj su:  

         1. parkiralište u centru Tuhlja- 1 mjesto 

 

Članak 4. 

(1) Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za 

autotaksi vozila.  

(2) Na autotaksi stajalištu nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje drugih vozila. 

 

Članak 5. 

(1) Pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj. Uz zahtjev treba priložiti presliku važeće 

licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.  

(2) Ako podnositelj urednog zahtjeva ispunjava propisane uvjete, Jedinstveni upravni 

odjel Općine Tuhelj izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza te 

dostavlja podnositelju zahtjeva izvornik dozvole.  

(3) Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj dužan je odlučiti o zahtjevu za izdavanje 

dozvole i donijeti odgovarajuće rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog 

zahtjeva. 

(4) Pravna ili fizička osoba - obrtnik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne 

samouprave ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o prijevozu putnika u 

cestovnom prometu.  
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(5) Dozvola će se izdati pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku koja ima važeću licenciju 

za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje 

zahtjeva za izdavanje dozvole.  

Članak 6. 

(1) Visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika 

utvrđuje se u visini od 100,00 EUR.  

(2) Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika prihod je 

proračuna Općine Tuhelj. 

Članak 7. 

(1) Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do isteka licencije, uz 

jednokratno plaćanje naknade.  

(2) Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana.  

(3) Izvornik dozvole nalazi se u sjedištu autotaksi prijevoznika.  

(4) Prilikom obavljanja autotaksi prijevoza, odnosno tijekom vožnje vozač autotaksi 

prijevoznika dužan je u vozilu imati presliku dozvole.  

 

Članak 8. 

(1) Dozvole se upisuju u Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na 

području Općine Tuhelj, a koji je objavljen na službenoj web stranici Općine Tuhelj.  

(2) Upisnik o izdanim dozvolama vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj. 

 

Članak 9. 

 

(1) Autotaksi prijevoz osoba obavlja se od 00:00 do 24:00 sata i obavlja ga vozač 

autotaksi vozila (u daljnjem tekstu: vozač).  

(2) Vozač može primati putnike na autotaksi stajalištu, na cesti ili na drugom mjestu 

koje je nekom od telekomunikacijskih veza odredio putnik pod uvjetom da je 

zaustavljanje autotaksi vozila dopušteno posebnim propisima o sigurnosti prometa na 

cestama.  

 

Članak 10. 

(1) Odredište vožnje određuje putnik.  

(2) Vozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim putem ili putem kojeg odredi putnik, ako 

je to dopušteno posebnim propisima. 
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 (3) Vozač je dužan prijevoz obaviti bez obzira na duljinu vožnje. 

(4) Putnik može odobriti vozaču da uz njega primi i druge putnike. Kad se odjednom 

prevozi više putnika, usluga se naplaćuje samo jedanput.  

(5) Kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se 

novom vožnjom, te se taksimetar ponovno uključuje.  

 

Članak 11. 

(1) Vozač je dužan na početku vožnje uključiti taksimetar.  

(2) Vozač uključuje taksimetar na autotaksi stajalištu ulaskom putnika u vozilo, a ako 

je prijevoz ugovoren nekom od telekomunikacijskih veza, taksimetar se uključuje nakon 

dolaska vozila na mjesto koje je putnik odredio. 

 

Članak 12. 

(1) Vozač je dužan naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište koje 

određuje putnik.  

(2) Vozač je dužan putniku ispostaviti račun za obavljeni prijevoz sastavljen sukladno 

posebnim propisima. 

Članak 13.  

(1) Vozač je dužan primiti putnikovu osobnu prtljagu i smjestiti je propisno u prostor 

za prtljagu.  

(2) Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce (male pse, mačke i pitome 

male životinje). 

Članak 14. 

(1) Vozač ne smije prevoziti djecu bez pratnje odrasle osobe, osim u slučaju prijevoza 

u zdravstvenu ustanovu radi hitne medicinske pomoći.  

(2) Vozač je dužan pri prijevozu djece poštivati odredbe propisa o sigurnosti prometa 

na cestama kojima se regulira prijevoz djece u motornom vozilu.  

 

Članak 15. 

(1) Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač mora biti uredan i prikladno 

odjeven, kulturno se odnositi prema putnicima i ne smije pušiti u vozilu za vrijeme 

vožnje.  

(2) Vozaču nije dopušteno obavljati uslugu autotaksi prijevoza pod utjecajem alkohola, 

droge ili sličnih opojnih sredstava.  
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(3) Vozač može odbiti prijevoz: 

  - ako je putnik pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava  

  - ako postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti njegovu sigurnost  

  - ako postoje drugi opravdani razlozi.  

 

Članak 16. 

(1) Po završetku vožnje, vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari predati 

nadležnom tijelu određenom posebnim propisima.  

 

Članak 17. 

 (1) Autotaksi prijevoznik dužan je vozilo redovito održavati u ispravnom i čistom 

stanju. 

      Članak 18. 

 (1) Nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom 

prometu na području Općine Tuhelj provodi ministarstvo nadležno za promet, 

službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za 

financije, službenici Carinske uprave, te komunalni redar Općine Tuhelj. 

(2) U obavljanju nadzora komunalni redar Općine Tuhelj ima ovlast pregleda 

dokumentacije, licencije, dozvola, vozila i vozača.  

(3) U slučaju utvrđenih nepravilnosti komunalni redar Općine Tuhelj obvezan je o tome 

sastaviti pisano izvješće i dostaviti ga inspekciji cestovnog prometa na daljnje 

postupanje.   

Članak 19. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije''. 

 

Članak 20. 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji autotaksi 

prijevoza na području Općine Tuhelj, KLASA: 021-05/17-01/16, URBROJ: 2135-

03/17-01/8 od 21.11.2017. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Robert Romić 


