Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj:
82/13)
i članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji (“Službeni glasnik Zadarske županije” br.
13/13), Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na 25. sjednici održanoj 22. veljače 2016. g.
donosi

ODLUKU
o autotaksi prijevozu
u 2016.g.
I – OPĆE ODREDBE
Č
lanak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija i nač
in obavljanja autotaksi prijevoza osoba
na
području Općine Zemunik (u daljnjem tekstu: Opć
ina).
Č
lanak 2.
Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne
novine“ broj 82/13), (u daljnjem tekstu Zakon) i ovom Odlukom.
Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju dozvole koju izdaje nadležno tijelo Opć
ine .
Č
lanak 3.
Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeć
e znač
enje :
1. “autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizič
ka osoba koja obavlja djelatnost prijevoza putnika,
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 120/05), te ovom
Odlukom,
2. “auto taksi vozilo” je osobni automobile namjenjen za autotaksi prijevoz putnika koji, ima
pet sjedala u koje je I uključ
eno I sjedalo za vozač
a, a ispunjava uvjete propisane Zakonom o
prijevozu u cestovnom prometu, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se
obavlja javni cestovni prijevoz I prijevoz za vlastite potrebe (NN 120/05), te ovom Odlukom
3. “vozačautotaksi vozila“ je osoba koja upravlja autotaksi vozilom,
4. “dozvola“ je akt na temelju koje se autotaksi prijevozniku dopušta obavljanje autotaksi
prijevoza na području Opć
ine Zemunik .
Č
lanak 4.
Mjerila na temelju kojih se utvrđuje broj autotaksi vozila na područ
ju Opć
ine Zemunik
suslijedeća:
 broj stanovnika Opć
ine Zemunik ,
 broj dolazaka turista u Općinu Zemunik ,
Podaci za utvrđ
ivanje mjerila iz stavka 1.ovog č
lanka pribavljaju se od Državnog zavoda za
statistiku te podataka sa Zrač
ne Luke Zadar.
Služba prati kretanja mjerila iz stavka 1.ovog č
lanka i na osnovu dobivenih podataka
predlaže
optimalan broj taxi vozila .

Nakon dodjele dozvola za određeni broj autotaksi vozila sukladno stavku 3.ovog č
lanka,
naknadno pristigli zahtjevi za izdavanje dozvola rješenjem ć
e se odbaciti.
Broj dozvola I kriterije za izdavanju dozvola, te isprave kojima se isto utvrđ
uje donosi
općinski nač
elnik posebnom odlukom.

II – DOZVOLA
Č
lanak 5.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područ
ja i s područ
ja Opć
ine Zemunik imaju
autotaksi prijevoznici sa sjedištem/prebivalištem na područ
ju Opć
ine Zemunik I prijevoznici
sa područja Republike Hrvatske, a stječe se isključ
ivo temeljem dozvole.
Dozvolu iz stavka 1.ovog č
lanka izdaje nadležno tijelo Opć
ine Zemunik i vodi upisnik izdanih
dozvola.
Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: Nač
elnik) propisuje obrazac dozvole i visinu naknade
za izdavanje dozvole, te utvrđ
uje sadržaj i nač
in vođ
enja upisnika iz stavka 2. ovog č
lanka.
Naknade iz stavka 3.ovog č
lanka prihod je prorač
una Opć
ine .
Č
lanak 6.
Dozvola se izdaje s rokom važenja od godinu dana od dana izdavanja a najkasnije do
01.04.2017. g.
Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana, od dana izdavanja dozvole
započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza na područ
ju Opć
ine .
Dozvola iz stavka 1.ovoga č
lanka sadrži:
• naziv i sjedište/prebivalište autotaksi prijevoznika,
• tip vozila
• registracijsku oznaku
• područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati
• rok važenja.
Č
lanak 7.
Dozvola iz č
lanka 6.ove Odluke izdaje se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika, uz koji su
priloženi slijedeć
i dokumenti:
1. licencija za obavljanje autotaksi prijevoza, kao I pripadajuć
a licencija za vozilo
2. dokaz o sjedištu ili prebivalištu
3. presliku prometne dozvole
4. potvrdu o testiranju taksimetra
5. potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozilo
6. dokaz da je vozilo registrirano za obavljanje autotaksi prijevoza
7. Potvrda da nema nepodmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave koja izdaje
dozvolu

8. 
Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o neposjedovanju dozvole o autotaksi prijevozu na
području RH
U zahtjevu iz stavka 1.ovog članka, autotaksi prijevoznik je dužan navesti tip vozila i
registracijsku oznaku vozila za koji se traži dozvola.
Č
lanak 8.

Dozvola prestaje važiti prije isteka važenja u slijedeć
im sluč
ajevima:
• prestankom važenja licencije,
• ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je
dobio dozvolu
• na zahtjev autotaksi prijevoznika,
• ako autotaksi prijevoznik po posebnim propisima prestane postojati,
• ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz
temeljem izdane dozvole uzastopce dulje od 60 dana.
● Ako je donesena odluka Suda č
asti udruženja obrtnika kojom se predlaže brisanje iz
obrtnog registra
● Ako je u predhodnom razdoblju važenja dozvole više od dva puta kršio odredbe ove
Odluke, Zakona I drugih propisa koji se odnosi na autotaksi prijevoz, a na temelju
evidencije koju rade nadležna tijela za nadzor ili pravomoć
nih presuda domać
ih
sudbenih tijela
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi nadležno tijelo Opć
ine .
Č
lanak 9.
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
Č
lanak 10.
Autotaksi prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz sam ili preko vozač
a s kojim je sklopio ugovor
o radu.
Vozačzaposlen kod autotaksi prijevoznika mora imati dokaze o struč
noj osposobljenosti.

III – AUTOTAKSI VOZILO
Č
lanak 11.
Autotaksi vozilo, osim uvjeta propisanih Zakonom, propisom kojim se temeljem Zakona
utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite
potrebe, te ovom Odlukom, mora ispunjavati i sljedeć
e uvjete :
1. ugrađenu svjetleću oznaku “TAXI“ na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo
slobodno za vožnju,
2. mora imati telekomunikacijsku vezu,
3. na prednjem staklu istaknutu naljepnicu sa brojem i rokom važenja dozvole
Autotaksi vozilo se može koristiti za oglašavanje i za isticanje promidžbenih poruka, do
najviše 50% ukupne površine vozila (najviše dvije boč
ne strane vozila ili prednja i stražnja

strana vozila). Poruke ne smiju zaklanjati obvezni transparent.
Ne smiju se prenositi poruke koje su svojim sadržajem neetič
ne i vrijeđ
aju ljudsko
dostojanstvo, ili bi mogle prouzročiti tjelesnu, duševnu i drugu štetu.
IV – NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Č
lanak 12.
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, uz obvezu organiziranja
noćnog dežurstva. Noć
no dežurstvo se organizira svaki dan I poč
inje sat vremena poslije
dolaska zadnjeg zrakoplova tog dana do 06:00 h slijedeć
eg dana. Na taksi stajalištu u tom
period ostaje maksimalno prvih pet autotaksi prijevoznika na taksi stajalištu.
Autotaksi prijevoz se obavlja na nač
in da autotaksi prijevoznik prima putnika na njegov
zahtjev na javnom mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni
propisi.
Č
lanak 13.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza,autotaksi prijevoznik ili njegov vozačje dužan u
vozilu imati :
1. cjenik usluga (na hrvatskom i engleskom jeziku), postavljen na korisniku vidljivom mjestu u
vozilu,
2. osobne dokumente ,
3. dozvolu za obavljanje taksi prijevoza,
4. višejezič
nu naljepnicu (na hrvatskom, engleskom, njemač
kom i talijanskom jeziku)
sadržaja:“Bez urednog uključ
enog taksimetra niste dužni platiti“.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozačautotaksi vozila mora biti uredno odjeven,
uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i č
isto.
Č
lanak 14.
Autotaksi prijevoznik odnosno zaposleni vozačprima putnike na autotaksi stajalištu i to po
redoslijedu stajanja njegova vozila na stajalištu.
Autotaksi prijevoznik ne smije stajati izvan određ
enog autotaksi stajališta.
Ako putnik naruč
i prijevoz telefonskim pozivom, prima se na vožnju na mjestu koje je
odredio putnik.
Ako je autotaksi prijevoznik koji se nalazi na prvom mjestu stajališta iz bilo kojeg razloga
spriječen ili ne može, odnosno ne želi primiti putnika na stajalištu, mora napustiti prvo
mjesto na stajalištu I zauzeti mjesto na zač
elju.
Na autotaksi stajalištu autotaksi prijevoznik ili njegov vozačne smije se ostaviti vozilo bez
nadzora vozač
a.
Ukoliko autotaksi prijevoznik ima ugovorenu rezervaciju za prijevoz, može to istaknuti na
odgovarajuć
i nač
in a daga korisnik usluge može uoč
iti, s tim da se autotaksi prijevoznik
zadrži na autotaksi stajalištu.
Č
lanak 15.
Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja je naruč
ila prijevoz, na relaciji
do 25 km osim:

• ako je naručitelj nasilan,
• ako su naručitelj i/ili njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili
uprljati i oštetiti unutrašnjost vozila ili je prtljaga obujma da ne može stati u prostor za
prtljagu.
Č
lanak 16.
Autotaksi prijevoznik uzima putnika ili skupinu putnika na jednom mjestu.
Autotaksi prijevoznik mora na poč
etku vožnje uključ
iti taksimetar.
Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkrać
im putem, odnosno putem koji mu
odredi putnik.
Autotaksi prijevoznik dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu, ako je to moguć
ei
smjestiti je propisno u prtljažnik.
Autotaksi prijevoznik nije dužan primiti u vozilo prtljagu s opasnim sadržajem.
Č
lanak 17.
Odredište vožnje određuje putnik odnosno naruč
itelj vožnje.
Autotaksi prijevoznik može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu
suglasnost, pa se u tom sluč
aju usluga autotaksi prijevoza naplać
uje kao jedna vožnja.
Č
lanak 18.
Autotaksi prijevoznik dužan je naruč
eni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te izdati
uredan i ovjereni rač
un za obavljeni prijevoz.
Autotaksi prijevoznik je dužan po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađ
ene stvari
prijaviti najbližoj policijskoj postaji.
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz putnika nije moguć
e dovršiti, autotaksi prijevoznik dužan
je putniku osigurati drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

V – AUTOTAKSI STAJALIŠTA
Č
lanak 19.
Autotaksi stajališta su uređ
ena i označ
ena mjesta na kojima se parkiraju autotaksiji te
primaju i iskrcavaju putnike.
Na taksi stajalištu bit će postavljen info kiosk a način rada bit će uređen Pravilnikom o
organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza na području općine Zemunik Donji

Č
lanak 20.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajuć
im vertikalnim znakom i oznakom na kolniku,
sukladno Zakonu i propisima.

Č
lanak 21.
Auto taksistajalištem može se koristiti samo autotaksi prijevoznik koji ima dozvolu iz č
l.5
ove odluke .
Č
lanak 22.
Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila nego ima obilježenih mjesta i ne smiju se
parkirati druga vozila.

VI – CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Č
lanak 23.
Cijene usluga autotaksi prijevoza utvrđ
uju se individualnim Cjenikom.
Cjenik mora sadržavati slijedeće:
1. cijenu za relaciju do 5 km kao startnu cijenu, koja vrijedi od trenutka uključ
ivanja
taksimetra do trenutka prvog otkucaja taksimetra, a u koju je uključ
ena i poč
etna udaljenost
do 5 km i poč
etni vremenski razmak.
2. cijenu za1 km vožnje izraženu u kunama, bez lipa.
3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od granič
ne ili za stajanje, koja ne može biti
manja od cijene za jedan km vožnje.
4. cijena za noćnu vožnju može biti već
a od cijene za dnevnu vožnju najviše za 20 %.
Cijena vožnje na relaciji preko 25 km, ugovara se slobodnom pogodbom prije poč
etka
prijevoza.
Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđ
enu Cjenikom.
Cijena prijevoza kućnih ljubimaca i stvari koje ne spadaju u osobnu prtljagu utvrđ
uje se
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđ
uje prijevoznik, a ovjerava nadležno tijelo Opć
ine.
Maksimalni iznos cijene iz stavka 2.toč
ke 1., 2. i 3. ovog č
lanka utvrđ
uje Opć
inski nač
elnik
posebnom Odlukom .

VII – POSEBNE ODREDBE
Č
lanak 24.
Autotaksi prijevoznik odnosno vozačautotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju

osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turistič
kim, prometnim i drugim znač
ajnim
objektima i znamenitostima na područ
ju Opć
ine Zemunik .
Program ispita, vrijeme i način provjere znanja propisuje nadležno tijelo Opć
ine.
Program ispita, vrijeme i nač
in provjere znanja utvrdit ć
e se posebnom odlukom .
Naknadu za ispit od 200,00 kn snosi vozačautotaksi vozila koji je prijavio polaganje ispita.
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.
Prilikom promjene taksi vozila za obavljanje taksi djelatnosti na područ
ju opć
ine Zemunik
Donji, taksi prijevoznik je dužan priložiti dolumentaciju po č
l. 7. ove Odluke te izvršiti uplatu
u visini 300,00 kn u korist prorač
una opć
ine Zemunik Donji.

VIII  NADZOR
Č
lanak 25 .
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti –
komunalni redar , a inspekcijski nadzor – nadležni inspektor cestovnog prometa .
U obavljanju poslova nadzora komunalni redar ovlašten je :
1. pokrenuti prekršajni postupak ,
2. izdati obvezni prekršajni nalog .
IX– PREKRŠAJNE ODREDBE
Č
lanak 26.
Novčana kazna u iznosu 1.000 kn izreć
ić
e se za prekršaj autotaksi prijevoznikupravnoj
osobi:
1. ako obavlja autotaksi prijevoz osoba bez dozvole (č
l. 5. st.1.)
2. ako na krovu vozila za vrijeme vožnje nije istaknut a oznaka “TAXI” (č
l. 11. st. 1.)
3. ako na prednjem staklu nema istaknutu naljepnicu sa brojem i rokom važenja
dozvole (čl. 11. st. 3.)
4. ako promidžbeni oglas oslikan na vozilu zauzima više od 50 % površine vozila (č
l. 11.
st. 4.)
5. ako postupa protivno odredbama č
l.12. st.1
6. ako u vozilu nema propisanih dokumenata (č
l. 13.)
7. Ako postupa protivno odredbama č
l. 14. st.1., 2., 3., 5., i 6.
8. Ako ne postupi po odredbama č
lanka 16. st. 1.4.
9. ako s nađenim stvarima ne postupa na propisan nač
in (č
l. 18. st. 2.)
10. ako ne osigura putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta (č
l. 18. st. 3.)
11. ako nema
položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim,
gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim znač
ajnim
objektima i
znamenitostima na području Opć
ine Zemunik (č
l. 24. st.1.)
Za prekršaj iz st. 1.ovog članka kaznit ć
e se odgovorna osoba u pravnoj osobi novč
anom
kaznom od 1.000,00 kn
Za prekršaj iz st. 1.ovog članka kaznit ć
e se autotaksi prijevoznik novč
anom kaznom od
1.000,00 kn

Oduzimanjem dozvole kaznit ć
e se taksi prijevoznik pravna osoba ako ne napusti prvo
mjesto I zauzme ono na zač
elju ako je iz bilo kojeg razloga odbio primiti putnika (č
l. 14. st.
4.).
Č
lanak 27.
Autotaksi prijevoznik koji ne dobije dozvolu temeljem odredbi ove Odluke, gubi pravo
obavljanja autotaksi prijevoza na područ
ju opć
ine Zemunik .

Č
lanak 28.
Organizacijska pitanja koja nisu utvrđ
ena ovom Odlukom rješava nadležno tijelo Opć
ine .
Č
lanak 29.
Danom stupanja na snagu ove Oduke, prestaju vrijediti sve prethodne Odluke o autotaksi
prijevozu osoba.
Č
lanak 30.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti ć
e se u Službanom glasniku
Zadarske županije.
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