
Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 
178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik 
Grada Zadra“, br. 9/09), Gradsko vijeće Grada Zadra na 8. sjednici, održanoj dana 11. veljače 
2010. godine, donosi 

O D L U K U
o autotaksi prijevozu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza osoba na 
području Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Grad). 

Članak 2.
Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne 
novine“ broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09), (u daljnjem tekstu Zakon) i 
ovom Odlukom. 
Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju dozvole koju izdaje Upravni odjel za gospodarstvo 
Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.
Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje :
1. “autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost prijevoza putnika, 
2. “autotaksi vozilo“ je osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz putnika koji, ima 
najviše pet sjedala u koje je uključeno i sjedalo za vozača, 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. “vozač autotaksi vozila“ je osoba koja upravlja autotaksi vozilom,
4. “dozvola“ je akt na temelju koje se autotaksi prijevozniku dopušta obavljanje autotaksi 
prijevoza na području Grada Zadra.

II – DOZVOLA

Članak 4.
Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja i s područja Grada Zadra imaju autotaksi 
prijevoznici sa sjedištem/prebivalištem na području Zadarske županije, a stječe se isključivo 
temeljem dozvole. 
Dozvolu iz stavka 1. ovog članka izdaje Odjel i vodi upisnik izdanih dozvola.
Gradonačelnik Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) propisuje obrazac dozvole i 
visinu naknade za izdavanje dozvole, te utvrđuje sadržaj i način vođenja upisnika iz stavka 2. 
ovog članka.
Naknade iz stavka 3. ovog članka prihod je proračuna Grada. 

Članak 5.
Dozvola se izdaje s rokom važenja od 5 godina. 
Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana, od dana izdavanja dozvole 
započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza na području Grada.
Dozvola iz stavka 1. ovoga članka sadrži:



• naziv i sjedište/prebivalište autotaksi prijevoznika,
• tip vozila
• registracijsku oznaku
• područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati
• rok važenja.

Članak 6.
Dozvolu iz članka 4. stavak 1. izdaje Odjel pravnoj i fizičkoj osobi koja ispunjava slijedeće 
uvjete:
1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza
2. ima položen ispit, odnosno vozača s položenim ispitom iz članka 24. ove Odluke. 

Članak 7.
Dozvola iz članka 6. ove Odluke izdaje se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika, uz koji 
su priloženi slijedeći dokumenti:
1. licencija za obavljanje autotaksi prijevoza,
2. dokaz o položenom ispitu iz članka 24. ove Odluke,
U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik je dužan navesti tip vozila i 
registracijsku oznaku vozila za koji se traži dozvola.

Članak 8.
Zahtjev za obnovu dozvole podnosi se Odjelu, najmanje tri mjeseca prije isteka roka njenog 
važenja. 
Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokaze iz članka 7. stavak 1. ove Odluke.

Članak 9.
Odjel će obnoviti dozvolu autotaksi prijevozniku ako ispunjava uvjete za dobivanje dozvole iz 
članka 7. stavka 1. ove Odluke, osim u slučaju ako:
• autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži 
obnovu dozvole ili ako se nije pridržavao uvjeta iz ove Odluke,
• je u prethodnom razdoblju važenja dozvole više od dva puta kršio odredbe ove Odluke, 
Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, a na temelju evidencije koju 
vode nadležna tijela za nadzor ili pravomoćnih presuda domaćih sudbenih tijela. 
Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole iz stavka 1. ovoga članka donosi Odjel.

Članak 10.
Dozvola prestaje važiti prije isteka važenja u slijedećim slučajevima:
• 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. 
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel.

Članak 11.
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Članak 12.



Autotaksi prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz sam ili preko vozača s kojim je sklopio 
ugovor o radu.

III – AUTOTAKSI VOZILO

Članak 13.
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 sljedeće uvjete :
1. ugrađenu svjetleću oznaku “TAXI“ na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo 
slobodno za vožnju,
2. novoregistrirano vozilo mora biti bijele boje,
3. mora imati telekomunikacijsku vezu,
4. na prednjem staklu 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 bočne strane vozila ili prednja i stražnja 
strana vozila). Poruke ne smiju zaklanjati obvezni transparent.
Ne smiju se prenositi poruke koje su svojim sadržajem neetične i vrijeđaju ljudsko 
dostojanstvo, ili bi mogle prouzročiti tjelesnu, duševnu i drugu štetu. 

IV – NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 14.
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, uz obvezu organiziranja 
noćnog dežurstva.
Autotaksi prijevoz se obavlja na način da autotaksi prijevoznik prima putnika na njegov 
zahtjev na javnom mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni 
propisi.

Članak 15.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač je dužan u vozilu imati :
1. cjenik usluga (na hrvatskom i engleskom jeziku), postavljen na korisniku vidljivom mjestu 
u vozilu,
2. plan Grada,
3. dozvolu,
4. višejezičnu naljepnicu (na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku) 
sadržaja:“Bez urednog uključenog taksimetra niste dužni platiti“.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, 
uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 16.
Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja je naručila 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.

Članak 17.
Autotaksi prijevoznik uzima putnika ili skupinu putnika na jednom mjestu.



Autotaksi prijevoznik mora na početku vožnje uključiti taksimetar.
Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji mu 
odredi putnik.
Autotaksi prijevoznik dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu, ako je to moguće i 
smjestiti je propisno u prtljažnik.
Autotaksi prijevoznik nije dužan primiti u vozilo prtljagu s opasnim sadržajem.

Članak 18.
Odredište vožnje određuje putnik odnosno naručitelj vožnje.
Autotaksi prijevoznik može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu 
suglasnost, pa se u tom slučaju usluga autotaksi prijevoza naplaćuje kao jedna vožnja.

Članak 19.
Autotaksi prijevoznik dužan je naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te izdati 
uredan i ovjereni račun za obavljeni prijevoz.
Autotaksi prijevoznik je dužan po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari 
prijaviti najbližoj policijskoj postaji.
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz putnika nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik dužan 
je putniku osigurati drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 

V – AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 20.
Autotaksi stajališta su uređena i označena mjesta na kojima redovito stoje autotaksi vozila i 
primaju putnike.
Autotaksi stajališta i način njihova korištenja utvrđuje Gradonačelnik.
Na stajalištima mora biti ugrađen telefon.
Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.
Autotaksi vozila ne smiju koristiti druga mjesta za redovito čekanje.

Članak 21.
Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku, 
sukladno Zakonu i propisima.
Svako autotaksi stajalište obilježeno je i posebnim znakom na kojemu mora vidljivo biti 
istaknut naziv stajališta, Odluka Gradonačelnika iz članka 23. stavka 7. ove Odluke na 
hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 22.
Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila nego ima obilježenih mjesta i ne smiju se 
parkirati druga vozila.
Troškove uređivanja i održavanja autotaksi stajališta te postavljanja Odluke iz članka 21.ove 
Odluke na stajalištima snosi Grad. 

VI – CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 23.
Cijene usluga autotaksi prijevoza utvrđuju se individualnim Cjenikom. 
Cjenik mora sadržavati slijedeće:



1. cijenu za relaciju do 5 km kao startnu cijenu, koja vrijedi od trenutka uključivanja 
taksimetra do trenutka prvog otkucaja taksimetra, a u koju je uključena i početna udaljenost 
do 5 km i početni vremenski razmak.
2. cijenu za 1 km vožnje izraženu u kunama, bez lipa.
3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od granične ili za stajanje, koja ne može biti 
manja od cijene za jedan km vožnje.
4. cijena za noćnu vožnju može biti veća od cijene za dnevnu vožnju najviše za 20 %.
Cijena vožnje na relaciji preko 25 km, računajući od centra grada, ugovara se slobodnom 
pogodbom prije početka prijevoza. 
Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom.
Cijena prijevoza kućnih ljubimaca i stvari koje ne spadaju u osobnu prtljagu utvrđuje se 
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik, a ovjerava Odjel.
Maksimalni iznos cijene iz stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovog članka utvrđuje Gradonačelnik.

VII – POSEBNE ODREDBE

Članak 24.
Autotaksi prijevoznik odnosno vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju 
osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim 
objektima i znamenitostima na području Grada Zadra. 
Program ispita, vrijeme i način provjere znanja propisuje Odjel.
Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje imenuje Gradsko vijeće. Povjerenstvo čine 
predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Grada Zadra.
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje. 

VIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
Koncesije izdane prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o izmjenama 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine”, broj 124/99) ostaju na snazi do 
isteka roka na koji su dodijeljene.

Članak 26.
Autotaksi prijevoznik je dužan uskladiti autotaksi vozilo sa odredbama članka 3., stavka 1., 
točke 2. ove Odluke u roku od dvije godine od dana izdavanja dozvole.

Članak 27.
Autotaksi prijevoznik koji ne dobije dozvolu temeljem odredbi ove Odluke, gubi pravo 
obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada.

Članak 28.
Organizacijska pitanja koja nisu utvrđena ovom Odlukom rješava Odjel. 

Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Oduke, prestaje vrijediti Odluka o autotaksi prijevozu osoba 
(„Glasnik Grada Zadra“, broj 5/00).

Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Grada Zadra”.


