
PRIJEDLOG 
Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne 

novine« broj 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10  i 112/10) i  članka 22. Statuta 
Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09), Gradsko vijeće Grada Pazina, 
na sjednici održanoj dana _______________ donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o autotaksi prijevozu 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na 

području Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena 
usluge autotaksi prijevoza. 
 

Članak 2. 
Autotaksi prijevoz obavlja se sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom 

prometu i ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje: 

1. autotaksi prijevoz je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim 
automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu, 

2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja i obavlja djelatnost autotaksi 
prijevoza, 

3. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a 
ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima 
se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom, 

4. vozač autotaksi vozila je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima položen ispit iz 
članka 25. ove Odluke. Vozač autotaksi vozila može biti autotaksi prijevoznik-nositelj 
dozvole ili osoba koja je zaposlena kod autotaksi prijevoznika. 

5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt koji za svako pojedino vozilo izdaje 
Grad a na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja 
Grada. 

 
 
II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 4. 
Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada obavlja se na temelju dozvole za 

obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 
Broj dozvola koje izdaje Grad određuje se na način da se na svakih 1000 stanovnika 

izdaje jedna dozvola za jedno vozilo. Broj stanovnika Grada, utvrđen je prema posljednjem 
popisu stanovništva, te Gradonačelnik Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) 
utvrđuje broj autotaksi dozvola koje Grad može izdati. 
 

Članak 5. 
Dozvolu iz članka 4. ove Odluke izdaje Grad, Upravni odjel za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel). 
Dozvola se izdaje na vrijeme do 5 (pet) godina. 
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana. 
Odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 



 
Članak 6. 

Dozvola sadrži: ime i prezime odnosno naziv i prebivalište/sjedište autotaksi 
prijevoznika te osobni identifikacijski broj, područje na kojem će se autotaksi prijevoz 
obavljati, vrijeme važenja te tip i registarsku oznaku vozila. 

Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način 
vođenja upisnika iz članka 5. stavka 4. ove Odluke utvrđuje Gradonačelnik. 

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja 
dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza. 
 

Članak 7. 
Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem/ prebivalištem na području 

Grada koja: 
1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 25. ove 

Odluke, 
3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz 

članka 20. ove Odluke, 
 

Članak 8. 
Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika. 
Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće dokumente: 

1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 25. ove Odluke, 
3. presliku prometne dozvole autotaksi vozila, 
4. cjenik usluge autotaksi prijevoza, 
5. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra, 
6. potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada ne starije od 30 dana iz koje je razvidno 

da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu po bilo kojoj osnovi, 
7. dokaz o uplaćenoj naknadi temeljem odredbi članka 6. stavka.2. ove Odluke. 

Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti koji broj dozvola traži i vrijeme za koje se 
dozvola traži. 
 

Članak 9. 
Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne 

ispunjava uvjete iz članka 7. i 8. ove Odluke. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu 

nadležnom tijelu sukladno zakonu. 
 

Članak 10. 
U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik 

dužan je u roku od osam dana od dana nastale promjene podataka, obavijestiti Odjel. 
Odjel će izdati autotaksi prijevozniku novu izmjenjenu dozvolu sa rokom važenja koji 

mu je bio utvrđen dozvolom prije promjene podataka. 
 

Članak 11. 
Autotaksi prijevoznik može podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole prije isteka 

njezina važenja. 
Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti 

ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 7. i 8. ove Odluke. 
Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako: 

1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji 
traži obnovu dozvole u razdoblju od 30 (trideset) dana uzastopno ili ako se nije 
pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom, 



2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio 
odredbe ove Odluke, zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što 
se utvrđuje na osnovu evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno 
zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, zakonu kojim se uređuje  
komunalno gospodarstvo  te pravomoćnih presuda sudbenih tijela. 
Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu 

nadležnom tijelu sukladno zakonu. 
 

Članak 12. 
Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u 

sljedećim slučajevima: 
1. prestankom važenja licencije, 
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika, 
3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je 

dobio dozvolu, 
4. ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju neistinitih podataka, 
5. ako autotaksi prijevoznik prestane obavljati djelatnost, 
6. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika, 
7. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na 

temelju izdane dozvole uzastopno  30 (trideset) dana, 
8. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona, drugih 

propisa i ove Odluke. 
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel. 
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu 

nadležnom tijelu sukladno zakonu. 
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka autotaksi prijevoznik  nema pravo na povrat 

naknade za izdavanje dozvole. 
 

Članak 13. 
Autotaksi prijevoznik, koji nema dozvolu Grada za obavljanje autotaksi prijevoza, 

može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako mu je područje Grada 
krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu. 
 
 
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 14. 
Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata. 
Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika ili 

skupinu putnika na njihov zahtjev na jednom mjestu i to na autotaksi stajalištu, na cesti ili na 
mjestu koje je odredio putnik sve pod uvjetom da je zaustavljanje autotaksi vozila dopušteno 
prometnim propisima. 
 

Članak 15. 
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu 

imati: 
1. dozvolu, 
2. cjenik usluga autotaksi prijevoza na hrvatskom i engleskom jeziku. 

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. 
Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja 

naruči prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučajevima: 
- ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, 
- ako je naručitelj naročito nasilan odnosno ukoliko postoji opravdana opasnost da 

bi mogao ugroziti sigurnost autotaksi vozača, 
- ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili 

uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u 
prostor za prtljagu, 

- ako naručitelj želi ukrcati prtljagu s opasnim sadržajem, 
- ako postoje drugi opravdani razlozi. 

  Vozač autotaksi vozila dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu te je smjestiti 
propisno u prtljažnik. 
 

Članak 17. 
Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo 

primiti više putnika koji idu u istom pravcu. 
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao 

jedna vožnja. 
Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem odnosno putem 

kojeg odredi putnik ukoliko je to dopušteno prometnim propisima. 
 

Članak 18. 
Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar osim ako se 

radi o vožnji slobodnom pogodbom. 
Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi 

vozilo, bez obzira na koji je način prijevoz naručen. 
 

Članak 19. 
Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na 

odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz. 
Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene 

stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji. 
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je 

osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 
 
 
IV. AUTOTAKSI VOZILO 
 

Članak 20. 
Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni 

uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, 
ispunjavati i slijedeće uvjete: 

1. može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača, 
2. mora imati istaknuto obilježje »AUTOTAKSI« te naziv pravne odnosno ime fizičke 

osobe kojoj je izdana dozvola, 
3. mora imati radio ili telekomunikacijsku vezu 
4. mora imati plan grada i okolice ili GPS-uređaj 

 
Članak 21. 

Autotaksi prijevoznik može autotaksi vozilo koristiti za isticanje reklamnih poruka, 
sukladno odredbama odluke Grada Pazina kojom se uređuje postavljanje reklamnih 
predmeta, pod uvjetom da reklamne poruke ne zaklanjaju obilježja iz kojih je vidljivo da se 
radi o autotaksi vozilu. 
 



 
V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 
 

Članak 22. 
Autotaksi stajališta su određena, posebno označena i uređena mjesta na kojima stoje 

autotaksi vozila i primaju putnike. 
Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta utvrđuje Gradonačelnik. 
Zabranjeno je duže zaustavljanje autotaksi vozila na mjestima koja nisu obilježena 

kao autotaksi stajalište. 
 

Članak 23. 
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim vertikalnim znakom te vidno 

istaknutom oznakom na kolniku. 
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih 

stajališnih mjesta. 
Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila. 
Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja Grad. 

 
 
VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 24. 
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik Cjenikom, kojeg ovjerava Odjel. 
Cjenik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: 

1. cijenu za relaciju do 5 km koja je fiksna i predstavlja startnu cijenu, 
2. cijenu za jedan kilometar vožnje za relaciju preko 5 km, 
3. cijenu za jedan sat stajanja/čekanja koja ne može biti manja od cijene za jedan 

kilometar vožnje, 
4. cijenu za vožnju noću. 

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 
6,00 sati. 

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz 
stavka 1. ovoga članka. 

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom 
prije početka prijevoza. 

Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz stavka 2.  ovoga članka utvrđuje 
Gradonačelnik. 

Za relacije autotaksi prijevoza izvan granica Grada Pazina cijena se određuje između 
autotaksi vozača i putnika slobodnom pogodbom prije početka prijevoza. 
 
 
VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA 
 

Članak 25. 
Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o 

kulturnim, gospodarskim, turističkim  i drugim značajnim objektima i znamenitostima na 
području Grada. 

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja propisuje Odjel. 
Ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg imenuje Gradonačelnik. 
Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan 

predstavnik Turističke zajednice a dvoje su predstavnici Grada. 
O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje. 
Gradonačelnik Grada određuje naknadu za polaganje ispita. 

 
 



VIII. NADZOR I NOVČANE KAZNE 
 

Članak 26. 
Nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje i obavlja prijevoz u cestovnom 

prometu, uvjeta koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja cestovni prijevoz i prijevoz 
za vlastite potrebe kao i odredbi ove Odluke provodi, pored Inspekcije cestovnog prometa i 
Državnog inspektorata, i komunalni redar Grada. 

U obavljanju nadzora nad provedbom propisa iz stavka 1. ovog članka komunalni 
redar Grada ima ovlasti propisane zakonom. 

 
Članak 27. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00  kuna kazniti će se za prekršaj autotaksi 
prijevoznik ako: 

1. u određenom roku ne obavijesti Odjel o promjeni podataka na temelju kojih je izdana 
dozvola (članak 10. stavak 1.), 

2. ne prima putnike u skladu s člankom 14. stavkom 2. ove Odluke, 
3. u vozilu za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza nema sve što je propisano člankom 

15. stavak 1. ove Odluke, 
4. postupa suprotno odredbama u članku 15. stavak 2. ove Odluke, 
5. postupa suprotno odredbama u članku 16. ove Odluke, 
6. ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s odredbama u članku 17. ove Odluke, 
7. ne postupa sukladno odredbi u članku 18. stavak 1. ove Odluke 
8. ne postupa sukladno odredbama u članku 19. ove Odluke, 
9. obavlja prijevoz vozilom koje ne ispunjava uvjete propisane člankom 20. ove Odluke, 
10. postupa suprotno odredbi u članku 22. stavak 3. ove Odluke, 
11. naplati uslugu autotaksi prijevoza suprotno članku 24. ove Odluke, 

 
Članak 28. 

Za prekršaje iz članka 27. ove Odluke komunalni redar je ovlašten novčanu kaznu 
naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde. 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja 
prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti 
u roku od 8 (osam) dana od dana kada je počinio prekršaj. 
 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
Gradonačelnik će akte iz svoje nadležnosti donijeti u roku od 90 (devedeset)  dana od 

dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 30. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu na 

području Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina« broj 14/07 i 21/09). 
 

Članak 31. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravna osnova za donošenje Odluke o autotaksi prijevozu nalazi se u članku 46. 

stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04, 48/05, 
111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) koji propisuje da se autotaksi prijevoz uređuje ovim 
Zakonom i propisom kojeg u skladu s ovim Zakonom donosi nadležno tijelo jedinice lokalne 
samouprave.  

 
II. PRIKAZ  STANJA I SADRŽAJ ODLUKE 
U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07 i 21/09). Temeljem tada važećeg Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu i navedene Odluke, autotaksi prijevoz na području Grada 
Pazina mogao se obavljati samo na temelju koncesije. U proteklom razdoblju važenja 
predmetne Odluke ( od 2007. godine) nije bilo zahtjeva te nije dodijeljena niti jedna koncesija 
za autotaksi prijevoz na području Grada Pazina. U međuvremenu došlo je do promjene niza 
zakonskih odredbi kojima se regulira obavljanje autotaksi prijevoza.  

Stupanjem na snagu Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana 
i gradonačelnika Grada Zagreba ("Narodne novine" broj 109/07 i 125/08), Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 109/07, 125/08 i 36/09), te Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09) poglavarstvo kao kolektivno izvršno tijelo prestalo je postojati a 
gradonačelnik je postao jedini nositelj izvršne vlasti na razini grada. Jedinicama lokalne 
samouprave propisana je obveza usklađivanja statuta i drugih općih akata sa tim zakonskim 
odredbama. Stoga je trebalo provesti usklađivanje s novim ustrojem na način da se ovlast 
koja je do sada bila pridržana Gradskom poglavarstvu Grada Pazina kao kolektivnom 
izvršnom tijelu pripadne Gradonačelniku Grada Pazina kao nositelju izvršne vlasti. 

Stupanjem na snagu Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08), Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07 i 125/08)  i Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 
49/11) odnosno njihovih izmjena i dopuna, bitno drugačije je utvrđen način postupka davanja 
koncesije te su određena prava i ovlasti koja su bila u nadležnosti Poglavarstva prenesena u 
nadležnost Gradonačelnika. 

U 2009. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u 
cestovnom¸prometu („Narodne novine“ broj 124/09). Sukladno noveliranom članku 46. 
Zakona, autotaksi prijevoz obavlja se na temelju dozvole, ako je to utvrđeno propisom 
jedinice lokalne samouprave. Dozvolu izdaje nadležno tijelo JLS pravnoj ili fizičkoj osobi koja 
ispunjava slijedeće uvjete: 

1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza (izdaje je tijelo Državne 
uprave), 

2. ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju 
osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim i drugim značajnim 
objektima i znamenitostima na području Grada. 

Odlukom JLS – e može se utvrditi i slijedeće: 
− organizaciju obavljanja autotaksi prijevoza, 
− autotaksi stajališta i način njihova korištenja, 
− broj sjedala u autotaksi vozilu, 
− druge uvjete koji se odnose na izgled i opremu vozila. 

U 2010.godini donijet je Zakon o izmjenama i¸dopunama Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 91/10). 

Člankom 6. navedenog Zakona noveliran je članak 46. Zakona o izmjenama i 
dopunama zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kako slijedi: 

− jedinice lokalne samouprave utvrđuju cijenu prijevoza, 



− jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će odrediti broj   
   autotaksi prijevoznika i/ili vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na njihovom  
   području, 
− nadzor nad provedbom odredbi o autotaksi prijevozu provode, pored Inspekcije  
   cestovnog prometa i Državnog inspektorata i komunalnom redari jedinice lokalne  
   samouprave, s ovlastima koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
Zbog navedenih izmjena zakonskih propisa potrebno je donijeti novi propis kojim se 

obavljanje autotaksi  prijevoza regulira na području jedinice lokalne samouprave. 
Sadržaj Odluke: 
Uz članak 1. do 3. – uređen je sadržaj Odluke sukladno članku 46. Zakona, te 

značenje pojedinih pojmova u smislu ove Odluke. 
Uz članak 4. do 12. sukladno odredbi 46. Zakona, u članku 4. do 12. uređuje se 

pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Pazina na temelju dozvole, kriterij za 
utvrđivanje broja dozvola, rok na koji se dozvola izdaje, obliku i sadržaj dozvole, uvjeti za 
izdavanje dozvole, kada i pod kojim uvjetima dozvola prestaje važiti, s kojim aktom se 
utvrđuje prestanak važenja dozvole i tko ga donosi, te ovlasti Gradonačelnika vezano za 
izdavanje dozvola. 

Uz članak 13. sukladno članku 47. stavku 2. zakona utvrđuje se da autotaksi 
prijevoznik, bez dozvole Grada, ima pravo obavljati autotaksi prijevoz na području Grada 
isključivo ako mu je to krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u 
prolazu. 

Uz članak 14. do 19. utvrđuje se način obavljanja autotaksi prijevoza sukladno 
ovlastima iz članka 46. stavka 5. Zakona. 

Uz članak 20. i 21. osim uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila 
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, sukladno Zakonu, u 
članku 20. utvrđuju se dodatni uvjeti za autotaksi vozila (broj sjedala, oznaka). Autotaksi 
prijevoznik može na vozilu isticati reklamne poruke  pod uvjetom da  ne zaklanjaju obilježja iz 
kojih je vidljivo da se radi o autotaksi vozilu. 

Uz članak 22. i 23. uređuje se način određivanja lokacija za autotaksi stajališta te 
način obilježavanja i korištenja autotaksi stajališta. 

Uz članak 24. cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom. Sadržaj cjenika 
utvrđen je sukladno članku 46. stavak 6. Zakona. Prema uputama nadležnog ministarstva i 
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja JLS može propisati samo gornju granicu cijene usluga 
autotaksi prijevoza ostavljajući tržištu da slobodno formira cijenu do tako propisane visine. U 
ovom članku se utvrđuje sadržaj cjenika i predlaže da se ovlasti Gradonačelnika da utvrdi 
gornju granicu cijene kao što ima ovlaštenje i za cijene komunalnih usluga. 

Uz članak 25. sukladno odredbi članka 49. a u vezi sa člankom 46. Zakona, ovdje se 
uređuje da vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka 
o 
kulturnim, gospodarskim, turističkim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na 
području Grada, te način polaganja ispita i sastav ispitne komisije. 
 Uz članak 26. do 28. sukladno članku 46. stavak 7. Zakona utvrđuje se tko provodi 
nadzor nad primjenom ove Odluke  a propisane su i novčane kazne za postupanje protivno 
pojedinim odredbama ove Odluke, sukladno Prekršajnom zakonu. 
 Uz članak 29. do 31. određuje se rok za donošenje provedbenih propisa za 
provođenje ove Odluke te stupanje na snagu.  
 

III. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
Donošenjem Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Pazina omogućiti će se, 

u skladu s Zakonskim propisima i ovlaštenjima, regulirano obavljanje autotaksi djelatnosti na 
području Grada Pazina. U uvjetima manjka osiguranih linija javnog gradskog prijevoza, 
pružanjem usluge autotaksi vožnje Grad Pazin posredno osigurava mogućnost 
zadovoljavanja i takvih potreba, kako lokalnom stanovništvu (dolazak kod doktora, dolazak 
kod državnih i drugih službi, prijevoz zakašnjelih putnika, noćnih putnika, putnika koji ne 
smiju ili nisu u stanju trenutno voziti i sl.) tako u sezoni i putnicima namjernicima – turistima u 



Gradu Pazinu. Omogućavanje pružanja i takve usluge zasigurno je u funkciji obogaćivanja i 
zadovoljavanja prometnih, gospodarskih i turističkih potreba Grada Pazina. 
 
 

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
Za provedbu ove Odluke potrebna su sredstva za uređivanje autotaksi stajališta za 

što će se sredstva osigurati u okviru sredstva određenih za redovno poslovanje Upravnog 
odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 
IV. PRIJEDLOG ODLUKE 
Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu utvrdio je Upravni odjel za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo te ga je uputio Gradonačelniku  Grada Pazina na nadležni 
postupak. 
 

Upravni odjel za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i graditeljstvo 

 
 
 

 
 

 
 


