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Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“
broj 178/04 i 124/09), članka 4 i 7. st.5. Prekršajnog zakona ( «Narodne novine» br. 107/07)
i članka 25. Statuta Općine Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
12/08 i 14/09), Općinsko vijeće Općine Konjščina na 10. sjednici održanoj dana 18.
svibnja 2010. godine , donijelo je

O D L U K U
O AUTOTAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU
OPĆINE KONJŠČINA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o autotaksi prijevozu na području Općine Konjščina ( u daljnjem
tekstu : Odluka) uređuju se uvjeti obavljanja autotaksi prijevoza osoba na području i sa
područja Općine Konjščina .
Članak 2.
Autotaksi prijevoz osoba mogu obavljati trgovačka društva i obrtnici s registriranom
djelatnošću autotaksi prijevoza ( u daljnjem tesktu : autotaksi prijevoznik), koji ima licenciju
za obavljanje autotaksi prijevoza izdanu od strane Ureda državne uprave , a sukladno
odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
Članak 3.
Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između korisnika usluge i autotaksi
prijevoznika, uz naprijed utvrđeni cjenik usluga i uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.
II. DOZVOLA
Članak 4.
Prijevoz putnika putem autotaksi prijevoza na području i sa područja Općine
Konjščina obavlja se na temelju pismene dozvole Općinskog načelnika , a sukladno
odredbama ove Odluke.

Članak 5.
Dozvola se izdaje na temelju pismenog zahtjeva autotaksi prijevoznika.
Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi koja ispunjava slijedeće uvjete:
- ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza
- ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom sukladno
odredbama članka 49. Zakona o cestovnom prijevozu.
Uz pismeni zahtjev prijevoznik je dužan uplatiti upravnu pristojbu sukladno Zakonu
o upravnim pristojbama.
Članak 6.
Dozvola se izdaje na vrijeme na koje je odobrena licencija za obavljanje autotaksi
prijevoza.
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 7.
Autotaksi prijevoz osoba u javnom prometu odvija se u skladu s prometnim
pravilima i regulacijom prometa u Općini Konjščina .
Članak 8.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik dužan je u vozilu
imati dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza.
Članak 9.
Autotaksi vozač je dužan pri obavljanju djelatnosti biti uredno odjeven i uljudno
se odnositi prema putnicima tijekom vožnje.
Članak 10.
Autotaksi prijevoznik prima putnike na autotaksi stajalištu prema redoslijedu
stajanja njegovog vozila na stajalištu.
Ako putnik prijevoz naruči telefonskim pozivom, autotaksi prijevoznik prima ga na
vožnju na mjestu kojeg je putnik odredio.
Putnika, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje ako to dopuštaju
prometni propisi.
Članak 11.
Za vrijeme rada autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja
prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu vožnje osim:
- ako je naručitelj u pijanom stanju
- ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge
putnike, odnosno unutrašnjost vozila.
Autotaksi prijevoznik ne smije prevoziti djecu mlađu od 6 godina bez pratnje.

Članak 12.
Uz putnika autotaksi prijevoznik je dužan primiti i njegovu prtljagu, ako je to
moguće i smjestiti je propisano u spremište za prtljagu.

Članak 13.
Odredište vožnje određuje putnik.
Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem , odnosno
putem kojeg odredi sam putnik.
Članak 14.
Autotaksi prijevoznik dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.
Za vrijeme vožnje taksimetar mora korisniku usluge uočljivo pokazivati cijenu
usluge.
Članak 15.
Autotaksi prijevoznik dužan je naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište.
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti dolaskom na odredište,
prijevoznik je dužan pomoći putniku da dođe do drugog vozila za prijevoz do odredišta.
Članak 16.
Autotaksi prijevoznik dužan je putniku izdati uredan račun za obavljeni prijevoz.
Račun je uredan kada su na njemu označeni:
- podaci o autotaksi prijevozniku,
- datum vožnje,
- polazište i odredište,
- dužina predmetnog puta,
- novčani iznos naknade,
- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača.
Članak 17.
Po završetku vožnje autotaksi vozač dužan je pregledati vozilo, a nađene stvari
pijaviti policiji.
Ako se vlasnik nađenih stvari u vozilu ne javi u roku od 8 dana , s njima se postupa
po propisima o nađenim stvarima.
IV. VOZILA
Članak 18.
Autotaksi prijevoz obavlja se osobnim vozilom ( max 1+8 sjedala)
Članak 19.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora, osim zakonskih uvjeta i posebnih
uvjeta na temelju zakona ispunjavati sljedeće uvjete:
- da ima protupožarni aparat,

- da na krovu vozila ima oznaku s evidencijskim brojem (transparentom),
- da ima ugrađen, baždaren, ispravan i plombiran taksimetar ,
- da je uredno, čisto i neoštećeno.

Članak 20.
Taksi oznaka-transparent pravokutnog je oblika najmanje veličine 10 x 20 cm, žute
boje s crnim slovima i brojevima, s time da je na lijevoj strani pločice ispisan tekst TAXI.
Članak 21.
Ako autotaksi prijevoznik koristi vozilo za vlastite-privatne 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 22.
Autotaksi stajališta su uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju
putnike.
Autotaksi stajalište određuje se na parkiralištu u Ul. Ivice Gluhaka u Konjščini
kod restorana
Broj mjesta, ovisno o broju dozvola , utvrđuje Općinsko vijeće Konjščina .
Članak 23.
Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na
parkiralištu.
Članak 24.
Troškove uređenja i održavanja autotaksi stajališta snosi Općina Konjščina .
Za uporabu autotaksi stajališta ne plaćaju se dodatne pristojbe.
Na autotaksi stajalištu autotaksi prijevoznici zauzimaju mjesta redom kako dolaze na
stajalište, ako se autotaksi prijevoznici drugačije ne dogovore.
VI. CJENIK AUTOTAKSI USLUGA
Članak 25.
Cijenu usluga za autotaksi prijevoz utvrđuju svi prijevoznici u skladu s propisima o
načinu formiranja i kontrole cijena.
Općinsko vijeće će utvrditi gornju granicu cijene usluga autotaksi prijevoza za
područje Općine Konjščina posebnim zaključkom.
Članak 26.
Svaki autotaksi prijevoznik dužan je u vozilu imati cjenik vožnje.

Cjenikom se utvrđuje cijena usluge i sadrži:
- početak vožnje (starta),
- vožnja po kilometru,
- noćna vožnja, vožnja nedjeljom i blagdanom,
- prijevoz prtljage.
Cijena vožnje izvan područja Općine Konjščine 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.

KAZNENE ODREDBE I NADZOR

Članak 27.
Novčanom kaznom od 1.500,00 kuna kazniti će se za prekršaj autotaksi prijevoznik :
- ako za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu nema propisanog dokumenta (članak
8. ove Odluke),
- ako autotaksi prijevoznik na početku vožnje i za vrijeme vožnje nema uključen taksimetar
(članak 14. ove Odluke),
- ako autotaksi prijevoznik ne izda putniku račun (članak 16. ove Odluke),
- ako vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza nije propisno uređeno i opremljeno (članak 19.
ove Odluke) ,
- ako autotaksi prijevoznik koristi vozilo za vlastite potrebe, te su istovremeno s njim u vozilu
i druge osobe, a transparent nije skinut (članak 21. ove Odluke).
Članak 28.
Inspekcijski nadzor, u skladu s člankom 95. Zakona o prijevozu u cestovnom
prometu, provodi Inspekcija cestovnog prometa i cesta.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Pravo na dodjelu dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza imaju svi autotaksi
prijevoznici koji na dan stupanja na snagu ove Odluke imaju izdanu licenciju za obavljanje
autotaksi prijevoza, te ako ispunjavaju uvjete navedene u članku 19. i 20. ove Odluke.
Članak 30.
Do stupanja na snagu ove Odluke autotaksi prijevoznici mogu obavljati prijevoz
putnika na području Općine Konjščine ukoliko imaju valjanu licenciju izdanu od strane
Ureda državne uprave.
Članak 31.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu
na području Općine Konjščina („ Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/99).
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Majcen, dipl. ing. agr.

