
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A   D V O R 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 340-05/09-01/01 
URBROJ: 2176/08-09-01/01 
Dvor, 10. prosinca 2009.  
 
 
 Na temelju članka 46. stavka.1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04, 48/05, 
151/05, 111/06, 63/08 i 124/09) i članka 30. Statuta Općine Dvor ( „Službeni vjesnik“ broj 31/09 ), Općinsko vijeće Općine 
Dvor na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2009. godine,  d o n i j e l o  j e 
 
 

O D L U K U 
o autotaksi prijevozu na području općine Dvor  

 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
  Ovom se odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza osoba na području 
općine Dvor. 
 

Članak 2. 
 Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju slijedeće značenje: 
1/ „autotaksi“ je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom, ako se putnik ili skupina putnika 
uzima na jednom mjestu; 
2/ „autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba, koja obavlja registriranu djelatnost prijevoza putnika autotaksi vozilom 
na temelju licencije; 
3/ „ autotaksi vozilo“ je osobni automobil namijenjen autotaksi prijevozu osoba ; 
4/ „vozač autotaksi vozila“ je osoba koja upravlja autotaksi vozilom ili koja se nalazi u vozilu kako bi prema potrebi mogla 
upravljati vozilom, a mora imati srednju stručnu spremu u zanimanju vozač (korisnik licencije ili osoba zaposlena kod 
korisnika licencije); 
5/ „licencija“ je akt  kojim se odobrava obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza osoba. 
 
II LICENCIJA 

Članak 3. 
 Autotaksi prijevoz mogu obavljati pravne ili fizičke osobe upisane u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje 
djelatnosti autotaksi prijevoza osoba, koje imaju licenciju. 

 
Članak 4. 

 Pravo obavljanja autotaksi prijevoza osoba na području općine Dvor stječe se na temelju licencije. 
 Licenciju izdaje Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji nadležan za poslove prometa.  
 
III AUTOTAKSI VOZILO 

Članak 5. 
 Sukladno članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz 
za vlastite potrebe ( N.N. broj 120/05 i 102/07 ) autotaksi vozilo mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

1. ugrađen taksimetar odobrenog tipa, postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu; 



2. ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu; 
3. ugrađenu svjetleću oznaku „TAXI“ na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju; 
4. na svjetlećoj oznaci „TAXI“ istaknut evidencijski broj taksi prijevoznika; 
5. najmanje četvora bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj 

strani vozila; 
6. ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48; 
7. ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48. 

 
Članak 6. 

 Osim uvjeta propisanih člankom 5. ove odluke autotaksi vozilo mora imati i : 
1. ispravan uređaj za zagrijavanje i klimatizaciju vozila;  
2.  pogonski motor od najmanje 1800 cm3 i snage najmanje 75 kW; 
3. najviše 8+1 sjedišta; 
4. propisan i ispravan protupožarni aparat; 
5. mora biti jednobojno  i 
6. mora biti čisto, uredno i neoštećeno. 

 
IV NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 7. 
 Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata tijekom cijele godine. 
 Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na autotaksi 
stajalištu  ili na drugom javnom mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi. 
 

Članak 8. 
 Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati: 

- izvod iz licencije za autotaksivozilo; 
- ugovor ili potvrdu o zaposlenju vozača; 
- cjenik usluga autotaksi prijevoza; 
- kartu područja općine Dvor i 
- knjigu žalbe. 

 
Članak 9. 

 Autotaksi vozač dužan je obavljati autotaksi djelatnost uredno odjeven i biti uljudan prema putnicima , dok je 
pušenje u vozilu zabranjeno  za vozača i za putnike. 
 

Članak 10. 
 Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu prijevoza svakoj osobi koja je naručila prijevoz, bez obzira na duljinu 
vožnje osim: 

- ako je naručitelj nasilan, vidno pijan ili pod utjecajem droga ; 
- ako su naručitelj i/ili njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili uprljati i oštetiti unutrašnjost 

vozila; 
Autotaksi prijevoznik dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu, ako je to moguće 

i smjestiti je propisno u prtljažnik. 
 

Članak 10. 
 Na početku vožnje vozač autotaksi vozila dužan je uključiti taksimetar. Kod telefonskog naručivanja, taksimetar 
se uključuje po dolasku vozila na mjesto na koje je pozvano, ukoliko je to mjesto unutar naselja Dvor. 
 Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz putnika obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi 
naručitelj vožnje. 
 

Članak 11. 
 Naručitelj vožnje  određuje odredište vožnje. 



 Vozač autotaksi vozila može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost, a u tom slučaju 
usluga autotaksi vožnje se naplaćuje kao jedna vožnja. 
 U slučaju kad se tijekom jedne vožnje prevozi više putnika na različita odredišta, kad jedan od putnika napusti 
vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom pa se taksimetar ponovo uključuje. 
 

Članak 12. 
 Autotaksi prijevoznik je dužan naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te izdati uredan i ovjeren račun 
za obavljeni prijevoz. 
 Ako se tijekom vožnje autotaksi vozilo pokvari i nije moguće dovršiti prijevoz, autotaksi prijevoznik je dužan 
putniku osigurati drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 
 Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj 
policijskoj postaji. 
 

Članak 13. 
 Naplata autotaksi usluge vrši se nakon zavšene vožnje u iznosu koji pokaže taksimetar. 
 Za izvršenu  uslugu vozač autotaksi vozila dužan je putniku izdati račun koji sadrži ime autotaksi vozača, datum 
obavljene usluge, iznos u kunama za obavljenu uslugu, potpis i pečat autotaksi prijevoznika. 
 Korisnik autotaksi usluge nije dužan platiti uslugu, ako autotaksi prijevoznik odbije izdati račun. 
 
V. AUTOTAKSI  STAJALIŠTE  

 
Članak 14. 

 Autotaksi stajališta su uređena i označena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike. 
 Autotaksi stajališta u smislu ove Odluke nalaze se na slijedećim lokacijama u Dvoru: 

- ispred autobusnog kolodvora – 2 mjesta 
- ispred zgrade Općine Dvor – 2 mjesta 
- ispred Ispostave Doma zdravlja – 1 mjesto 

Općinski načelnik  može , pored navedenih stajališta , naknadno odrediti i druge  
lokacije za autotaksi stajališta, ukoliko se ukaže potreba za tim. 
 Autotaksi vozila ne smiju koristiti druga mjesta za redovito čekanje i primanje putnika.  

Za uporabu autotaksi stajališta plaća se naknada  prema posebnom ugovoru o korištenju javne prometne 
površine. 
 

Članak 15. 
 Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku, sukladno 
zakonskim propisima. Na vertikalnom znaku istaknut je naziv stajališta, broj stajališnih mjesta, radno vrijeme i izvod iz 
cjenika autotaksi usluga. 
 

Članak 16. 
 U blizini autotaksi stajališta mora biti javno dostupan telefon. 
 Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta. Na 
autotaksi stajališta ne smiju se parkirati druga vozila. 
 Troškove uređivanja i održavanja autotaksi stajališta snosi Općina Dvor iz sredstava naknade za korištenje javne 
prometne površine. 
 
VI CJENIK USLUGE AUTOTAKSI  PRIJEVOZA 
 

Članak 17. 
 Cijena usluge auotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom. Cjenikom se određuje cijena za: 

a) početak vožnje (ne više od 10,00 Kn), 
b) vožnju po kilometru ( ne više od 7,00 Kn) , 
c) čekanje ( ne više od 60,00 Kn po satu ) 
d) vožnju po kilometru noću ( vožnja u vremenu od 22,00 – 06,00 sati ) 

( ne više od 10,00 Kn ) 



e) prijevoz  prtljage ( ne više od 3,00 Kn po koferu ili torbi) 
Cijena prijevoza za relacije duže od 20 km od polazišta  ugovora se slobodnom  

pogodbom prije početka prijevoza. 
 Cijena prijevoza kućnih ljubimaca i stvari koje ne pripadaju u osobnu prtljagu utvrđuje se slobodnom pogodbom 
prije početka prijevoza. 
 
VII POSEBNE ODREDBE  

 
Članak 18. 

 Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, povijesnim, 
turisičkim, gospodarskim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području općine Dvor.  
 Upravni odjel Općine Dvor nadležan za poslove prometa propisuje program ispita, a ispit se polaže usmeno pred 
tročlanom komisijom koju imenuje načelnik Općine Dvor. 

Izvori za pripremu tog ispita su: monografija Dvora, promotivni materijali Turističke zajednice Sisačko-
moslavačke županije, prometna karta, vozni red javnog prijevoza, konzervatorska podloga Prostornog plana Općine Dvor, 
službena web stranica Općine Dvor. 

Nakon položenog ispita  upravni odjel Općine Dvor nadležan za poslove prometa izdaje uvjerenje o položenom 
ispitu. Vozač autotaksi vozila dužan je imati položen ispit iz stavka 1. ovog članka. 
 
VIII NADZOR  

 
Članak 19. 

 Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja: 
- Državni inspektorat u okviru svojih ovlasti uređenih zakonom  
- prometna policija i 
- komunalno redarstvo Općine Dvor. 

 
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 20. 

 Autotaksi prijevoznici koji djelatnost autotaksi prijevoza na području općine Dvor obavljaju na temelju licencije, 
dužni su uskladiti svoje poslovanje s  odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. 
 

Članak 21. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o autotaksi prijevozu osoba ( „Službeni vjesnik“ 
broj 02/00). 
 

Članak 22. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Dvor. 
 
 
 
 
           Predsjednica: 
        Marija Bilješković 


