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REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                     

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/11-01/15 
URBROJ: 2144-01-01-11-1 
Labin, 28. ožujka  2011. 
 

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu («Narodne 
novine» broj 178/04., 48/05., 151/05., 111/06., 63/08., 124/09., 91/10. i 112/10.) i članka 31. Statuta 
Grada Labina («Službene  novine Grada Labina» broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), Gradsko 
vijeće Grada Labina na sjednici 28. ožujka 2011. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o obavljanju autotaksi prijevoza 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza putnika 
na području Grada Labina (u daljnjem tekstu: Grada). 
 

Članak 2. 
  

Autotaksi prijevoz putnika može obavljati prijevoznik koji je registriran za obavljanje autotaksi 
prijevoza, ako ispunjava uvjete propisane pozitivnim propisima i ovom Odlukom.  
 

Članak 3. 
 

Pojedini izrazi 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 ima dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, 
3. vozač autotaksi vozila je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ispunjava uvjete za vozača 
autotaksi vozila propisane pozitivnim propisima i ovom Odlukom, 
4. autotaksi vozilo je osobni automobil za prijevoz putnika do devet sjedala u koja je uključeno i 
sjedalo vozača, a ispunjava sve uvjete propisane pozitivnim propisima i ovom Odlukom, 
5. autotaksi stajalište je uređeno mjesto na kojem stoje autotaksi vozila i primaju putnike, 
6. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na 
području Grada. 
 
II. DOZVOLA 

Članak 4. 
 

Autotaksi prijevoz na području Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi 
prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 

Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada (u 
daljnjem tekstu: Upravni odjel). 

Broj dozvola za područje Grada utvrđuje se prema broju stanovnika u omjeru jedno vozilo na 
1000 stanovnika. 

Jednom autotaksi prijevozniku mogu se izdati najviše dvije dozvole. 
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Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije. 
Za izdavanje dozvole plaća se naknada Gradu. 
Uz dozvolu se izdaje naljepnica sa brojem i rokom važenja dozvole. 
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana. 
Upravni odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 

 
Članak 5. 

 
Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja 

upisnika iz članka 4. stavka 9. ove Odluke utvrđuje Pravilnikom Gradonačelnik Grada (u daljnjem 
tekstu: Gradonačelnik). 
 

Članak 6. 
 

Dozvola se izdaje na temelju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za 
autotaksi prijevoz (u daljnjem tekstu: javni poziv). 

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik. 
Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranicama Grada, a obavijest o raspisanom 

javnom pozivu daje se u dnevnom tisku. 
 

Članak 7. 
  

Javni poziv obavezno sadrži: 
- broj dozvola koji se izdaje, 
- uvjete za izdavanje dozvole, 
- vrijeme za koje se izdaje dozvola, 
- iznos naknade za izdavanje dozvole, 
- naznaku da je prijevoznik dužan u zahtjevu navesti broj dozvola izdavanje kojih zahtjeva, 
- rok za podnošenje zahtjeva, 
- dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje 

autotaksi prijevoza, 
- vrijeme i mjesto javnog otvaranja zahtjeva, 
- druge posebne uvjete i obavijesti za sudjelovanje u javnom pozivu. 
Ako bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju 

prijevoznici s dužim iskustvom u obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada. 
 

Članak 8. 
 
Podnositelj zahtjeva dužan je, uz pisani zahtjev, priložiti dokumentaciju kojom dokazuje da 

ispunjava slijedeće uvjete: 
- ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
- ima sjedište ili  prebivalište na području Grada, 
- ima vozilo koje ispunjava uvjete iz članka 22. ove Odluke, 
- ima podmirene obveze prema Gradu po bilo kojoj osnovi, 
- da vozač autotaksi vozila ispunjava uvjete iz članka 27. ove Odluke. 
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti i cjenik usluge autotaksi prijevoza te 

izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra. 
  

Članak 9. 
 

 Postupak javnog poziva provodi Upravni odjel.  
 

Članak 10. 
 
  Pisani zahtjevi na objavljeni javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici, a rok za 
podnošenje zahtjeva ne može biti kraći od osam dana.  
  U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji budu zaprimljeni u pisarnici Grada unutar 
roka bez obzira na način dostave. 
  Zahtjevi koji nisu podneseni u roku i koji su nepotpuni, neće se razmatrati. 
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  Krajnji rok za predaju zahtjeva je istovremeno datum i vrijeme javnog otvaranja istih. 
 
 
 

Članak 11. 
  
 U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik dužan 
je u roku od osam dana od dana promjene istih o tome obavijestiti Upravni odjel. 
 U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ukoliko je potrebno, Upravni odjel izdat će autotaksi 
prijevozniku novu dozvolu s rokom važenja koji je bio utvrđen na dozvoli prije promjene podataka 
(zamjenska dozvola). 
 

Članak 12. 
 

Autotaksi prijevoznik može podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za obnovu dozvole najkasnije 
tri mjeseca prije isteka njezina važenja. 

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 8. ove 
Odluke, s time da u tretnutku podnošenja zahtjeva za obnovu dozvole, vozač autotaksi vozila mora 
imati položen ispit iz članka 27. ove Odluke. 

Upravni odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik ispunjava 
uvjete za dobivanje dozvole iz članka 8. ove Odluke. 

Upravni odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako je autotaksi prijevoznik u razdoblju 
važenja dozvole dva i više puta prekršio odredbe ove Odluke i drugih pozitivnih propisa kojima se 
regulira obavljanje autotaksi prijevoza, što se utvrđuje na osnovu evidencije koju vode tijela koja 
provode nadzor nad primjenom ove Odluke.  

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Upravni odjel. 
Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu Upravnom 

odjelu za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije putem Upravnog odjela.  
 

Članak 13. 
 

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 prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu, 
4. ako ne položi ispit iz članka 27. ove Odluke u roku od tri mjeseca od dobivanja dozvole, 
5. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika, 
6. ako iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole dulje 
od tri (3) mjeseca, 
7. ako ne obavlja prijevoz sukladno odredbama ove Odluke i drugih pozitivnih propisa kojima 
se regulira obavljanje autotaksi prijevoza. 

 U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik nema pravo na povrat naknade 
za izdavanje dozvole. 

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Upravni odjel. 
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu Upravnom 

odjelu za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije putem Upravnog odjela. 
 
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 14. 
 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik dužan je u vozilu imati: 
 1.  dozvolu, 
 2.  cjenik autotaksi usluga (na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku),  
 3.  plan grada, 
 4.  za autotaksi vozača dokaz da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika. 

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. 
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Članak 15. 

 
Vozač autotaksi vozila prima putnike na autotaksi stajalištu. 
Na telefonski poziv putnik se prima na mjestu koje on odredi. 
Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje ako to dopuštaju prometni 

propisi te ako je autotaksi vozilo slobodno. 
 

Članak 16. 
 

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči 
neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu vožnje, osim u slučaju: 

1. ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, 
2. ako je naručitelj ili njegova prtljaga prljava u mjeri da bi mogla uprljati unutrašnjost vozila, 
3. ako je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu. 

 
Članak 17. 

 
Vozač autotaksi vozila dužan je uz putnika primiti i prtljagu putnika koja se može smjestiti u 

spremište za prtljagu.  
Vozač autotaksi vozila može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce. 

 
Članak 18. 

 
Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji odredi 

putnik, do odredišta kojeg određuje putnik. 
Vozač autotaksi vozila može primiti uz putnika iz stavka 1. ovog ovog članka i druge putnike 

koji idu na isto odredište, ako ima odobrenje tog putnika. 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, usluga prijevoza naplaćuje se samo od jednog putnika. 
Kada se jednom vožnjom prevozi više putnika na različita odredišta i kada jedan od putnika 

napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom pa se taksimetar uključuje 
ponovo. 
 

Članak 19. 
 

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar. 
Kada je prijevoz naručen telefonom ili pozivom s određenog stajališta, taksimetar se 

uključuje po dolasku vozila na mjesto koje je putnik odredio. 
 

Članak 20. 
 

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište. 
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je 

osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 
 

Članak 21. 
 

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari 
prijaviti najbližoj policijskoj postaji. 
 
IV. AUTOTAKSI VOZILO 

Članak 22. 
 

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta određenih pozitivnim propisima, ispunjavati i sljedeće uvjete: 
 1. da ima tvornički motor najmanje zapremnine 1600 cm3 i najmanje snage 50 kW, 
 2. mora biti bijele boje, 
 3. da nije starije od deset godina, 
 4. da nema istaknute reklame po vozilu, 
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 5. mora imati na bočnim stranama istaknuto obilježje «TAKSI» te naziv pravne odnosno ime 
fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, a na prednjem staklu naljepnicu sa brojem i rokom važenja 
dozvole. 
 
 
V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 

Članak 23. 
 

Na području Grada mogu se urediti autotaksi stajališta za pružanje usluga autotaksi 
prijevoza. 

Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta utvrđuje Gradonačelnik. 
 

Članak 24. 
 

Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku. 
Oblik vertikalnog znaka određuje Upravni odjel. 
 

Članak 25. 
 

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama 
snosi Grad. 
 
VI. CJENIK AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 26. 
 

Cijenu autotaksi usluge utvrđuje prijevoznik cjenikom, kojeg ovjerava Upravni odjel. 
Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 

Gradonačelnik. 
Cjenik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 

1. cijenu početka vožnje, 
2. cijenu vožnje po kilometru, 
3. cijenu čekanja po satu, 
4. cijenu noćne vožnje. 

Noćna vožnja, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 22,00 do 06,00 sati. 
Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza. 
Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 25 kilometara, te cijena usluge 

autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, ugovara se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza. 
 
VII. POSEBNE ODREDBE 

Članak 27. 
 

Autotaksi vozač, pored ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta za upravljanje osobnim 
vozilom, mora imati vozačku dozvolu najmanje tri godine te je dužan položiti ispit o poznavanju 
kulturnih, gospodarskih, turističkih, povijesnih i drugih objekata u Gradu u roku od najviše tri 
mjeseca od dana izdavanja dozvole. 

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 
Gradonačelnik. 

Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje imenuje Gradonačelnik. 
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici. Jedan član Povjerenstva mora 

biti iz Turističke zajednice Grada. 
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje. 

 
VIII. NADZOR 

Članak 28. 
 

Nadzor nad primjenom ove Odluke provode Inspekcija cestovnog prometa, Državni 
inspektorat te komunalno redarstvo Grada. 
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IX. PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 

 Gradonačelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti akte iz 
svoje nadležnosti potrebne za provedbu ove Odluke. 
 

Članak 30. 
 

Važeći ugovori o koncesiji ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni, a nakon 
isteka njihova važenja, autotaksi prijevoznik može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za daljnje 
obavljanje autotaksi prijevoza, te će se po istom postupiti u skladu sa člankom 11. ove Odluke. 

Autotaksi prijevoznik koji autotaksi prijevoz obavlja na temelju ugovora o koncesiji, može 
raskinuti ugovor i prije isteka vremena na koje je sklopljen, te podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole 
na temelju objavljenog javnog poziva. 

 
Članak 31. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza 

u cestovnom prometu («Službene novine Grada Labin» broj 4/09.). 
 

Članak 32. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenim novinama Grada 
Labina». 
  
 
 
 PREDSJEDNIK  

 Gradskog vijeća 
 

Valter Poropat 
 
 
 
 

 
DOSTAVITI: 

1. Udruženju obrtnika Labin, Rudarska 1, Labin 
2. Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti 
3. Upravnom odjelu za proračun i financije 
4. Arhivi. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
Izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” broj 

124/09. i 91/10.) izmjenjen je dosadašnji članak 46. Zakona, u skladu s kojim se je autotaksi 
prijevoz obavljao na temelju licencije ili koncesije. Izmjenama i dopunama predmetnog Zakona, 
izmjenjen je način obavljanja autotaksi prijevoza na način da se propisuje da se autotaksi prijevoz 
obavlja na temelju spomenutog Zakona i propisa koji u skladu s njime donosi nadležno tijelo jedinice 
lokalne samouprave. Na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se ne izdaju dozvole, 
autotaksi prijevoz obavlja se na temelju licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, sukladno 
odredbama predmetnog Zakona.  

Jedinice lokalne samouprave propisom mogu utvrditi organizaciju obavljanja autotaksi 
prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, broj sjedala u vozilu kojim se obavlja 
autotaksi prijevoz, te druge uvjete koji se odnose na izgled i opremu vozila. Propisom jedinice 
lokalne samouprave utvrđuju cijenu prijevoza, a mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će se odrediti 
broj autotaksi prijevoza i/ili vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na njihovom području.  
 
                                                                            UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 

 

 


