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            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                 GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

 
 
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, 124/09, 91/10 i 112/10) i članka 32. stavka 1.               
točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko 
vijeće Grada Bjelovara na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara održanoj 23. travnja 2012. 
godine donijelo je  

 
 

ODLUKU 
o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara 

 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

  
Članak 1. 

 
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada 

Bjelovara. 
  

Članak 2. 
 

Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (u daljnjem 
tekstu: Zakon) i ovom Odlukom. 

 Autotaksi prijevoz u smislu ove Odluke je javni, slobodni, povremeni prijevoz putnika na 
području i s područja Grada Bjelovara za koji se relacija dogovara između putnika i autotaksi vozača, 
pri čemu vožnja započinje na području Grada Bjelovara. 

Autotaksi prijevoz obavlja se po unaprijed utvrđenom Cjeniku i uvjetima iz ove Odluke. 
  

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 uzimaju na jednom mjestu, 
2. „autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu i licenciju za obavljanje 

djelatnosti 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. „dozvola“ je akt koji za svako pojedino vozilo izdaje gradsko upravno tijelo nadležno za 
poslove prometa, a na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i s područja 
Grada Bjelovara, 

5. „vozač autotaksi vozila“ je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ispunjava zakonom 
propisane uvjete vozača autotaksi vozila.  
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II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

  
Članak 4. 

 
Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada Bjelovara, pravna ili fizička osoba može 

obavljati na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: Dozvola). 
Dozvolu izdaje Grad, Upravni odjel za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), podnositelju 

zahtjeva koji je podmirio davanja prema Gradu Bjelovaru. 
Dozvola se izdaje na vrijeme od pet (5) godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije. 
Dozvola se izdaje po principu „jedno vozilo-jedna dozvola“. 
Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana. 
Jednom autotaksi prijevozniku može se izdati najviše (4) četiri dozvole. 
Odjel vodi evidenciju kroz upisnik izdanih dozvola. 
 

Članak 5. 
 

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

Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole, te sadržaj i način vođenja 
upisnika iz članka 4. stavka 7. ove Odluke utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: 
Gradonačelnik).  

Za izdanu dozvolu prijevoznik plaća naknadu troškova izdavanja dozvole čiju visinu 
posebnim aktom propisuje Gradonačelnik.  

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana izdavanja 
dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza, autotaksi vozilom navedenim u dozvoli. 
 

Članak 6.  
 

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem/prebivalištem na području Grada koja: 
1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, kao i pripadajuće izvode iz licencije za 

svako vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz, 
2. ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 24. ove  Odluke i 

ispunjava Zakonom propisane uvjete, 
3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 20. 

ove Odluke. 
Pravo na dodjelu dozvole imaju i dosadašnji autotaksi prijevoznici Grada Bjelovara ako 

ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, a koji imaju sjedište/prebivalište izvan Grada Bjelovara,  
ako su na području Grada Bjelovara obavljali autotaksi prijevoz temeljem ugovora o koncesiji 
najmanje osam (8) godina.  

 
Članak 7. 

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

1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza (izvornik ili ovjerena preslika), 
2. izvod iz licencije za svako pojedino vozilo za koje se traži dozvola, 
3. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 24. ove Odluke, 
4. cjenik usluge autotaksi prijevoza, na kojem moraju biti naznačeni marka, tip, te registracijska      
      oznaka autotaksi vozila,  
5. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra, 
6. svjedodžbu o završnom ispitu vozača motornih vozila,  
7. presliku prometne dozvole, 
8. presliku osobne iskaznice,  
9. potvrdu o nekažnjavanju, 
10. dokaz o naknadi troškova izdavanja dozvole.  
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Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola, najviše (4) četiri. 
Odjel rješenjem utvrđuje da prijevoznik ispunjava sve propisane uvjete za izdavanje dozvole 

te da mu se ista može izdati.  
Ako je podnositelj zahtjeva obavljao autotaksi djelatnost na području nekog drugog grada ili 

općine, dužan je uz dokumente iz stavka 2. ovog članka dostaviti i: 
1. potvrdu o nepostojanju duga Porezne uprave grada ili općine iz kojeg dolazi, 
2. izvod iz sudskog registra (za trgovačko društvo) ili izvadak iz obrtnog registra (za obrt),  
3. potvrdu mjesta prebivališta od Policijske uprave Bjelovarsko - bilogorske 

 
                                                                          Članak 8. 
 

Podaci o izdanoj dozvoli mogu se tijekom njena važenja mijenjati ako prijevoznik mijenja 
naziv, adresu sjedišta/prebivališta, registarske pločice vozila, odnosno druge podatke upisane na 
dozvoli, ako se radi o istom vozilu i prijevozniku. 

Postupak izmjene podataka provodi Odjel, na zahtjev prijevoznika. 
Autotaksi prijevoznik dužan je u slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana 

dozvola o istom obavijestiti Odjel u roku od osam dana od dana promjene. 
U slučaju promjene podataka iz stavka 1. ovog članka, Odjel će izdati novu dozvolu s rokom 

važenja koji je bio utvrđen prije promjene podataka.  
U slučaju promjene vozila kojim obavlja autotaksi prijevoz, autotaksi prijevoznik je dužan 

prije početka obavljanja prijevoza tim vozilom ishoditi dozvolu za to vozilo. 
Nova dozvola će se izdati nakon vraćanja dozvole od strane autotaksi prijevoznika čije 

važenje prestaje zbog promjene podataka. 
 

Članak 9. 
 

Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz 
članka 6. ove Odluke. 

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi Odjel. 
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom 

tijelu sukladno Zakonu. 
 

Članak 10. 
 

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

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke. 
Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava 

uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 6. i 7. ove Odluke. 
Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako: 

1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži 
obnovu u razdoblju od trideset (30) 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, te pravomoćnih 
presuda sudbenih tijela. 
Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Odjel. 
Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu       

nadležnom tijelu sukladno Zakonu. 
 

Članak 11. 
 

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u 
sljedećim slučajevima: 

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

4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika, 
5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju 

izdane dozvole uzastopno duže od trideset (30) dana, 
6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama Zakona 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.  
Autotaksi prijevoznik u slučajevima iz stavka 1. ovog članka nema pravo na povrat naknade 

za izdavanje dozvole. 
 

Članak 12. 
 

Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno prebivalištem izvan područja Grada Bjelovara, 
osim osoba iz  članka 6., stavka 2. ove Odluke može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada 
isključivo ako je putnika primio izvan područja Grada Bjelovara i kojem je područje Grada Bjelovara 
krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu, odnosno ako ne prekida 
putovanje. 

Autotaksi prijevoznik iz stavka 1. ovog članka ne smije na području Grada Bjelovara primiti 
drugog putnika.  
 

 
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 13. 
 

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata. 
  

Članak 14. 
 

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov 
zahtjev na autotaksi stajalištu, za vrijeme slobodne vožnje, na prije dogovorenom mjestu i po 
telefonskom pozivu na mjestu koje odredi putnik, i to pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni 
propisi. 
  

Članak 15. 
 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati: 
1. osobne dokumente, 
2. ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza na hrvatskom i engleskom jeziku, istaknut i sa 

vanjske strane vozila (npr. na bočnim vratima vozila), 
3. plan Grada Bjelovara ili navigacijski uređaj, 
4. dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza ili ovjerenu presliku, 
5. dokaz o zaposlenju kod autotaksi prijevoznika i položenom ispitu iz članka 24. ove Odluke, 
6. blok računa i pečat, 
7. potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost autotaksi 

prijevoza, 
8. policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu, 
9. telekomunikacijsku vezu. 

Autotaksi vozač dužan je za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza biti uredno odjeven, 
uljudno se odnositi prema putnicima, ne smije pušiti u vozilu, mora biti odmoran i u takvu 
psihofizičkom stanju da je sposoban sigurno upravljati vozilom, ne smije biti pod utjecajem alkohola, 
droga ili drugih opojnih sredstava. 
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Članak 16. 
 

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

1. je očito da je putnik pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, 
2. je putnik posebno fizički agresivan, 
3. je prtljaga tolikog obujma da ne može stati u prostor za prtljagu,  
4. postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti njegovu sigurnost, 
5. postoje drugi opravdani razlozi. 

Vozač autotaksi vozila ne smije prevoziti djecu mlađu od sedam godina bez pratnje punoljetne 
osobe.   

 
Članak 17. 

 
Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg 

odredi putnik, do odredišta kojeg odredi putnik. 
Putnik može zahtijevati od autotaksi vozača da osim njega u vozilo primi i druge osobe, ali 

samo sa iste polazišne točke, jer autotaksi prijevoz osoba ne može služiti kao javni lokalni linijski 
prijevoz putnika (sukladno članku 2., stavku 1., točke 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i 
članku 3, stavku 1, točke 1 ove Odluke). 

U slučaju da se jednom vožnjom prevozi više putnika koji idu na isto odredište, usluga 
autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja. 

U slučaju da se jednom vožnjom prevozi više putnika na različita odredišta u Gradu Bjelovaru, 
kad jedan od putnika napusti vozilo i plati uslugu autotaksi prijevoza, nastavak vožnje smatra se 
novom vožnjom pa se taksimetar ponovo uključuje.  
 

Članak 18. 
 

Vozač autotaksi vozila dužan je na području Grada Bjelovara, na početku vožnje uključiti 
taksimetar i izdanim računom naplatiti prijevoz prema taksimetru. 

Ako je krajnje odredište izvan područja Grada Bjelovara, vozač autotaksi vozila može naplatiti 
prijevoz prema taksimetru ili po slobodno dogovorenoj cijeni vožnje. 

U slučaju prijevoza po slobodno dogovorenoj cijeni, prije početka kretanja vozila, vozač mora 
neizbrisivo ispuniti Zakonom propisani račun u kojem obavezno mora biti upisana dogovorena cijena, 
registarska oznaka vozila kojim se obavlja prijevoz, datum i vrijeme početka vožnje, broj putnika, te 
polazno i završno mjesto putovanja putnika. 

Po završetku prijevoza, vozač autotaksi vozila je dužan u račun upisati vrijeme završetka 
prijevoza i po plaćanju usluge prijevoza, staviti oznaku „PLAĆENO“. 

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te 
putniku izdati račun za obavljeni prijevoz. 

Putnik nije dužan platiti uslugu autotaksi prijevoza ako mu autotaksi vozač odbije izdati račun 
ili mu ga ne izda uopće. 
 

Članak 19. 
 

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a eventualno nađene 
stvari predati najbližoj policijskoj postaji. 

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je 
osigurati putniku prijevoz do odredišta. 

U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje. 
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IV. AUTOTAKSI VOZILA 

  
Članak 20. 

 
Osim što autotaksi vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz mora ispunjavati uvjete 

propisane Zakonom i Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni 
prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, treba imati i: 

1. najmanje pet sjedala, a najviše 8+1 sjedište,                       
2. propisan i ispravan protupožarni aparat, 
3. ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila, 
4. radio vezu ili neku drugu telekomunikacijsku vezu. 
Autotaksi prijevoznik je dužan vozilo održavati tehnički ispravnim, neoštećenim, urednim i 

čistim. 
 
 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 
  

Članak 21. 
 

            Autotaksi stajalište uređena je javna površina na kojima stoje autotaksi vozila i primaju se 
putnici. 

Lokacije za autotaksi stajalište određuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti i uređenje prostora. 
 Zabranjeno je na autotaksi stajalištu stajati onim vozilima koji nemaju dozvolu za obavljanje 
autotaksi prijevoza na području Grada Bjelovara.   

Autotaksi vozila ne smiju koristiti druga mjesta za redovito čekanje i primanje putnika osim 
označenih autotaksi stajališta, a izuzetak je naručeni autotaksi prijevoz telefonom kada autotaksi 
prijevoznik po pozivu dolazi po putnika na dogovoreno mjesto. 
 

Članak 22.    
 

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućom uspravnom i vodoravnom signalizacijom, 
sukladno zakonskim propisima, odnosno Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi 
na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11). 

Na uspravnom znaku upisuje se naziv autotaksi postaje, broj stajališnih mjesta. 
Na autotaksi stajalištu mora biti vidno istaknut broj telefona na koji se može pozvati autotaksi 

vozilo. Broj telefona je 1777. 
Troškove uređivanja autotaksi stajališta snosi Grad Bjelovar. 
Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih 

stajališnih mjesta.  
Autotaksi vozila staju na autotaksi stajalište redom koji su na isto pristigla.  
Na autotaksi stajalištu vozač prima putnike prema redoslijedu stajanja njegova vozila na 
autotaksi stajalištu. 
Iznimno, samo na zahtjev putnika, uslugu autotaksi prijevoza može pružiti i vozač autotaksi 

vozila koji nije prvi po redoslijedu čekanja na autotaksi stajalištu. 
 

 
VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

  
Članak 23. 

 
Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog 

Udruženja obrtnika Grada Bjelovara.  
Cjenik mora sadržavati: 

1. cijenu početka vožnje, 
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2. cijenu vožnje po kilometru, 
3. cijenu čekanja po satu, 
4. cijenu prijevoza prtljage po komadu, 
5. odredbu o uvećanju cijene od 20%, za vožnju noću (od 22,00 do 06,00 sati) i vožnju 

nedjeljom i blagdanom (od 00,00 do 24,00 sata). 
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik Cjenikom kojeg ovjerava Odjel. 
Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom prije 

početka prijevoza. 
Na cjeniku mora biti napisana i registracijska oznaka autotaksi vozila na kojeg se cjenik 

odnosi. 
 
 

VII. POLAGANJE ISPITA 
  

Članak 24. 
 

Vozač autotaksi vozila prije početka obavljanja poslova vozača autotaksi vozila, mora položiti 
Ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim 
značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Ispit). 

Vozač autotaksi vozila i/ili osoba koja je zaposlena kod njega, da bi mogla pristupiti polaganju  
Ispita, mora radi evidencije Gradu Bjelovaru  podnijeti Zahtjev za polaganje Ispita. 

Uz zahtjev je potrebno priložiti i kopiju osobne iskaznice, kopiju vozačke dozvole, te kopiju 
svjedodžbe o završnom ispitu ili neki drugi dokument po kojem se vidi da je vozač kvalificiran za 
obavljanje autotaksi prijevoza. 

Program ispita  i način provjere znanja utvrđuje Gradonačelnik posebnim aktom. 
Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju imenuje Gradonačelnik. 
Ispitnu komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke 

zajednice Grada Bjelovara. 
O položenom ispitu Ispitna komisija izdaje Uvjerenje. 
Kandidat koji ne zadovolji na Ispitu upućuje se na ponovno polaganje Ispita za najmanje       

(15) petnaest dana. 
Kandidat koji ne položi Ispit iz (3) trećeg pokušaja gubi pravo na polaganje istog Ispita na rok 

od 12 mjeseci. 
Kandidat koji iz (6) šestog pokušaja ne položi Ispit, gubi trajno pravo na polaganje Ispita.  

 
 
VIII. KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 25. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj autotaksi prijevoznik - 

pravna osoba ako: 
1. obavlja autotaksi prijevoz bez unaprijed utvrđenog cjenika i uvjeta propisanih Odlukom 

(članak 2. stavak 3. Odluke) 
2. obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada Bjelovara bez dozvole za 

obavljanje autotaksi prijevoza koju je izdao Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo 
(članak 4. stavak 1. i 2. Odluke) 

3. prenese dozvolu na nekog drugog (članak 4. stavak 5. Odluke) 
4. u slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola o istom ne obavijestiti Odjel u 

roku od osam dana od dana promjene (članak 8. stavak 3. Odluke) 
5. obavlja autotaksi prijevoz suprotno članku 12. stavak 1. i 2.  Odluke 
6. ne obavlja autotaksi prijevoz na način da primi putnika na njegov zahtjev na autotaksi 

stajalištu, za vrijeme slobodne vožnje, na prije dogovorenom mjestu i po telefonskom pozivu 
na mjestu koje odredi putnik (članak 14. Odluke) 

7. za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu nema dokumenata navedenih u članku 15. 
stavku 1. Odluke (članak 15. stavak 1. Odluke) 

8. je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava (članak 15. stavak 2. Odluke) 
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9. odbije pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči, neposredno ili 
telefonom, bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je očito da je putnik pod 
utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, posebno fizički agresivan, ako je prtljaga u toj 
mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu, postoji opravdana opasnost da bi putnik 
mogao ugroziti njegovu sigurnost ili postoje neki drugi opravdani razlozi (članak 16. stavak 1. 
Odluke) 

10. ne obavlja prijevoz najkraćim putem, odnosno putem kojeg odredi putnik, do odredišta kojeg 
odredi putnik (članak 17. stavak 1. Odluke) 

11. na zahtjev putnika vozač autotaksi vozila odbije osim njega u vozilo primiti i druge osobe, ali 
samo sa iste polazišne točke (članak 17. stavak 2. Odluke)  

12. u slučaju da se jednom vožnjom prevozi više putnika koji idu na isto odredište, uslugu 
autotaksi prijevoza ne naplati kao jednu vožnju (članak 17. stavak 3. Odluke)  

13. ne uključi ponovno taksimetar, u slučaju da se jednom vožnjom prevozi više putnika na 
različita odredišta u Gradu Bjelovaru, kad jedan od putnika napusti vozilo i plati uslugu 
autotaksi prijevoza (članak 17. stavak 4. Odluke)  

14. na području Grada Bjelovara, na početku vožnje ne uključi taksimetar i izdanim računom ne 
naplati prijevoz prema taksimetru (članak 18. stavak 1. Odluke)  

15. u slučaju prijevoza po slobodno dogovorenoj cijeni, prije početka kretanja vozila ne ispuni 
Zakonom propisani račun (članak 18. stavak 3. Odluke) 

16. naručeni autotaksi prijevoz ne dovrši dolaskom na odredište, te putniku ne izda račun za 
obavljeni prijevoz (članak 18. stavak 5. Odluke) 

17. odbije izdati račun putniku za uslugu autotaksi prijevoza ili mu ga ne izda uopće (članak 18. 
stavak 6. Odluke) 

18. po završetku prijevoza ne pregleda vozilo, te ako eventualno nađene stvari ne preda najbližoj 
policijskoj postaji (članak 19. stavak 1. Odluke) 

19. ne osigura putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta, radi kvara na svom vozilu (članak 
19. stavak 2. Odluke) 

20. autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom o posebnim uvjetima 
za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, te uvjete iz 
članka 20. stavka 1. točke 1 do 4  (članak 20. stavak 1. Odluke) 

21. svoje vozilo ne održava tehnički ispravnim, neoštećenim, urednim i čistim (članak 20. stavak 
2. Odluke)   

22. stane vozilom na autotaksi stajalištu, a nema dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na 
području Grada Bjelovara (članak 21. stavak 3. Odluke) 

23. koristi druga mjesta za redovito čekanje i primanje putnika osim označenih autotaksi stajališta; 
izuzetak je naručeni autotaksi prijevoz telefonom kada autotaksi prijevoznik po pozivu dolazi 
po putnika na dogovoreno mjesto (članak 21. stavak 4. Odluke) 

24. ne staje na autotaksi stajalište redom koji su na isto pristigla (članak 22. stavak 6. Odluke) 
25. na autotaksi stajalištu ne primi putnike prema redoslijedu stajanja njegova vozila na autotaksi 

stajalištu. (članak 22. stavak 7. Odluke) 
26. ako bez odobrenja Gradonačelnika povisi cijene usluge autotaksi prijevoza (članak 23. stavak 

1. Odluke) 
27. naplati vožnju noću više od 20% od cijene utvrđene Cjenikom ovjerenog od strane Odjela 

(članak 23. stavak 1. točka 5. Odluke) 
28. onemogući komunalnom redaru da naplati novčanu kaznu sukladno članku 26 Odluke 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se autotaksi prijevoznik - fizička 

osoba (obrtnik) ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 
 

Članak 26. 
 

Komunalni redar je ovlašten kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu 
novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja 
uz izdavanje potvrde: 
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1. pravnoj osobi u iznosu od 1.500,00 kuna, odnosno odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu 
od 1.000,00 kuna za prekršaje iz članka 25. stavka 1. ove Odluke.  

2. fizičkoj osobi - obrtniku u iznosu od 500,00 kuna za prekršaje iz članka 25. stavka 1. ove 
Odluke.  

 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 27. 
 

Ugovori o koncesiji sklopljeni temeljem Odluke o autotaksi prijevozu (“Službeni glasnik 
Grada Bjelovara” broj 2/09 i 6/09) ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni. 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, ako ispunjava 
uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka  6. i 7. ove Odluke. 

Autotaksi prijevoznik koji nakon isteka vremena važenja ugovora o koncesiji ne dobije 
dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, gubi pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području 
Grada Bjelovara.  

 
Članak 28. 

 
Prijevoznici koji autotaksi prijevoz na području Grada Bjelovara obavljaju temeljem koncesije 

dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ove Odluke.  
Prijevoznici koji ne usklade svoje poslovanje sukladno ovoj Odluci, neće moći više obavljati 

djelatnost autotaksi prijevoza. 
 

Članak 29. 
 

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom 
prometu, Inspekcija cestovnog prijevoza, Državni inspektorat i komunalno redarstvo. 

U obavljanju poslova nadzora komunalni redar ovlašten je: 
1. rješenjem narediti uklanjanje nedostataka na propisani izgled i opremu vozila, 
2. pokrenuti optužni prijedlog, 
3. izdati prekršajni nalog, 
4. izreći novčanu kaznu  

 
Članak 30. 

 
Gradonačelnik će donijeti akte iz članaka 5., 21., 23. i 24., ove Odluke u roku od 3 mjeseca od 

njezina stupanja na snagu.   
Članak 31. 

 
            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“. 
 

Članak 32. 
 
             Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu na području 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 3/10). 
 
 
KLASA: 340-05/11-01/6  
URBROJ: 2103/01-02-12-11 
Bjelovar, 23. travnja 2012. 
 

                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                              Željko Maletić, dipl. ing. 


