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109. 
 
Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 
178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 
124/09 i 91/10),  članka 2. Prekršajnog 
zakona ("Narodne novine", broj 107/07.) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" broj 8/09) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici 
dana 14. prosinca 2010. godine donijelo je 
sljedeću  
 

O D L U K U 
o autotaksi prijevozu u cestovnom 

prometu 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovom odlukom uređuju se uvjeti, 
organizacija, način i mjerila za obavljanje 
autotaksi prijevoz putnika u cestovnom 
prometu na području Općine Župa 
dubrovačka. 
 
Auto taksi prijevoz na području Općine Župa 
dubrovačka mogu obavljati i autotaksi 

prijevoznici kojima je dozvolu za obavljanje 
autotaksi prijevoza izdalo nadležno tijelo 
Grada Dubrovnika i Općine Dubrovačko 
primorje samo ako ispunjavaju posebne 
uvjete iz čl. 4., čl. 5., čl. 23. i čl. 24. ove 
Odluke. 
 
Jedinstveno područje obavljanja autotaksi 
prijevoza čini područje Grada Dubrovnika, 
Općine Župa Dubrovačka i Općine 
Dubrovačko primorje. (u daljnjem tekstu: 
područje prijevoza). 
 

Članak 2. 
 
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, 
imaju sljedeće značenje: 
 

- “Autotaksi” je djelatnost prijevoza 
putnika koja se obavlja osobnim 
automobilom ako se putnik ili skupina 
putnika uzimaju na jednom mjestu, 

- “Autotaksi prijevoznik” je osoba 
koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, 

- “Vozač autotaksi vozila” je osoba 
koja upravlja autotaksi vozilom i ima 
položen ispit iz članka 37. ove Odluke, 

- “Autotaksi vozilo” je 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 uvjete propisane ovom 
Odlukom, 

- “Dozvola za obavljanje autotaksi 
prijevoza” je akt na temelju kojeg se obavlja 
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autotaksi prijevoz na području i sa područja 
prijevoza. (u daljnjem tekstu dozvola) 

- „Vlastito trgovačko društvo“ je 
društvo koje je u sto postotnom vlasništvu 
vozača autotaksi vozila. 

 
II. DOZVOLE 

 
Članak 3. 

 
Autotaksi prijevoz u cestovnom prometu na 
području prijevoza može obavljati samo 
autotaksi-prijevoznik na temelju dozvole 
koje izdaje jedinica lokalne samouprave. 
 
Broj dozvola za obavljanje autotaksi 
prijevoza određuje se prema posljednjem 
popisu stanovništva na području Općine 
Župa dubrovačka kao i prema broju 
turističkih noćenja na području Općine Župa 
dubrovačka u omjeru 1 vozilo na 18 600 
potencijalnih korisnika autotaksi prijevoza. 
 
Ukoliko pojedini kandidat sa konačno 
utvrđene liste iz čl. 20 ove Odluke ne 
zadovoljava sve uvjete ove Odluke za 
dobivanje dozvola ili ukoliko mu dozvola 
prestane važiti zbog nekih od razloga 
predviđenih ovom Odlukom, dozvolu dobiva 
prvi sljedeći kandidat sa konačno utvrđene 
liste iz čl. 20. 
 

Članak 4. 
 

Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza 
sukladno čl. 3. ove Odluke izdat će nadležno 
tijelo jedinice lokalne samouprave sukladno 
redu prvenstva i to ako podnositelj zahtjeva 
dostavi dokumetaciju propisanu čl. 22. ove 
Odluke te ako pored posebnih uvjeta iz čl. 
23 točke 1. do 10., i čl. 24. ove Odluke 
kumulativno ispunjava i sljedeće opće 
uvjete: 
- ima važeću licenciju za obavljanje auto 
taksi prijevoza; 
- ima položen ispit iz čl. 37. ove Odluke; 

- ima vozilo koje ispunjava druge 
posebne uvjete iz čl. 23 točke 1. do 
10., čl. 24., i  čl. 26. ove Odluke; 
- nema nepodmirenih dugovanja 
prema jedinici lokalne samouprave 
koja izdaje dozvolu te nema 
nepodmirenih dugovanja s osnova 
obveznih doprinosa za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje; 
- ima sjedište ili prebivalište na 
području one jedinice lokalne 
samouprave koja mu izdaje dozvolu; 

            - nije više od dva puta pravomoćnom 
odlukom prekršajno kažnjen za teži prekršaj                
povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog 
prijevoza putnika u skladu sa               
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu 
ili propisima iz područja sigurnosti               
cestovnog prometa kao i Odlukama o 
autotaksi prijevozu u cestovnom prometu. 

 
Članak 5. 

 
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti 
samo vozač autotaksi vozila kojemu je 
izdana i to za vozilo za koje je izdana. 
Iznimno dozvolu može koristiti i vozač koji 
je u stalnom radom odnosu kod autotaksi 
prijevoznika i ispunjava sve posebne uvjete 
za dobivanje dozvole a osobito uvjete iz 4. 
ove Odluke.  
 
Dozvola se izdaje na ime i prezime osobe 
vozača autotaksi vozila koji je u stalnom 
radnom odnosu u vlastitom obrtu ili 
vlastitom trgovačkom društvu.  
 
Autotaksi prijevoznik može imati samo 
jednu dozvolu i to za jedno vozilo. 
 
Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina. 
 
Nakon godine dana od dana izdavanja/ovjere 
dozvole autotaksi prijevoznik je u cilju 
godišnje provjere dužan dostaviti podatke iz 
čl. 22. ove Odluke nakon čega se dozvola 
ovjerava s važenjem od 12 mjeseci. 
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Na izgled dozvole na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 
Podnositelj zahtjeva dužan je omogućiti da 
ovlašteni službenik jedinice lokalne 
samouprave obavi pregled vozila da bi 
utvrdio ispunjava li podnositelj zahtjeva sve 
uvjete za obavljanje djelatnosti autotaksi 
prijevoza.  
 
Pregled vozila iz prethodnog stavka obavlja 
se prilikom dobivanja dozvole i prilikom 
godišnje provjere iz st. 5. ovog članka.  

 
Članak 6. 

 
Dozvola obvezno sadržava: 
 
- ime, prezime i prebivalište odnosno naziv i 
sjedište te OIB autotaksi prijevoznika, 
- područje na kojem će se autotaksi prijevoz 
obavljati, 
- rok na koji se dozvola  izdaje, 
- obvezu plaćanja godišnje naknade za 
korištenje autotaksi stajališta,   
- obvezu autotaksi-prijevoznika da se 
pridržava uvjeta obavljanja autotaksi-
prijevoza, 
- zabranu prijenosa i otuđenja dozvole, 
- marku i vrstu vozila, registarsku oznaku 
vozila te broj šasije vozila. 
 
Auto taksi prijevoznik je dužan najkasnije u 
roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole 
započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza. 
 

Članak 7. 
 
Nadležno tijelo Općine Župa dubrovačka za 
provedbu ove Odluke je Jedinstveni upravni 
odjel (u daljnjem tekstu nadležni upravni 
odjel). 

Nadležni upravni odjel vodi upisnik izdanih 
dozvola. 

 
Članak 8. 

 
Odluka o prestanu važenja dozvole za 
obavljanje autotaksi prijevoza donijeti će se 
u sljedećim slučajevima: 
 

- prestankom važenja licencije za 
obavljanje autotaksi prijevoza, 

- ako autotaksi prijevoznik to sam 
zatraži, 

- ako autotaksi prijevoznik 
prestane ispunjavati bilo koji od 
uvjeta na osnovu kojih je dobio 
dozvolu, 

- prestankom pravne ili smrću 
fizičke osobe autotaksi 
prijevoznika, 

- ako autotaksi prijevoznik ne 
obavlja autotaksi prijevoz bez 
valjanog razloga dulje od 30 dana 
uzastopno, 

- ako auto taksi prijevoz ne obavlja 
sukladno odredbama zakonskih i 
podzakonskih propisa koji se 
odnose na autotaksi prijevoz i 
odredaba ove Odluke, 

- ako se utvrdi da je dozvola izdana 
na osnovu neistinitih podataka, 

- ako dođe do promjene vlasništva 
trgovačkog društva kojemu je 
izdana dozvola za obavljanje 
autotaksi prijevoza, 

- ako autotaksi prijevoznik 
suprotno čl. 5. st.5. ne podnese 
potrebne dokumente, 

-  ako auto taksi prijevoznik u 
razdoblju do 12 mjeseci od 
pojedine godišnje provjere iz čl. 
5. ove Odluke bude pravomoćno 
poroglašen krivim za dva ili više 
težih prekršaja iz čl. 43. ove 
Odluke ili za dva ili više 
prekršaja iz čl. 22. st 5. ove 
Odluke, 

- ne dopusti ovlaštenom službeniku 
jednice lokalne samouprave 
pregled vozila sukladno čl. 5. st. 
7., 
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- ne plati godišnju naknadu za 
korištenje autotaksi stajališta (čl. 
41.),  

- ne prilagodi boju vozila u roku 
predviđenom ovom Odlukom, 

- ne prilagodi godine starosti vozila 
u roku predviđenim ovom 
Odlukom.  

 
III. IZDAVANJE DOZVOLA, 
POSTUPAK I MJERILA ZA 
ODREĐIVANJE REDA PRVESTVA ZA 
DOBIVANJE DOZVOLA 
 

Članak 9. 
 
Red prvenstva prema kojemu auto taksi 
prijevoznici stječu pravo na dobivanje 
dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza 
određuje se na temelju sljedećih kriterija: 
 
a) vrijeme obavljanja auto taksi djelatnosti 
b) sudjelovanje u Domovinskom ratu 
c) preporuka Udruženje obrtnika auto taksi 
prijevoznika Dubrovnika , 
d) školska sprema 

 
Članak 10. 

 
Svaki od elemenata iz članka 9. ove Odluke 
izražava se u odgovarajućem broju bodova 
koji se određuje prema mjerilima u odredbi 
iz glave III., ove Odluke. 

a) Vrijeme obavljanja autotaksi djelatnosti 
 

Članak 11. 
 

Na temelju vremena obavljanja autotaksi 
djelatnosti podnositelju zahtjeva pripada 1 
bod za svaku godinu obavljanja autotaksi 
djelatnosti. 
 

b) Sudjelovanje u Domovinskom ratu 
 

Članak 12. 
 
Prema vremenu provedenom u obrani 
suvereniteta RH podnositelju zahtjeva za 

svaki mjesec pripada 0,1 boda, a za 
razdoblje od 1. listopada 1991. do 15. 
siječnja 1992. pripada 0,2 boda. 

 
c) Preporuka Udruženja 

 
Članak 13. 

 
Na temelju preporuke udruženja Obrtnika 
autotaksi prijevoznika podnositelju zahtjeva 
pripada 6 bodova. 

 
d) Školska sprema 

 
Članak 14. 

 
Na temelju školske spreme podnositelju 
zahtjeva pripada: 
 
a) visoka školska sprema ..............9 bodova, 
b) viša školska sprema ..................7 bodova, 
c) srednja školska sprema u zanimanju 
vozač...............................................5 bodova, 
d) srednja školska sprema ................3 boda. 
 

Članak 15. 
 
Bodovi ostvareni po kriterijima iz članaka 
10. do 14. ove Odluke zbrajaju se i na 
temelju njih određuje se Lista reda prvenstva 
podnositelja zahtjeva - kandidata za 
dobivanje dozvola za obavljanje autotaksi 
prijevoza. 
 

Članak 16. 
 

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva 
ostvare jednaki broj bodova, prednost na 
Listi ima onaj koji ima više bodova po 
osnovi iz članka 11. ove Odluke, a ukoliko 
podnositelji zahtjeva ostvare jednaki broj 
bodova i po tome kriteriju prednost na Listi 
ima onaj koji ima dulje prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka. 
  

 
Članak 17. 
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Listu reda prvenstva iz članka 19. ove 
Odluke utvrđuje nadležni upravni odjel. 

 
Članak 18. 

 
Lista reda prvenstva utvrđuje se na temelju 
provedenog javnog poziva koji raspisuje 
Općine Župa dubrovačka. 
 
Javni poziv iz stavka 1. ovog članka 
objavljuje se u dnevnom ili tjednom tisku i 
na Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka, 
a kandidati se mogu prijaviti u roku od 15 
dana od dana objave natječaja u dnevnom ili 
tjednom tisku. 
 
U javnom pozivu moraju biti naznačeni svi 
uvjeti i kriteriji po kojima se podnositelji 
zahtjeva rangiraju te posebno odgovarajuće 
isprave i izjave što ih je potrebno priložiti 
zahtjevu. 
 
Svu navedenu dokumentaciju kojom se 
dokazuje ispunjenje uvjeta i mjerila iz ove 
Odluke potrebno je dostaviti u originalu ili u 
ovjerenoj preslici ne stariju od mjesec dana. 
 
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 
 

Članak 19. 
 

Lista reda prvenstva sadrži: 
- redni broj, 
- naziv/ime i prezime, OIB i adresu 

sjedišta/prebivališta podnositelja 
zahtjeva, 

- broj bodova prema pojedinim 
kriterijima i mjerilima za svakog,  
podnositelja zahtjeva te ukupan 
broj bodova, 

- mjesto i datum utvrđivanja Liste. 
 

Članak 20. 
 

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na 
utvrđeni redoslijed na Listi i na 
neuvrštavanje na Listu. 
 

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Župa dubrovačka u roku od 8 
dana od objavljivanja Liste. 
 
O podnesenom prigovoru odlučuje Općinski 
načelnik. 
 
Konačnu listu utvrđuje Općinski načelnik. 
 

Članak 21. 
 
Nakon utvrđivanja konačne liste reda 
prvenstva izdaju se Dozvole za obavljanje 
autotaksi prijevoza sukladno dobivenom 
redoslijedu i sukladno drugim odredbama 
ove Odluke. 

 
Članak 22. 

 
Prilikom izdavanja dozvole kao i prilikom 
godišnje provjere iz čl. 5 ove Odluke  
podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti: 

 
- uvjerenje da nema nepodmirenih 
dugovanja prema jedinici lokalne 
samouprave koja izdaje dozvolu te da nema 
nepodmirenih dugovanja s osnova obveznih 
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje (naznačiti izvor plaćanja 
doprinosa), 

 
- uvjerenje da nije više od dva puta 
pravomoćnom odlukom prekršajno kažnjen 
za teži prekršaj povezan s obavljanjem 
djelatnosti cestovnog prijevoza putnika u 
skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom 
prometu ili propisima iz područja sigurnosti 
cestovnog prometa kao i Odlukama o 
autotaksi prijevozu u cestovnom prometu, 
 
- licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 

 
- uvjerenje o položenom ispitu iz čl. 37. ove   
Odluke, 
 
- presliku prometne dozvole, 
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- izviješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo 
o ispitivanju taksimetra ne starije od godine 
dana, 
 
- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut 
kazneni postupak, 
 
- obrtnicu, rješenje o upisu u registar 
trgovačkog suda, ugovor o radu, 
 
- dokaz o sjedištu odnosno prebivalištu na 
području jedinice lokalne samouprave, 
 
- preslika radne knjižice. 
 
Svu navedenu dokumentaciju potrebno je 
dostaviti u originalu ili u ovjerenoj preslici. 
 
Nepotpuni zahtjev može se dopuniti u roku 
od 8 dana od dana primitka poziva za 
dopunu dokumentacije. 
 
 
Po proteku roka od 8 dana zahtjevi koji nisu 
upotpunjeni, neće se razmatrati. 
 
Teži prekršaji iz st. 1. alineje 2. ovog članka 
koje se odnose na prekršaje iz Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama su prekršaji iz 
čl. 49. st.3.,4., čl.53. st. 3.,4.,5.,6., čl. 57. st 
7., čl. 59. st. 5., i čl. 199. st. 8.,9.,10. istog 
Zakona. 
 
Dozvola se može izmijeniti samo u odnosu 
na vozilo koje je navedeno u dozvoli i to u 
slučaju nabavke novog vozila u kom slučaju 
vozilo mora ispunjavati sve opće i posebne 
uvjete iz ove Odluke.   
 
IV. AUTOTAKSI-VOZILA 
 

Članak 23. 
 
Autotaksi-prijevoz obavlja se vozilom koje 
osim općih uvjeta propisanih zakonskim i 
podzakonskim aktima mora zadovoljavati i 
sljedeće uvjete: 
 

1. pogonski motor snage motora od najmanje 
75 kW, 
2. valjani GPS uređaj za cestovnu navigaciju 
3. vozilo ne starije od 10 godina, 
4. najmanje 4 (četvero) vrata s 4+1 
sjedištem, 
5. ugrađen ispravan, baždaren i plombiran 
taksimetar, 
6. propisan i ispravan protupožarni aparat, 
7. ispravan klima uređaj, 
8. prtljažnik s najmanje 400 litara obujma, 
9. propisanu "TAXI" oznaku, 
10. istaknut propisan broj autotaksija, 
11. oznaku o pravu korištenja autotaksi-
stajalištem, ako posjeduje važeću dozvolu       
iz čl. 3. 

 
Članak 24. 

 
Autotaksi-vozilo mora biti bijele boje. 
 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka 
vozilo može biti i crne boje u kom slučaju 
vozilo mora pored svih uvjeta iz čl. 23. ove 
Odluke zadovoljavati  i posebne uvjete a to 
su: 
1. pogonski motor snage motora od najmanje 
100 kW, 
2. vozilo ne starije od 5 godina. 
  
Na auto taksi vozilu mora biti istaknuto 
obilježje jedinice lokalne samouprave sa 
serijskim brojem - izdavatelja dozvole na 
vratima vozača i suvozača. 
 
Autotaksi prijevoznik je dužan vozilo 
održavati tehnički ispravnim, neoštećenim, 
urednim i čistim. 
 
Autotaksi vozilo se ne smije koristiti za 
isticanje reklamnih poruka i oglašavanje. 

 
 

V. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI-
PRIJEVOZA 
 

Članak 25. 
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Autotaksi-prijevoz u smislu ove odluke jest 
javni, slobodni, povremeni prijevoz putnika 
na području i s područja prijevoza za koji se 
relacija dogovara između putnika i autotaksi-
prijevoznika. 
 
Autotaksi-prijevoz obavlja se po unaprijed 
utvrđenom cjeniku i ostalim odredbama iz 
ove odluke. 

 
Članak 26. 

 
Autotaksi-prijevoz obavlja se vozilom u 
vlasništvu autotaksi prijevoznika, ili u vozilu 
auto taksi prijevoznika kojim isti ima pravo 
upravljati temeljem zaključenog Ugovora o 
leasingu. 
 

Članak 27. 
 
Za vrijeme obavljanja autotaksi-prijevoza 
vozač mora biti propisno i uredno odjeven. 
 
Odluku o izgledu službene ljetne i zimske 
odjeće autotaksi-prijevoznika donosi 
Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika uz 
suglasnost Općinskog načelnika. 
  
Autotaksi-vozač dužan je za vrijeme 
obavljanja autotaksi-prijevoza 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. 
 

Članak 28. 
 

Za vrijeme obavljanja autotaksi-prijevoza 
autotaksi-vozač dužan 
je u vozilu imati: 

 
1. osobne dokumente i iskaznicu autotaksi-
vozača, na vidljivom mjestu, 
2. izvornik ili ovjerenu presliku dozvole za 
obavljanje autotaksi-prijevoza, 

3. izvornik ili ovjernu presliku Uvjerenja o 
položenom ispitu iz čl. 37. ove Odluke 
4. ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza 
na hrvatskom i engleskom jeziku, 
5. blok računa. 

 
Članak 29. 

 
Autotaksi-vozač dužan je primiti putnike u 
vozilo na stajalištu za taksije, za vrijeme 
slobodne vožnje, na prije dogovorenom 
mjestu ili na mjestu dogovorenom putem 
sredstava komunikacije. 
 
Na autotaksi stajalištu putnike prima vozač 
čije je vozilo prvo na redu. Ako vozač čije je 
vozilo prvo na redu odbije primiti putnike i 
obaviti vožnju, mora vozilo pomaknuti na 
začelje.  
 
Na izričit zahtjev putnika, bez vozačeva 
nagovaranja, prijevoz može obaviti i vozač 
kojemu vozilo nije prvo na autotaksi 
stajalištu.  
 
Vozač autotaksija može se o vožnji 
dogovoriti prije i preuzeti putnike na 
dogovorenome mjestu u dogovoreno 
vrijeme. 
 
Vozač može u vozilo primiti putnike za 
vrijeme slobodne vožnje ako zaustavljanje i 
ukrcaj putnika ne ometa i ne ugrožava 
sigurnost drugih sudionika u prometu. 

 
Članak 30. 

 
Vozač autotaksija dužan je, bez obzira na 
dužinu i vrijeme trajanja prijevoza, pružiti 
uslugu prijevoza i primiti u vozilo putnike, 
osim: 

 
1. ako je naručitelj pod utjecajem alkohola, 
droge ili drugih opojnih sredstava, ili ako se 
iz naručiteljeva ponašanja može opravdano 
posumnjati da je potencijalno opasan za 
sigurnost autotaksi-vozača ili drugih 
sudionika u prometu, 
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2. ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko 
prljavi da bi nedopustivo zaprljali auto, 
3. ako je naručitelj dijete mlađe od 6 (šest) 
godine bez pratnje, 
4. ako je odredište izvan područja prijevoza. 
 
Autotaksi-vozač dužan je uz putnike primiti i 
njihovu prtljagu, koju, ako je moguće, 
smješta u raspoloživi prostor tako da ne 
ugrožava sigurnost prometa. 
 

Članak 31. 
 
Odredište vožnje određuje putnik. Na 
početku vožnje vozač je dužan uključiti 
taksimetar.  
 
Početkom vožnje smatra se trenutak 
putnikova ulaska u vozilo, bez obzira na 
način narudžbe vožnje. 
 
Vozač je dužan naručeni prijevoz obaviti 
najkraćim putem ili putem koji mu odredi 
putnik. 
 
Putnik može zahtijevati od autotaksi vozača 
da osim njega u vozilo primi i druge osobe. 
 

Članak 32. 
 

Autotaksi prijevoznik dužan je naručeni 
prijevoz dovršiti dolaskom na odredište. 
 
Ako zbog kvara na vozilu naručeni prijevoz 
nije moguće izvršiti, autotaksi prijevoznik je 
dužan osigurati putniku zamjensko vozilo za 
prijevoz do odredišta. 
 

Članak 33. 
 

Izvršena usluga autotaksi-prijevoza 
obračunava se i naplaćuje prema istaknutom 
ovjerenom cjeniku usluga.  
 
Usluga se naplaćuje samo jednom i kad se 
istodobno prevozi više putnika. 
 

Ako jedan od putnika napusti vozilo prije 
krajnjeg odredišta i plati do tada izvršeni 
prijevoz ili svi putnici podijele naknadu za 
do tada izvršeni prijevoz na jednake 
dijelove, nastavak vožnje smatra se novom 
vožnjom i taksimetar se ponovno uključuje. 
 

Članak 34. 
 

Vozač je dužan izdati račun za izvršenu 
uslugu. 
 
Račun mora posebno sadržavati: 
 - ime ( naziv ), adresa i OIB 

- datum vožnje i vrijeme vožnje, 
- polazište i odredište, 
- novčani iznos naknade s oznakom 

"plaćeno", 
- broj taksija, 
- pečat autotaksi-prijevoznika i potpis 

vozača, 
- broj i nadnevak izdavanja računa, 
- ukupni iznos naknade i poreza 

razvrstani po poreznoj stopi. 
 

Članak 35. 
 

Po završetku vožnje autotaksi-vozač dužan 
je pregledati vozilo i ako nađe zaboravljene 
stvari, mora ih dostaviti najbližem nalaznom 
uredu. 
 
VI. CJENIK AUTOTAKSI-USLUGA 
 

Članak 36. 
 
Cjenik autotaksi-usluga utvrđuje Udruženje 
obrtnika autotaksi prijevoznika uz suglasnost 
Općinskog načelnika. 
 
Ukoliko Udruženje obrtnika ne donese 
cjenik u roku od mjesec dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke ili ukoliko 
Općinski načelnik ne da suglasnost sukladno 
prethodnom stavku, cjenik autotaksi usluga 
utvrdit će Općinski načelnik zasebnim 
aktom. 
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Cjenik iz stavka 1. ovoga članka mora 
sadržavati cijenu: 

- početka vožnje 
- vožnje po prevaljenom kilometru 
- čekanja, 
- cijenu za vožnju noću, nedjeljom , 

praznikom ili blagdanom. 

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra 
se vožnja u vremenu od 22,00 sata do 6,00 
sati. 

Cjenik iz st. 1. ovog članka mora biti 
istaknut na autotaksi stajalištima. 

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

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI 
VOZILA 

Članak 37. 

Vozač autotaksi vozila mora imati položen 
ispit o poznavanju osnovnih podataka o 
kulturnim, gospodarskim, turističkim, 
prometnim i drugim značajnim objektima i 
znamenitostima na području prijevoza. 

 
VIII. AUTOTAKSI-STAJALIŠTA 
 

Članak 38. 
 
Autotaksi-stajališta ocrtane su javne 
površine na kojima se parkiraju autotaksiji te 
primaju i iskrcavaju putnici. 
 

Članak 39. 
 

Autotaksi-stajališta kao i izgled oznaka 
autotaksi-stajališta za područje svoje jedinice 
lokalne samouprave određuje Općinski 
načelnik. 
 

Članak 40. 
 

Autotaksi-stajališta obilježena su 
propisanom vodoravnom i uspravnom 
prometnom signalizacijom. 
 
Uz propisanu prometnu signalizaciju, svako 
autotaksi-stajalište označeno je vertikalno 
postavljenim znakom na kojem je označena 
jedinica lokalne samouprave, naziv stajališta 
i broj stajališnog mjesta. 

 
Članak 41. 

 
Autotaksi-stajalištem može se koristiti samo 
autotaksi prijevoznik koji ima dozvolu iz čl. 
3. ove Odluke a za što se plaća posebna 
godišnja naknada. 
 
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više 
autotaksija nego ima obilježenih mjesta. 
 
IX. NADZOR 
 

Članak 42. 
 

Nadzor nad primjenom ove odluke osim 
ovlaštenih državnih tijela obavlja i 
komunalno redarstvo Općine Župa 
dubrovačka. 
 
Očevidnik počinjenih prekršaja, uočenih 
nepravilnosti i izrečenih kazna autotaksi-
prijevoznicima vodi komunalno redarstvo 
Općine Župa dubrovačka. 
 
X. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 43. 
 

Lakši prekršaji 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i 
fizička osoba obrtnik osoba koja obavlja 
djelatnosti autotaksi-prijevoznika, ako: 

 
1. ne prijavi u vozilu nađene stvari (čl.35.), 
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2. pruža autotaksi-uslugu vozilom u kojem 
nema propisanoga potupožarnog aparata 
(čl.23. t. 6.), 
3. pruža autotaksi-uslugu vozilom u kojem je 
uređaj za zagrijavanje i provjetravanje 
neispravan (čl. 23. t. 7.), 
4. za vrijeme obavljanja autotaksi-usluge 
nije propisno i uredno odjeven (čl. 27. st.1.), 
5. za vrijeme obavljanja autotaksi-usluge u 
vozilu nema propisanu dokumentaciju (čl. 
28.). 

 
Teži prekršaji 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i 
fizička osoba obrtnik osoba koja obavlja 
djelatnosti autotaksi-prijevoznika, ako: 
1. obavlja autotaksi-djelatnost na području 
prijevoza bez važeće dozvole iz čl. 3. za 
obavljanje autotaksi-prijevoza (čl. 3), 
2. ostavi vozilo na autotaksi-stajalištu izvan 
označenog mjesta (čl.41.st.2.), 
3. pruža autotaksi-uslugu vozilom na kojemu 
nema propisane "TAXI"- oznake (čl. 23. t. 
9.), 
4. pruža autotaksi-uslugu vozilom u kojemu 
nije istaknut propisan broj autotaksi-vozila 
(čl.23. t. 10.), 
5. obavlja autotaksi-prijevoz neispravnim, 
oštećenim, neurednim ili prljavim vozilom 
ili vozilom, kojemu vanjski izgled nije u     
skladu s propisanim (čl.24.), 
6. za vrijeme obavljanja autotaksi-usluge 
nije uljudan prema putnicima, puši u     
vozilu ili nije odmoran ili u psihofizičkom 
stanju da je sposoban sigurno upravljati 
vozilom (čl. 27.st. 3), 
7. neopravdano odbije primiti putnike i 
obaviti prijevoz iako je jedini na     
autotaksi-stajalištu (čl.29),  
8. odbije otići na telefonski ili radiopoziv 
iako je provjerio vjerodostojnost poziva    
(čl.29),  
9. ne pomakne autotaksi-vozilo na začelje na 
autotaksi-stajalištu nakon što neopravdano 
odbije primiti putnike i obaviti prijevoz 
(čl.29), 

10. na telefonski ili radiopoziv uključi 
taksimetar prije nego stigne na polazište i      
primi putnika (čl.31), 
11. neopravdano odbije ukrcati svu prtljagu 
(čl.30.st.2.), 
12. u pružanju autotaksi-usluge ne vozi 
najkraćim putem do odredišta (čl.31.st.3.), 
13. odbije na putnikov zahtjev primiti i 
druge osobe (čl.31.st.4.), 
14. suprotno putnikovoj volji primi i druge 
putnike(čl.31.),  
15. pruži autotaksi-uslugu bez uključenog 
taksimetra (čl. 31. st.1), 
16. iz neopravdnih razloga ne obavi uslugu 
autokaksi-prijevoza do odredišta (čl.32 st.1.) 
17. ne osigura putniku zamjensko vozilo 
nakon kvara na vozilu tijekom pružanja 
usluge autotaksi-prijevoza (čl.32.st.2.), 
18. uslugu naplati suprotno istaknutom 
ovjerenom cjenika (čl. 33.),  
19. naplati višestruko jedinstvenu autotaksi-
uslugu (čl.33.st.3.), 
20. ne izda uredan račun o obavljenoj 
autotaksi-usluzi (čl.34.). 

 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 
 

Članak 44. 
 
Općinski načelnik  će u roku od 8 dana od 
dana stupanja na snagu ove odluke donijeti 
posebne akte kojima se regulira: 
1. izgled, oblik i sadržaj oznake autotaksi 
stajalištima iz čl.26., 
2. izgled, oblik i sadržaj naljepnice kojom se 
dokazuje da je autotaksi-prijevoznik ovlašten 
koristiti se autotaksi-stajalištem iz čl. 10. toč. 
11, 
3. izgled, oblik i sadržaj oznake "TAXI", 
4. izgled, oblik i sadržaj brojčane oznake 
autotaksi vozila, 
5. izgled, oblik i sadržaj obilježja jedinice 
lokalne samouprave sa serijskim brojem     
koje mora biti istaknuto na vratima taksi 
vozila, 
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6. Pravilnik o vođenju upisnika o izdanim 
dozvolama kao i godišnjih provjera iz čl. 5. 
st. 5. 
7. Zaključak Općinskog načelnika o iznosu 
godišnje naknade za korištenje autotaksi 
stajališta. (čl.28.) 

 
Članak 45. 

 
Ugovori o koncesiji koji su sklopljeni 
između autotaksi-prijevoznika i Općine Župa 
dubrovačka temeljem Odluke o autotaksi-
prijevozu osoba u cestovnom prometu 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka", broj 12/02 i 3/05) ostaju na 
snazi do isteka vremena na koje su 
sklopljeni. 
 
Auto taksi prijevoznik je dužan boju vozila 
sukladno čl. 11. st.1. uskladiti u roku od 3 
mjeseca od dobivanje dozvole iz čl. 3. ove 
Odluke, a godine starosti vozila sukladno čl. 
10. i čl. 11. st. 2. u roku od 6 mjeseci od 
dobivanja dozvole iz čl. 3. ove Odluke. 
 

Članak 46. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
objave u Službenom glasniku. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o auto taksi prijevozu 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka", broj 12/02, 3/05). 
 
KLASA: 340-05/10-01/08    
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
      
  Predsjednik Općinskog vijeća  
 
      Ivo Miletić, dipl.ing.,v.r.               
 
 


