Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne
novine, br. 178/04, 48/05, 63/08, 124/09 i 91/10) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik
Karlovačke županije, br. 25/09), Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 29.
lipnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o obavljanju autotaksi prijevoza

I. Opće odredbe
Članak 1.
Odlukom o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrñuju se:
-

uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza,
autotaksi stajališta i način njihova korištenja,
organizacija obavljanja autotaksi prijevoza,
posebne odredbe za autotaksi vozila i vozače.

II. Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
Članak 2.
Autotaksi prijevoz na području Grada Ogulina obavlja se na temelju dozvole za
obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).
Odluku o davanju dozvole donosi gradonačelnik Grada Ogulina.
Dozvola se izdaje neposredno na pisani zahtjev fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem
tekstu: prijevoznik) koja je dostavila slijedeće dokaze:
-

da ima prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske
da ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza
da ima položen ispit odnosno uposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 11.
ove Odluke za autotaksi vozača
potvrdu o uplati naknade za izdavanje dozvole
presliku prometne dozvole,
presliku knjižice vozila,
ugovor o najmu vozila, ovjeren kod javnog bilježnika (ako autotaksi prijevoznik nije
vlasnik vozila),
cjenik usluge autotaksi prijevoza,
izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

Članak 3.
Dozvola se daje na rok od pet (5) godina i nije prenosiva na drugog prijevoznika već je
pravovaljana isključivo za prijevoznika kojem je dodijeljena.
Za izdavanje dozvole u korist Proračuna Grada Ogulina uplaćuje se naknada u iznosu
od =5.000,00 kuna za jedno autotaksi vozilo.
Naknada iz stavka 2. uplaćuje u 5 jednakih anuiteta u iznosu od =1.000,00 kuna. Prvi
anuitet uplaćuje se prije izdavanja dozvole a preostala 4 u jednakim godišnjim razmacima s
datumom dospijeća jednakim datumu izdavanja dozvole.
Članak 4.
Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u
sljedećim slučajevima:
-

prestankom važenja licencije,
na zahtjev autotaksi prijevoznika,
ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je
dobio dozvolu,
prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,
ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama Zakona i ove
Odluke.

III. Autotaksi stajališta i način njihova korištenja
Članak 5.
Autotaksi stajališta su javne površine obilježene horizontalnom i vertikalnom prometnom
signalizacijom na kojima se lociraju autotaksi vozila te prijevoznici na istima u pravilu primaju
putnike.
Autotaksi stajališta se ne smiju koristiti kao parkirališta već su isključivo namijenjena za
obavljanje autotaksi djelatnosti.
Autotaksi stajališta mogu koristiti prijevoznici kojima je Grad Ogulin dao dozvolu.
Članak 6.
Na području Grada Ogulina utvrñuju se slijedeće javne površine koje će služiti za
potrebe autotaksi stajališta:
-

Trg Dr. Franje Tuñmana - 1 mjesto
Ulica Kardinala Alojzija Stepinca - 1 mjesto

IV. Organizacija obavljanja autotaksi prijevoza
Članak 7.
Autotaksi prijevoz obavlja se na području i sa područja Grada Ogulina.
Autotaksi vozač preuzima putnike za prijevoz na autotaksi stajalištu te je dužan vožnju
izvršiti najkraćim putem do traženog mjesta ili putem koji odredi kupac usluge.
Autotaksi vozač u pojedinim slučajevima a na zahtjev putnika može iste primati i izvan
autotaksi stajališta u skladu sa prometnim propisima i prema dogovoru sa kupcima usluga
prijevoza.
Članak 8.
Autotaksi vozač dužan je primiti za prijevoz i putnikovu osobnu prtljagu koja se može
smjestiti u vozilo ili na vozilo te je dužan voditi brigu o istoj.
Članak 9.
Putnik preuzet za prijevoz može odobriti vozaču da uz njega primi za prijevoz i druge
putnike. Ako više putnika istovremeno koristi isto vozilo iznos za prijevoz utvrñen taksimetrom
dijeli se na sve putnike jednako.
Vozač autotaksi vozila dužan je za pruženu uslugu prijevoza izdati račun. Na računu
moraju biti navedeni slijedeći podaci:
-

podaci o autotaksi prijevozniku,
datum vožnje,
polazište i odredište, odnosno duljina prijeñenog puta,
ukupni iznos naknade za pruženu uslugu prema cjeniku i taksimetru,
pečat autotaksi prijevoznika i potpis autotaksi vozača.

V. Posebne odredbe za autotaksi vozila i vozače
Članak 10.
Autotaksi vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz mora ispunjavati uvjete propisane
Zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i
prijevoz za vlastite potrebe, te:
-

pogonski motor od najmanje 1500 cm3 i snage najmanje 50 kW,
najmanje 4 (četvora) vrata te najviše 8+1 sjedište,
ugrañen ispravan, baždaren i plombiran taksimetar,
propisan i ispravan protupožarni aparat,
ispravan ureñaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,

- prtljažnik s najmanje 300 litara obujma,
- oznaku "TAXI",
- ovjereni izvadak važećeg cjenika postavljenog na vidnom mjestu u vozilu.
Autotaksi prijevoznik je dužan vozilo održavati tehnički ispravnim, neoštećenim, urednim
i čistim.

Članak 11.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o
kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima
na području Grada Ogulina i okolice.
Program ispita, način provjere znanja i ostale uvjete polaganja ispita posebnim aktom
utvrñuje Gradonačelnik.
Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju imenuje Gradonačelnik.
VI. Prijelazne i završne odredbe
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju autotaksi
prijevoza (Glasnik Karlovačke županije, br. 2/04) i Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja ispita
za vozače autotaksi vozila (Glasnik Karlovačke županije, br. 5/04).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke
županije.
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