Na temelju članka 46., stavak 1. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
("Narodne novine" broj 178/04., 48/05.-ispravak, 111/06., 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10ispravak) i članka 32., stavka 1., točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada
Vukovara br. 4/09 i 7/11), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 14. sjednici, održanoj
12. ožujka 2012., donosi
ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području grada Vukovara
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o obavljanju autotaksi prijevoza na području grada Vukovara (u daljnjem tekstu:
Odluka) definiraju se:
- uvjeti za obavljanje autotaksi prijevoza,
- odredbe za autotaksi vozila i vozače,
- način obavljanja autotaksi prijevoza,
- autotaksi stajališta i način njihova korištenja,
-cijena prijevoza,
-nadzor i kaznene odredbe.
II. UVJETI ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 2.
Autotaksi prijevoz na području Grada Vukovara mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje:
- imaju licenciju kojom se odobrava obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza osoba
- imaju položeni posebni ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim posebnim
ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim,
prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području grada
Vukovara
- imaju propisano autotaksi vozilo.
Članak 3.
Licencija je akt kojom se odobrava obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza osoba, a
koju izdaje Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Članak 4.
Program posebnog ispita iz članka 2. ove Odluke i način provjere znanja propisuje
Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša Grada Vukovara.
Ispit se polaže usmeno pred povjerenstvom koje imenuje gradonačelnik Grada
Vukovara.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koji moraju imati visoku stručnu spremu iz
područja prometa, kulture, gospodarstva ili turizma.
Izvori za pripremanje ispita su: turistička brošura grada Vukovara, koju izdaje
turistička zajednica grada Vukovara, plan grada Vukovara te službene internet stranice Grada
Vukovara i Turističke zajednice grada Vukovara.
Administrativne i tehničke poslove za povjerenstvo obavlja Upravni odjel za uređenje
grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.

Nakon položenog ispita Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara izdaje uvjerenje o
položenom ispitu.
III. AUTOTAKSI VOZILA
Članak 5.
Vozilo kojim autotaksi prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz na području grada
Vukovara obvezno mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. imati najmanju snagu pogonskog motora od 65 kW,
2. imati najmanje četvora vrata,
3. biti jednobojno
4. imati najviše 8+1 sjedišta,
5. da je opremljeno ispravnim i propisanim protupožarnim aparatom
6. imati oznaku »TAXI« postavljenu na krovu vozila koja noću mora biti osvijetljena,
7. imati ugrađen ispravan taksimetar, odobrenog tipa, postavljen na vidljivom mjestu
8. imati ispravan uređaj za zagrijavanje i klimatizaciju,
Članak 6.
Autotaksi prijevoznik dužan je vozilo održavati tehnički ispravnim, neoštećenim,
urednim i čistim.
IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 7.
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00,00 do 24,00 sati
Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač preuzima putnike za prijevoz na
autotaksi stajalištu prema redoslijedu pristiglih vozila te je dužan vožnju izvršiti najkraćim
putem do traženog mjesta ili putem koji odredi kupac usluge.
Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač koji izvrši vožnju može se vratiti na
polazno autotaksi stajalište ukoliko na istome ima slobodnih mjesta u suprotnom ide na neko
od preostalih autotaksi stajališta te čeka svoj red za novu vožnju.
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 utvrđen
taksimetrom dijeli se na sve putnike podjednako.
Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač samo u iznimnim slučajevima i na
zahtjev putnika mogu iste primati i izvan auto taksi stajališta u skladu sa prometnim
propisima i prema dogovoru sa kupcima usluga prijevoza.
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 8.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač,
dužan je u vozilu posjedovati:
- izvod iz licencije za autotaksi vozilo
- ovjereni važeći cjenik usluga
- plan grada Vukovara

Članak 9.
Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač, dužan je korisniku usluge izdati uredan
račun za obavljeni prijevoz. Račun se smatra urednim kada je na njemu naznačeno:
- datum vožnje
- polazište i odredište
- vožnja noću, nedjeljom, praznikom (blagdanom)
- novčani iznos naknade
- pečat prijevoznika i potpis vozača
Članak 10.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač je dužan biti uredno odjeven, uljudan
prema putnicima te je dužan provoditi zabranjenu pušenja u vozilu za vozača i putnike.
Članak 11.
Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu prijevoza svakoj osobi koja je naručila
prijevoz osim:
- ako je naručitelj prijevoza nasilan, vidno alkoholiziran ili pod utjecajem droge
- ako je naručitelj ili njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili
uništiti unutrašnjost vozila.
Članak 12.
Na početku vožnje vozač autotaksi prijevoznika dužan je uključiti taksimetar te je
dužan prijevoz obavljati najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi naručitelj vožnje.
Članak 13.
Putnik na autotaksi stajalištu može na izričit zahtjev odabrati određeno autotaksi
vozilo bez obzira na raspored polaska istih.
V. AUTOTAKSI STAJALIŠTA
Članak 14.
Autotaksi stajališta su javne površine obilježene horizontalnom i vertikalnom
prometnom signalizacijom na kojima se lociraju auto taksi vozila te prijevoznici na istima u
pravilu primaju putnike. Auto taksi stajališta se ne smiju koristiti kao parkirališta već su
isključivo namijenjena za obavljanje auto taksi djelatnosti.
Autotaksi stajališta moraju imati istaknutu oznaku (prometni znak), a koje obavijesti
postavlja Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara.
Na autotaksi stajalištu može biti telefon kojeg postavlja i za kojeg brinu autotaksi
prijevoznici.
Članak 15.
Na području Grada Vukovara utvrđuju se tri lokacije na javnim površinama koje će služiti za
potrebe autotaksi stajališta:
- lokacija Autobusni kolodvor – 2 mjesta,
- lokacija Novo groblje – 3 mjesta,
- lokacija Radnički dom Borovo naselje – 2 mjesta

Članak 16.
Na određenoj lokaciji auto taksi stajališta iz prethodnog članka može biti maksimalno
onoliki broj vozila koliko je predviđeno mjesta.

VI. CIJENA PRIJEVOZA
Članak 17.
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik
Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom kojeg ovjerava Odjel.
Cjenik mora sadržavati sljedeće:
1. cijenu za relaciju do 5 km kao startnu cijenu, koja vrijedi od trenutka uključivanja
taksimetra, a u koju je uključena i početna udaljenost do 5 km. Startna cijena
maksimalno može biti 20,00 kn.
2. cijena za 1 km vožnje, nakon početnih 5 km, mora biti izražena u kunama bez lipa,
a maksimalno 5,00 kn
3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od ograničene ili za stajanje, koja ne
može biti manja od cijene za jedan km vožnje niti veća od 30,00 kn
4. cijena za noćnu vožnju od 24,00 do 06,00 sati i vožnju nedjeljom i blagdanom
može biti veća od cijene za dnevnu vožnju najviše 20%.
5. cijenu prtljage određuje prijevoznik, a maksimalno 3,00 kn
VII. NADZOR
Članak 18.
Nadzor nad primjenom ove odluke obavljaju, nadležne inspekcijske službe u skladu sa
posebnim zakonskim propisima i Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša-komunalni redari Grada Vukovara.
U obavljanju nadzora nad primjenom ove Odluke komunalni redar ovlašten je:
-rješenjem narediti uklanjanje nedostataka što se odnose na propisani izgled i opremu
vozila,
-izreći novčanu kaznu na licu mjesta uz izdavanje potvrde o naplaćenoj kazni,
-predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga.
Obavezni prekršajni nalog izdaje pročelnik Upravnog odjela za uređenje grada,
upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 19.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj autotaksi prijevoznikpravna i fizička osoba:
1. ako obavlja autotaksi prijevoz vozilom koje ne ispunjava uvjete propisane člankom
5. i 6. ove Odluke,
2. ako prima putnike na autotaksi stajalištu preko redoslijeda pristiglih vozilana
početku vožnje i za vrijeme vožnje nema uključen taksimetar, osim u slučajevima kada se
slobodno dogovara cijena vožnje (čl.7. st.2.),osim ako putnik na izričiti zahtjev odabere drugo
vozilo (čl.13.),
3. ako za vrijeme obavljanja autotaksiprijevoza u vozilu nema sve dokumente
navedene u članku 8. ove Odluke,

4. ako nakon obavljenog prijevoza putniku ne izda račun za obavljeni prijevoz ili izda
račun koji nema sve elemente iz čl. 9. ove Odluke,
5. ako autotaksi prijevoz obavlja bez uključenog taksimetra,
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit će se vozač autotaksija za
prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu osoba
("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 2/00, 5/03 i 2/09).
Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom vjesniku Grada
Vukovara.
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