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„OBJEKTI-NEKRETNINE U  VRSTA DJELATNOSTI                             ZONA
     VLASNIŠTVU GRADA   
„Poslovni prostori u  djelatnost udruga                                           1,0
ul. Hrvatskih boraca   

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 372-03/13-01/05
UR.BR.: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 20. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

   
PREDSJEDNIK
 Ante Čorić, v. r.

____________________ 

40
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica (“Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09), Gradsko 
vijeće Grada Vodica, na  33. sjednici, od  20. ožujka  2013. 
godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama 

Odluke
o obavljanju komunalnih djelatnosti na 

temelju ugovora

Članak 1.
U Odluci Grada Vodica o  obavljanju komunal-

nih djelatnosti na temelju ugovora (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”,broj 14/04 i 2/10) u članku 
2. stavku 1. točka c) se mijenja i sada glasi:

„ c) zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica i uklanjanje 
uginulih životinja, 

   a iza točke f) dodaju se točke g) i h) koje glase:
 g) održavanje groblja na području naselja Prvić Luke, 

na otoku Prviću,
h) dekorativno božićno-novogodišnje ukrašavanje“.
 

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-06/13-0l/01
UR.BR.: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 20. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

   
PREDSJEDNIK
 Ante Čorić, v. r.

____________________ 

41
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica (“Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09), Gradsko 
vijeće Grada Vodica, na  33. sjednici, od  20. ožujka 2013. 
godine, donosi

ODLUKU
o dopuni 
Odluke

o grobljima

Članak 1.
U Odluci Grada Vodica o grobljima (“Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije”,broj 4/99 i 8/12) u članku 5. 
stavku 1. dodaju se riječi sa zarezom:

„ , osim grobljem u Prvić Luci, na otoku Prviću, kojim 
upravlja „Sloga puka“ d.o.o. iz  Prvić Luke“.

 
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-06/13-0l/02
UR.BR.: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 20. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

   
PREDSJEDNIK
 Ante Čorić, v. r.

____________________ 

42
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 30. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09 i 09/11-ispravak), 
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 33. sjednici, od 20. ožujka  
2013. godine,  donosi

O D L U K U
o autotaksi prijevozu 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način 

obavljanja autotaksi prijevoza osoba u javnom gradskom 
prometu na području Grada Vodica (u daljnjem tekstu: 
autotaksi prijevoz).

Članak 2.
Autotaksi prijevoz mogu obavljati obrtnici i trgovačka 

društva s prebivalištem/sjedištem (ne i s registriranom 
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podružnicom) na području Grada Vodica i s registriranom 
djelatnošću auto-taksi prijevoza osoba, koji od Grada Vod-
ica pribave dozvolu za obavljanje navedene djelatnosti. 

Autotaksi prijevoznici iz prethodnog stavka moraju 
imati zajednička autotaksi stajališta i isti cjenik usluga.

                                                        
Članak 3.

Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između 
korisnika usluge i autotaksi prijevoznika, uz unaprijed 
utvrđen cjenik usluga i uvjete određene ovom odlukom.

II. DOZVOLA

Članak 4.
Dozvola je akt kojim se autotaksi prijevozniku pov-

jerava obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području 
Grada Vodica i s područja Grada Vodica (u daljnjem tekstu: 
dozvola).

Dozvolu u upravnom postupku izdaje nadležni Up-
ravni odjel Grada Vodica po načelu –jedna dozvola za 
jedno vozilo.

Upravni odjel vodi upisnik izdanih dozvola.
Broj dozvola za područje Grada Vodica utvrđuje se 

prema posljednjem popisu stanovništva u omjeru jedna 
dozvola na svakih započetih 1.000 stanovnika.

Članak 5.
Dozvola se daje na rok od pet godina uz jednokratno 

plaćanje naknade u iznosu od 6.000,00 kuna za maksimalni 
period trajanja dozvole od 5 godina, odnosno 1.500,00 
kuna godišnje ukoliko se dozvola izdaje na kraći period 
od 5 godina.

Naknada za dozvolu je prihod proračuna Grada Vodica, 
koji će se utrošiti za potrebe uređenja i održavanja taksi 
stajališta i drugih troškova održavanja odnosnih javnih 
površina sve  glede poboljšanja uvjeta taksi prijevoza.

Članak 6.
Nadležni Upravni odjel Grada Vodica izdaje dozvolu, 

tj. donosi rješenje prema zahtjevu trgovačkog društva ili 
obrtnika s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza 
osoba i licencijom ureda državne uprave i uz dokaze:

- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem 
o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera 
zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje (ispravu 
nadležnog tijela Suda), 

- da mu u periodu godine dana do dana podnošenja 
toga zahtjeva nije bilo prijava ili postupanja nadležnog 
Inspektora cestovnog prometa/Državnog inspektorata i 
prometno-komunalnog redarstva Grada i to iz razloga rada 
bez dozvole („rad na crno“), te mu se u suprotnom dozvola 
neće izdati (potvrdu nadležnog tijela), 

- da je podmirio sve poreze i davanja prema RH-a 
i Gradu (potvrdu Porezne uprave i nadležnog tijela 
Grada),

-uvjerenje o prebivalištu na području Grada, odnosno 
izvod iz sudskog registra o sjedištu na području Grada,

- ispravu kojom dokazuje vlasništvo, zakup ili leasing 
vozila koje ispunjava uvjete propisane Zakonom, poseb-
nim propisima i ovom odlukom,

- dokaz o uplaćenoj naknadi sukladno članku 5. ove 
odluke i

- izjavu da je spreman pohađati izobrazbu i položiti 

ispit iz članka 11. ove odluke kada ga Grad Vodice bude 
organizirao, odnosno dokaz o položenom ispitu.

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 
dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem 
autotaksi prijevoza na području Grada Vodica.

Članak 7.
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza sadrži:
- naznaku prijevoznika kojemu se daje dozvola i 

OIB,
- rok   na   koji   se   dozvola   daje, 
- naznaku   visine   naknade, 
- prava i obveze prijevoznika utvrđenih zakonskim 

propisima  i  ovom  odlukom, 
- prava   i   obveze   davatelja   dozvole,
- zabrana prijenosa dozvole na drugu osobu,
- naznaku registracijske oznake i broj šasije vozila i
- uvjeti poništenja ili ukidanja dozvole/rješenja.
Na dozvolu, odnosno doneseno rješenje, autotaksi 

prijevoznik ima pravo žalbe.

Članak 8.
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza osoba 

prestaje istekom vremena za koje vrijedi.
  Dozvola može prestati i prije isteka vremena za koje 

je izdana:
- na zahtjev autotaksi prijevoznika,
- ako prijevoznik više ne ispunjava uvjete za dodjelu 

dozvole, 
- ako je donesena odluka Suda časti udruženja, 
- obrtniku  kojem se predlaže brisanje iz obrtnog reg-

istra ili koji odjavi/zatvari obrt/ tvrtku,
- ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga 

(izuzev bolovanja/godišnjeg odmor) ne obavlja autotaksi 
prijevoz temeljem izdane dozvole uzastopce dulje od 30 
dana i

- ako se utvrdi da je za autotaksi prijevoznika evidenti-
rano više  prekršaja (2,3,4 itd.) izdanih od strane tijela koja 
provode nadzor nad ovom odlukom rješenje o prestanku 
važenja dozvole donosi nadležni Upravni odjel.

Članak 9.
Prijevoznik koji želi nastaviti obavljati autotaksi 

prijevoz i nakon isteka vremena za koje mu je dozvola 
dodijeljena, dužan je u roku od 90 dana prije isteka dozvole 
zatražiti njeno produženje.

Zahtjev za produženje dozvole podnosi se nadležnom 
Upravnom odjelu Grada Vodica.

Uz zahtjev za produženje dozvole, prijevoznik treba 
priložiti dokaz:

- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili 
rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili 
zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera 
traje,

- da je podmirio pristojbe koje proizlaze iz obavljanja 
autotaksi prijevoza i

- potvrdu nadležnog Državnog inspektorata i promet-
no-komunalnog redarstva Grada Vodica da protiv njega 
nije bilo prijava i odnosnog postupanja zbog obavljanja 
autotaksi prijevoza bez dozvole, kao i sve druge odnosne 
dokaze sukladno članku 6. ove odluke.

Autotaksi prijevoznik pri promjeni vozila i ishodovanju 
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aneksa dozvole, dužan je Gradu Vodice platiti naknadu u 
iznosu od 100,00 kuna.

Članak 10.
Autotaksi prijevoznik ne može dozvolu prenijeti na 

drugu osobu.

Članak 11.
Prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz sam ili preko 

zaposlenog vozača.
Vozač zaposlen kod autotaksi prijevoznika mora imati 

dokaze o stručnoj osposobljenosti.
Autotaksi prijevoznik, odnosno vozač autotaksi vozila 

mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka 
o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i dr. 
značajnim objektima i znamenitostima na području Grada 
Vodica. 

Program izobrazbe i ispita, kao i vrijeme i način 
provjere znanja propisuje gradonačelnik/ca, koji imenuje 
članove Povjerenstva za provedbu izobrazbe i polaganja 
ispita u čijem sastavu moraju biti predstavnici: Turističke 
zajednice Grada Vodica, Pučkog otvorenog učilišta Grada 
Vodica, Udruženja obrtnika Grada Vodica i Grada Vodica. 
Naknadu za ispit od 250,00 kuna snosi vozač autotaksi 
vozila koji je prijavio polaganje ispita.

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

III. AUTOTAKSI VOZILO 

Članak 12.
Autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen au-

totaksi prijevozu putnika koji ima minimalno pet (4+1) 
do maksimalno 9 (8+1) sjedala, uključujući i sjedalo 
vozača.

Vozilo za obavljanje autotaski prijevoza mora, osim 
zakonskih uvjeta, ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- ugrađen taksimetar odobrenog tipa, usmjeren i 
postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

- ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na ko-
risniku vidljivom mjestu u vozilu i to na tri jezika,

- uređaj za kartično plaćanje,
- plan Grada Vodica/GPS/radio/drugu telekomu-

nikacijsku opremu,
- naljepnicu na tri jezika sa tekstom: „BEZ 

UKLJUČENOG TAKSIMETRA NISTE DUŽNI PLATITI 
VOŽNJU“,

- ugrađenu svjetleću oznaku „TAXI“ na krovu vozila, 
koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

- na svjetlećoj oznaci “TAXI“ istaknut evidencijski 
broj taksi prijevoznika,

- najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od 
kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj 
strani vozila,

- na bočnim vratima istaknut naziv „VODIČKI 
TAXI“ koji ne može biti na magnetnoj naljepnici (S time 
da će Grad odrediti veličinu, boju podloge i oblik i veličinu 
slova, te isto naručiti o trošku taksi prijevoznika i to po 
nabavnoj cijeni), 

- na bočnim vratima mora biti istaknuta i tvrtka pri-
jevoznika, te naljepnica (ne magnetna) sa natpisom:“JAVNI 
CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA“,  

- ugrađeno stražnje svijetlo za maglu u skladu s 

Pravilnikom ECE-R 48,
- ugrađen uređaj za istodobno uključivanja svih 

pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48.
Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka prijevoznik koji 

već obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, a mijenja vozilo, 
kao i prijevoznik koji tek počinje obavljati djelatnost 
autotaksi prijevoza mora posjedovati vozilo koje mora 
ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u 
skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16,

- ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u 
skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE-R 17,

- ugrađen klima uređaj,
- ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u 

skladu s Pravilnikom ECE-R 13,
- ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i 

suvozača,
- ugrađeno treće stop svijetlo u skladu s Pravilnikom 

ECE-R 48,
- ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora 

biti EURO izvedbe,
- zapremina prtljažnog prostora smije iznositi naj-

manje 310 litara (VDA).

Članak 13.
Autotaksi prijevoznici su obavezni postaviti obilježje 

Grada Vodica na vozilo kojeg  će posebnom odlukom 
propisati Gradonačelnik/ca sukladno članku 12. stavku 2. 
podstavku 9. ove odluke.

Na autotaksi vozilima može biti istaknut promidžbeni 
oglas oslikan na vozilu.

Promidžbeni oglas iz prethodnog stavka ne smije zauzi-
mati više od 50% površine na vozilu (najviše dvije bočne 
i prednja strana ili prednja i stražnja strana i krov vozila). 
Poruke ne smiju zaklanjati obavezni transparent.

Ne smiju se prenositi poruke koje su svojim sadržajem 
neetične i vrijeđaju ljudsko dostojanstvo ili bi mogle 
prouzročiti tjelesnu, duševnu i drugu štetu.

IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRI-
JEVOZA

Članak 14.
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00,00 do 

24,00 sati, uz noćnu vožnju od 22,00  do 06,00 sati.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi 

prijevoznik ili njegov vozač, dužan je u vozilu imati:
- licenciju i dozvolu za obavljanje autotaksi prjevo-

za,
- ugovor o zapošljavanju,
- plan grada, 
- ovjereni cjenik na hrvatskom i engleskom jeziku i
- knjigu računa s pečatom autotaksi prijevoznika.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi 

prijevoznik mora biti uredno i prikladno odjeven, u pravilu 
u zimskom odnosno ljetnom odjelu, te se uljudno odnositi 
prema putnicima. U vozilu za vrijeme vožnje ne smije 
se pušiti, te konzumirati drogu, alkohol, ni druga opojna 
sredstva.

Članak 15.
Autotaksi prijevoznik odnosno zaposleni vozač prima 
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putnike na autotaksi stajalištu i to po redoslijedu stajanja 
njegova vozila na stajalištu.

Autotaksi prijevoznik ne smije stajati izvan određenog 
autotaksi stajališta.

Iznimno, ukoliko putnik ima posebne zahtjeve glede 
urednosti, pouzdanosti i prostranosti vozila ili uljudnosti 
vozača, može zatražiti uslugu i od autotaksi prijevoznika 
koji nije prvi po redoslijedu  čekanja na stajalištu.

Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom, prima 
se na vožnju na mjestu koje je odredio putnik.

Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti 
tijekom vožnje ako to dopuštaju prometni propisi.

Ako je autotaksi prijevoznik koji se nalazi na prvom 
mjestu stajališta iz bilo kojeg razloga spriječen i ne može, 
odnosno ne želi primiti putnika na stajalištu, mora napustiti 
prvo mjesto na stajalištu i zauzeti mjesto na začelju.

Članak 16.
Autotaksi prijevoznik je dužan pružiti uslugu svakoj 

osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez 
obzira na duljinu vožnje.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, autotaksi pri-
jevoznik uskratit će vožnju:

- ako je naručitelj pod utjecajem alkohola i slično i 
pri tome agresivan,

- ako su naručitelj ili njegova prtljaga po ocjeni 
vozača prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili 
unutrašnjost vozila,

- ako se dogovori s autotaksi prijevoznikom, koji 
je na redu odmah poslije njega, da umjesto njega obavi 
naručenu vožnju, ali uz suglasnost stranke.

                                                          
Članak 17.

Autotaksi prijevoznik je dužan primiti i putnikovu 
osobnu prtljagu i smjestiti je propisno u spremište za 
prtljagu.

Autotaksi prijevoznik dužan je omogućiti prijevoz 
kućnih ljubimaca uz uvjet da ga ne ometaju u vožnji, 
te ne oštećuju  ili prljaju vozilo, u kojem slučaju cijenu 
utvrđuje po neposrednoj pogodbi, ali može i odbiti prijevoz 
ljubimaca. 

        
Članak 18.

Odredište vožnje određuje putnik.
Autotaksi prijevoznik je dužan prijevoz obaviti 

najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi putnik.
Putnik može odobriti autotaksi prijevozniku da uz njega 

primi i druge putnike, ukoliko u tom trenutku na stajalištu 
nema drugih autotaksi vozila.

Kad se odjednom prevozi više putnika na isto odredište, 
usluga se naplaćuje samo jedanput.

Kad se odjednom prevozi više putnika na različita 
odredišta i kad jedan od putnika napusti vozilo i plati 
prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom, pa 
se taksimetar ponovno uključuje.

Članak 19.
Autotaksi prijevoznik je dužan započeti prijevoz i 

dovršiti ga dolaskom na odredište.
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće 

dovršiti, autotaksi prijevoznik je dužan osigurati putniku 
drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

Članak 20.
Autotaksi prijevoznik je dužan na početku vožnje 

uključiti taksimetar.
Po završetku vožnje autotaksi prijevoznik se vraća 

na ono taksi stajalište u gradu na kojem ima slobodnog 
mjesta.

Kad je prijevoz naručen telefonom, taksimetar se 
uključuje od mjesta ukrcaja u taksi vozilo.

Autotaksi prijevoznik je dužan uputiti putnika da bira 
najbliže autotaksi stajalište.

Članak 21.
Autotaksi prijevoznik je dužan, na zahtjev putnika, 

izdati uredan račun za obavljeni prijevoz. Račun je uredan 
kada je izdan sukladno Zakonu o fi skalizaciji u prometu 
gotovinom (NN, br. 133/12) (tzv. „mala fi skalizacija“) i 
kada su na njemu označeni:

-  osobni identifi kacijski broj (OIB) obveznika fi skal-
izacije, datum i vrijeme, broj računa, oznaka je li obveznik 
fi skalizacije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, iznos 
računa razvrstan po poreznoj stopi (zbrojni iznos naknade 
i poreza, iznos oslobođenja), način plaćanja, osobni identi-
fi kacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja i zaštitni 
kod izdavatelja, kao i:

- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača, 
- datum vožnje,
- polazište i odredište,
- da li se vožnja odvija noću, nedjeljom, blagdanom, 

ili neradnim danom i
- pečat s natpisom „PLAĆENO“.

Članak 22.
Po završetku vožnje autotaksi vozač je dužan pregledati 

vozilo, a nađene stvari predati nadležnoj službi Ministar-
stva unutarnjih poslova.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 23.
Autotaksi stajališta su označena mjesta na kojima stoje 

autotaksi vozila i primaju putnike.
Stajališta određuje gradonačelnik/ca na prijedlog 

nadležnog Upravnog odjela, uz pribavljeno mišljenje 
Udruženja obrtnika Grada Vodica.

Članak 24.
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim ver-

tikalnim znakom (sa brojevima telefona taksi prijevoznika, 
cjenikom i radnim vremenom) i oznakom na kolniku sa 
brojem stajališta, sukladno zakonu i provedbenim propi-
sima. Autotaksi stajalište obilježeno je i posebnim znakom 
na kojemu mora biti vidljivo istaknut naziv stajališta.

 
Članak 25.

Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila 
nego što ima obilježenih mjesta i ne smiju se parkirati 
druga vozila.

Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.
Način korištenja, red i rad na stajalištima uređuje 

Udruženje svojim općim aktom.

VI. CJENIK
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Članak 26.
Maksimalni iznos cijena iz ovog članka utvrđuje 

gradonačelnik/ca.
Cjenik prijevoza mora sadržavati slijedeće:
- početak vožnje (start) do 5 km (fi ksna cijena),
- dnevnu vožnju svakog započetog kilometra,
- vožnju noću, nedjeljom, blagdanom i neradnim 

danom koja je svakog započetog kilometra 20% veća od 
dnevne vožnje,

- prijevoz osobne prtljage po komadu i
- čekanje svakog započetog sata. 
 
Cijena vožnje na relaciji preko 25 km, ugovara se 

slobodnom nagodbom prije početka prijevoza.
Cijena prijevoza domaćih životinja i stvari koje ne 

spadaju u osobnu prtljagu utvrđuje se slobodnom nagod-
bom prije početka prijevoza.

Cjenik autotaksi usluga donosi i ovjerava Udruženje 
obrtnika Grada Vodica  na prijedlog njihove autotaksi 
sekcije prijevoznika.

VII. UDRUŽIVANJE U SEKCIJU PRIJEVOZNIKA

Članak 27.
Autotaksi prijevoznici se udružuju u Sekciju pri-

jevoznika, sukladno općim i drugim aktima Udruženja 
obrtnika Grada Vodica.

 VIII. NADZOR

Članak 28.
Nadzor nad provođenjem odredbi ove odluke obavlja 

Komunalno i Prometno redarstvo Grada Vodica, te Inspek-
tor za cestovni promet i Državni inspektorat u okviru svojih 
ovlasti propisanih zakonima.

 IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.
Novčana kazna u iznosu od 3000,00 do 6.000,00 kn 

izreći  će se za prekršaj autotaksi prijevozniku - pravnoj 
osobi:

1. ako obavlja autotaksi prijevoz osoba bez dozvole 
(čl. 2. st. 1. odluke),

2. ako na krovu vozila za vrijeme vožnje nije istak-
nuta oznaka „TAXI“  s evidencijskim brojem (čl. 12. st. 
2. odluke),

3. ako promidžbeni oglas oslikan na vozilu zauzima 
više od 50% površine vozila (čl. 13. st. 2. odluke),

4. ako u vozilu nema potrebne dokumente propisane 
čl. 14. st. 2. odluke, 

5. ako autotaksi vozač nije uredno i prikladno odjeven, 
ako se uljudno ne odnosi prema putnicima, te ako tijekom 
vožnje puši, konzumira drogu, alkohol ili druga opojna 
sredstva (čl. 14. st. 3. odluke),

6. ako autotaksi prijevoznik ne prima putnike na 
autotaksi stajalištu po redoslijedu stajanja njegova vozila 
(čl. 15. st. 1. odluke),

7. ako autotaksi prijevoznik stoji izvan određenog 
autotaksi stajališta (čl. 15. st. 2.),

8. ako ne primi putnika na vožnju na mjestu koje je 
odredio putnik (čl. 15. st. 4.),

9. ako ne napusti prvo mjesto i zauzme ono na začelju 
i ako je iz bilo kojeg razloga odbio primiti putnika (čl. 15. 
st. 6. odluke),

10. ako ne pruži uslugu svakoj osobi koja prijevoz 
naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu 
vožnje (čl. 16. st. 1. odluke),

11. ako ne primi putnikovu prtljagu i ne smjesti je u 
prostor za prtljagu (čl. 17. st. 1. odluke),

12. ako ne obavi prijevoz najkraćim putem koji mu 
odredi putnik (čl. 18. st. 2.),

13. ako pri prijevozu više putnika na isto odredište 
uslugu naplati više od jedanput (čl. 18. st. 4. odluke),

14. ako ne uključi ponovno taksimetar kada jedan od 
putnika napusti vozilo (čl. 18. st. 5. odluke),

15. ako naručeni prijevoz ne dovrši dolaskom na 
odredište (čl. 19. st. 1.),

16. ako ne osigura putniku drugo vozilo za prijevoz do 
odredišta (čl. 19. st. 2. odluke),

17. ako ne uključi taksimetar na početku vožnje (čl. 20. 
st. 1. odluke),

18. ako uključi taksimetar prije dolaska vozila na 
mjesto na koje je pozvan (čl. 20. st. 3. odluke),

19. ako ne izda uredan račun za obavljeni prijevoz (čl. 
21. odluke) i

20. ako s nađenim stvarima ne postupi prema propisima 
o nađenim stvarima (čl. 22.). 

Za prekršaj iz st. 1. ovog članka kaznit će se odgovorna 
osoba u pravnoj osobi  novčanom kaznom od 1000,00 do 
2.000,00 kn.

Za prekršaj iz st. 1. ovog članka kaznit će se autotaksi 
prijevoznik  -  obrtnik novčanom kaznom od 2000,00 do 
5.000,00 kn. 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Dozvole izdane do stupanja na snagu ove odluke os-

taju na snazi do isteka roka na koji su izdane, te se mogu 
produžiti sukladno odredbama ove odluke.

Članak 31.
Danom stupanja na snagu ove odluke  prestaje važiti  

Odluka o autotaksi prijevozu (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 6/10).

Članak 32.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
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