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Temeljem članka 47. st. 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN RH 
41/18) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13, 
1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 15. 
sjednici održanoj 5. prosinca 2019., donijelo sljedeću  

 
O D L U K U  

O AUTOTAKSI PRIJEVOZU 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se obavljanje autotaksi prijevoza, putnika, područje 
obavljanja autotaksi prijevoza, lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način 
korištenja, postupak izdavanja rješenja o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza i 
visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. 
 

Članak 2. 
 Autotaksi prijevoz putnika obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz i 
dozvole za autotaksi prijevoz putnika koju izdaje Upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo. 

Dozvola iz prethodnog stavka ovog članka može se izdati pravnoj ili fizičkoj 
osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza.  
 Ne može se ograničiti broj izdanih dozvola na području Grada Čakovca. 
 

Članak 3. 
 Prijevoznik koji obavlja djelatnost autotaksi prijevoza smije ukrcati putnika i 
započeti prijevoz samo na području Grada Čakovca za koje područje ima dozvolu.  

 
Članak 4. 

 Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi 
vozila i primaju putnike.  

Autotaksi stajališta na području Grada Čakovca su:  
1. Zavnoha – Autobusni kolodvor 
2. Kolodvorska – Željeznička postaja  

 U slučaju potrebe gradonačelnik na prijedlog Odjela može odrediti i druge 
lokacije za autotaksi stajališta. 
 

Članak 5. 
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom 

oznakom na kolniku.  
Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim 

površinama snosi Grad Čakovec. 
 

Članak 6. 
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih 

mjesta za vozila.  
Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila. 
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RJEŠENJE O DOZVOLI  
 

Članak 7. 
Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, pravna ili 

fizička osoba – obrtnik, podnosi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo u 
pisanom ili elektroničkom obliku, a uz zahtjev mora priložiti presliku važeće licencije 
za obavljanje autotaksi prijevoza putnika (prilog je moguć i u elektroničkom obliku). 

Po zaprimljenom zahtjevu, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo utvrditi 
će da li podnositelj ispunjava propisane uvjete te će u roku od 15 dana od dana 
podnošenja urednog zahtjeva donijeti rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi 
prijevoza koje će dostaviti podnositelju zahtjeva u izvorniku.  

Ako Upravni odjel za komunalno gospodarstvo ne odluči o zahtjevu u roku od 
15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, po zahtjevu će postupati 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje će donijeti odgovarajuće Rješenje u 
roku od idućih 15 dana. 

 
Članak 8. 

Dozvola se izdaje na razdoblje od 5 godina, a najdulje do dana isteka licencije. 
 Dozvolu može koristiti samo prijevoznik kojem je izdana te nije prenosiva.  

 
Članak 9. 

 Ako autotaksi prijevoznik podnosi zahtjev za obnovu dozvole iz čl. 7. st. 2. ove 
Odluke obvezan je dokazati ispunjavanje uvjeta za dobivanje licencije za obavljanje 
autotaksi prijevoza putnika.  
 Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka podnosi se najkasnije dva mjeseca 
prije isteka roka važenja dozvole.  

 
Članak 10. 

 Ako Upravni odjel za komunalno gospodarstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva 
ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu dozvole iz čl. 7. st. 2 ove 
Odluke, odbiti će zahtjev rješenjem. Protiv tog Rješenja može se izjaviti žalba 
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.  
 

Članak 11. 
 
 Izvornik dozvole nalazi se u sjedištu autotaksi prijevoznika.  
 Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, odnosno tijekom vožnje, autotaksi 
prijevoznik obvezan je u vozilu imati presliku dozvole iz čl. 7. st. 2 ove Odluke.  
 

Članak 12. 
 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo obvezan je sve izdane dozvole za 
autotaksi prijevoz putnika te podatke o vozilima kojima se obavlja autotaksi prijevoz 
upisati u Bazu izdanih licencija i dozvola za autotaksi prijevoz.  
 
 
NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLE 
 

Članak 13. 
Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine 

prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Gradu Čakovcu za 
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posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za 
izdavanje dozvole.  

Naknada je prihod Proračuna Grada Čakovca. 
Naknada za izdavanje dozvole iz članka 7 st. 3. uplaćuje se u korist državnog 

proračuna Republike Hrvatske.  
 
 
NADZOR NAD OBAVLJANJEM AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 14. 
 Uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Ministarstvo financija, Carinsku upravu, nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza 
putnika obavljaju i komunalni i/ili prometni redari Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo.  
 U obavljanju nadzora iz prethodnog stavka ovog članka komunalni i/ili 
prometni redari Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, službenici Ministarstva 
unutarnjih poslova i Carinske uprave imaju ovlast pregledati dokumentaciju, licenciju, 
dozvolu, vozilo i vozača. 
 U slučaju da službenici iz prethodnog stavka ovog članka utvrde nepravilnosti 
obvezni su o tome sastaviti pisano izvješće i dostaviti ga inspekciji cestovnog 
prometa na daljnje postupanje.  
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15.  
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 

 
KLASA: 021-05/19-01/70 
URBROJ: 2109/02-02-19-06 
Čakovec, 5. prosinca 2019. 
 
 
                                                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                          Jurica Horvat 
 
 


