Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 26/03,
82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu «»Narodne
Novine» broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09) i članka 34. Statuta Općine Štefanje
(„Službeni vjesnik Općine Štefanje“ 05/09), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 13. svibnja
2010. godine donijelo je
ODLUKU
o autotaksi prijevozu osoba na području Općine Štefanje

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza, tehnički i drugi
uvjeti, kojima moraju udovoljavati vozila za obavljanje autotaksi prijevoza, način formiranja cijena i
nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza.
Članak 2.
Autotaksi prijevoz može obavljati prijevoznik, koji je korisnik koncesije za obavljanje autotaksi
prijevoza, ako ispunjava uvjete propisane zakonom, kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu i
ovom Odlukom.

II. KONCESIJA
Članak 3.
Koncesija je odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi
prijevoza osoba na području Općine Štefanje (u daljnjem tekstu : koncesija).
Za područje Općine Štefanje dodijeliti će se 1 (jedna) koncesija.
Koncesiju daje Općinsko vijeće Općine Štefanje po načelu jedna koncesija za jedno vozilo.
Članak 4.
Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza daje se na vrijeme od pet (5) godina.
Visinu godišnje naknade za koncesiju po autotaksi vozilu utvrđuje Općinsko vijeće.
Članak 5.
Natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza raspisuje Općinski načelnik.
Natječaj obavezno sadrži :
 broj slobodnih koncesija,
 vrijeme na koje se daje koncesija,
 početni godišnji iznos naknade za koncesiju,
 rok za podnošenje ponuda,
 kome se podnosi ponuda i naznaku da je ponuđač dužan priložiti obrtnicu nadležnog tijela
o obavljanju autotaksi prijevoza, odnosno rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski
registar,
 iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,
 naznaku da ponuđač, koji bi odustao od koncesije, gubi pravo na povrat uplaćene
jamčevine,
 rok u kojem se mora platiti naknada za koncesiju po svakom vozilu,
 mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,




naznaku da se nepotpune ponude neće uzimati u obzir
dokaz da nema nepodmirenih obveza prema Općini Štefanje jamstva ili odgovarajuće
instrumente osiguranja koncesionara druge obavijesti.
Članak 6.

Ponude za autotaksi koncesiju upućuju se Općinskom vijeću u zatvorenoj omotnici sa
naznakom «ZA NATJEČAJ – AUTOTAKSI KONCESIJA – NE OTVARATI», preporučenom pošiljkom
ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje.
Rok za podnošenje ponuda je trideset (30) dana od dana objave natječaja u tisku.
Članak 7.
Prispjele ponude na javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza javno
otvara i provjerava da li prijavljeni kandidat ispunjava uvjete propisane natječajem, radno tijelo
Općinskog vijeća, koje posebnom odlukom imenuje Općinsko vijeće.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta natječaja,
sadrži najniže iznose cijena autotaksi prijevoza.
Članak 8.
U slučaju da više ponuđača ponudi isti iznos naknade radno tijelo Općinskog vijeća utvrđuje
listu prioriteta primjenom slijedećih kriterija :
 odredba članka 39. Zakon o pravima hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih
obitelji,
 duljine dosadašnjeg rada kao autotaksi prijevoznika,
 duljine prebivališta na području Bjelovarsko-bilogorske županije i
 novijeg autotaksi vozila.
Članak 9.
Odluku o davanju koncesije za autotaksi prijevoz donosi Općinsko vijeće Općine Štefanje.
Članak 10.
O rezultatima izbora pismeno se obavještavaju svi sudionici javnog natječaja.
Članak 11.
Na temelju akta Općinskog vijeća o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza sklapa
se ugovor između koncesionara i Općine Štefanje.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka u ime Općine Štefanje potpisuje Općinski načelnik.
Članak 12.
Ugovor o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza sadrži :
 ugovorne strane,
 djelatnost za koju se koncesija daje,
 vrijeme na koje se daje koncesija,
 visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
 prava i obveze davatelja koncesije,
 prava i obveze koncesionara,
 jamstva ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,






cijenu usluge autotaksi prijevoza (u koju je uključen i PDV)
način prestanka koncesije,
ugovorne kazne,
druge uvjete vezane za obavljanje autotaksi prijevoza.
Članak 13.

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoz prestaje :
 istekom vremena na koji je dana koncesija,
 prestankom rada pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,
 jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,
 raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,
 sporazumom stranaka,
 pravomoćnošću odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništavim ili se poništava,
 nedoličnim ponašanjem korisnika koncesije.
Članak 14.
Ugovor o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza, Općina Štefanje će otkazati u slučaju:
ako korisnik koncesije u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,
ako se korisnik koncesije ne pridržava odredaba Zakona, ove Odluke, te Ugovora o koncesiji,
ako autotaksi vozilom za koje je dana koncesija upravlja vozač, koji ne ispunjava uvjete propisane
Zakonom i ovom Odlukom, ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnim
uvjetima za vozila, kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, te ovom
Odlukom.
U slučaju otkaza ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, korisnik koncesije
nema pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.
Članak 15.
Korisnik koncesije može ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je koncesija
dana pod uvjetom da o tome davatelja koncesije obavijesti najmanje tri mjeseca ranije preporučenim
pismom.
U slučaju otkaza ugovor iz stavka 1. ovog članka korisnik koncesije nema pravo na povrat
uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

III. AUTOTAKSI VOZILA
Članak 16.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora, osim zakonskih uvjeta i posebnih uvjeta
propisanih na temelju zakona ispunjavati i slijedeće uvjete:
3
mora imati tvornički motor najmanje 1100 cm radne zapremnine i najmanje 40 kW snage,
mora imati najmanje četvora vrata, osim kombibusa,
mora imati protupožarni aparat kapaciteta 2 kg,
mora imati na krovu vozila jednoobraznu svjetleću oznaku i taxi i evidencijski broj,
mora imati ugrađen, baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,
mora biti tehnički potpuno ispravno, čisto i neoštećeno.

IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA
Članak 17.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza prijevoznik, odnosno autotaksi vozač dužan je u
vozilu imati:
- iskaznicu koncesionara,
- autotaksi vozač mora imati dokument da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika,
- ovjeren izvadak iz cjenika taksi usluga (na hrvatskom i engleskom jeziku),
- ugovor o koncesiji ili ovjerenu presliku i plan Općine.
Članak 18.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi vozač mora biti uredno odjeven, uljudno
se odnositi prema putnicima i ne smije pušiti u vozilu za vrijeme vožnje.
Članak 19.
Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač prima putnike na autotaksi stajalištu.
Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom prima se na vožnju na mjestu koje je putnik
odredio.
Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje, ako to dopuštaju prometni
propisi.
Članak 20.
Autotaksi prijevoznik je dužan pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili
telefonski bez obzira na duljinu vožnje osim :
ako je naručitelj pod vidljivim utjecajem alkohola ili opojnih droga i pri tome agresivan,
ako su narušitelj ili njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili unutrašnjost
vozila.
Autotaksi prijevoznik ne smije prevoziti bez pratnje djecu mlađu od dvanaest godina.
Članak 21.
Autotaksi prijevoznik dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu, ako je moguće smjestiti je
propisno u spremište za prtljagu.
Članak 22.
Odredište vožnje određuje putnik.
Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem, koji mu
odredi putnik.
Kada se odjednom prevozi više putnika, usluga se naplaćuje svakom putniku posebno.
Članak 23.
Autotaksi prijevoznik je dužan naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište.
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati
putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.
Članak 24.

Autotaksi prijevoznik dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.
Kada je prijevoz naručen telefonom, taksimetar se uključuje polaskom vozila sa mjesta
polaska.
Članak 25.

-

Autotaksi prijevoznik dužan je izdati uredan račun za obavljeni prijevoz.
Račun je uredan kada su na njemu označeni:
datum vožnje,
polazište i odredište,
vožnja noću (od 22:00 do 6:00), nedjeljom i blagdanom ili neradnim danom,
novčani iznos naknade,
broj računa, pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača.
Članak 26.

Po završetku vožnje autotaksi vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti
nadležnoj službi Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ako se vlasnik stvari nađenih u vozili ne javi u roku od osam dana, s njim se postupa po
propisima o nađenim stvarima.
V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE
Članak 27.
Autotaksi stajalište je uređeno mjesto na kojem stoji autotaksi vozilo i prima putnike.
Stajalište određuje Općina Štefanje.
Članak 28.
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku.
Članak 29.
Na stajalištima ne smije stajati više vozila, nego što ima obilježenih mjesta za vozila.
Autotaksi prijevoznicima, koji nisu koncesionari Općine Štefanje, nije dozvoljeno korištenje
taksi stajališta.

VI. CJENIK
Članak 30.
Cjenikom se određuje cijena:
 početaka vožnje (start),
 vožnje po kilometru,
 čekanja,
 noćne vožnje (od 22:00 do 6:00), vožnje nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom,
 prijevoza prtljage.
Cijena vožnje izvan granica Općine Štefanje ugovara se slobodnom pogodbom prije početka
vožnje.
Cijena prijevoza domaćih životinja i stvari koje ne spadaju u putničku prtljagu utvrđuju se
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijena svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost
Općinskog vijeća Općine Štefanje.
Općinsko vijeće dužno se očitovati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
koncesionara za pribavljanje prethodne suglasnosti za promjenu cijena usluga, a u suprotnom smatra
se da je suglasnost dana.
Zahtjev za pribavljanje prethodne suglasnosti obavezno sadrži:
 način obračuna i plaćanja autotaksi prijevoza
 predloženu novu cijenu usluga i njezinu strukturu
 postotak promjene cijene u odnosu na postojeću
 razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom
 dan primjene nove cijene.
Ako Općinsko vijeće uskrati suglasnost za promjenu cijene usluge autotaksi prijevoza,
koncesionar je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu
cijene.

VII. NADZOR
Članak 31.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Državni inspektorat.
Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje vodi stručne i druge poslove vezane za primjenu ove
Odluke.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.

Ova odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Općine Štefanje“ a stupa na snagu od 01.
siječnja 2011 .
Članak 33.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu na području
Općine Štefanje, Klasa.340-01/04-01/01, Urbroj: 2110/03-01-04-1 od 15. lipnja 2004. godine
("Službeni vjesnik Općine Štefanje" broj 02/04).
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