
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
                      GRAD ILOK
                GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 053-01/15-01/05
URBROJ: 2196/02-02-15-01
Ilok, 05. veljače 2015. godine

Na temelju članka 32. i 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" br.
82/13)  i  članka  28.  Statuta  Grada  Iloka  („Službeni  vjesnik“  Vukovarsko-srijemske  županije  br.
11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 16. sjednici održanoj 05. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području grada Iloka

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Ovom odukom uređuje se organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza, cjenik usluga 

autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, te posebni uvjeti koje moraju 
ispunjavati vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na području grada Iloka. 

Članak 2.
Autotaksi prijevoz je prijevoz putnika koji se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili

skupina putnika uzima na jednom mjestu. 
Autotaksi prijevoz se na području grada Iloka obavlja sukladno Zakonu o prijevozu u 

cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbama ove odluke. 

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

1. DOZVOLA 

Članak 3.
Autotaksi prijevoz na području grada Iloka obavlja se na temelju dozvole za obavljanje 

autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 
Dozvolu izdaje Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka (u 

daljnjem tekstu: Odjel). 

Članak 4.
Dozvola za autotaksi prijevoz putnika može se izdati fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem 



tekstu: prijevoznik) s prebivalištem/sjedištem u Gradu Iloku i to po načelu jedna dozvola za jedno 
vozilo. 

Jedan prijevoznik može dobiti više dozvola. 
Dozvola se izdaje na rok na koji je izdana i licencija, a najduže na 5 godina i nije prenosiva 

na drugog prijevoznika. 

Članak 5.
Dozvola sadrži slijedeće podatke: ime i prezime/naziv prijevoznika, prebivalište/sjedište 

prijevoznika, tip i registarsku oznaku vozila, rok važenja dozvole i naznaku područja na kojem će se
obavljati autotaksi prijevoz. 

Obrazac dozvole i obrazac upisnika izdanih dozvola posebnim aktom propisuje 
Gradonačelnik Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 

O izdanim dozvolama Odjel vodi upisnik. 

Članak 6.
Odjel izdaje dozvolu na temelju podnesenog zahtjeva prijevoznika koji ispunjava slijedeće 

uvjete: 
1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza 
2. ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih 
podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim znamenitostima na području 
grada Iloka i okolice. 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole podnositelj zahtjeva mora priložiti i presliku prometne 
dozvole za vozilo s kojim će obavljati autotaksi prijevoz te u zahtjevu navesti rok na koji traži 
izdavanje dozvole. 

Odjel rješenjem utvrđuje da prijevoznik ispunjava sve propisane uvjete za izdavanje dozvole
te da mu se ista može izdati. 

Članak 7.
Prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s 

obavljanjem autotaksi prijevoza na području grada Iloka. 

Članak 8.
Podaci u izdanoj dozvoli mogu se tijekom njena važenja mijenjati ako prijevoznik mijenja 

vozilo kojim obavlja prijevoz, adresu prebivališta/sjedišta, a mogu se mijenjati i iz nekog drugog 
opravdanog razloga. 

Postupak izmjene podataka provodi na zahtjev prijevoznika Odjel. 

Članak 9.
Za izdanu dozvolu prijevoznik plaća naknadu troškova izdavanja dozvole čiju visinu 

posebnim aktom propisuje Gradonačelnik. 

Članak 10.
Nakon isteka važenja, dozvola se može obnoviti. 
Zahtjev za obnovu dozvole podnosi prijevoznik i to najmanje šezdeset dana prije dana isteka



roka njenog važenja. 
Uz zahtjev za obnovu dozvole potrebno je priložiti dokaze iz članka 6. ove odluke. 

Članak 11.
Odjel će rješenjem odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako prijevoznik: 

1. ne ispunjava uvjete iz članka 6. ove odluke 
2. iz neopravdanih razloga u prethodnom razdoblju nije obavljao prijevoz ili se nije pridržavao 
odredbi ove odluke. 

Dozvola se neće obnoviti i u slučaju ako je prijevoznik više od dva puta za vrijeme važenja 
dozvole kršio odredbe ove odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz te 
su mu isto izrečene pravomoćne mjere. 

Podatke o izrečenim mjerama Odjel će zatražiti po službenoj dužnosti od tijela koja o istima
vode službene evidencije.

Članak 12.
Dozvola prestaje važiti prije isteka roka u slijedećim slučajevima: 

1. na zahtjev prijevoznika 
2. prestankom važenja licencije 
3. ako prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji uvjet na temelju kojih je dobio dozvolu 
4. ako prijevoznik duže od trideset dana neopravdano ne obavlja autotaksi prijevoz ili ga obavlja
protivno odredbama ove odluke 
5. ako prijevoznik po posebnim zakonima prestane postojati. 

O prestanku važenja dozvole prije njenog isteka Odjel će izdati rješenje.

2. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 13.
Autotaksi  prijevoz  obavlja  se  po  dogovoru  između  korisnika  usluge  i  prijevoznika,  uz

unaprijed utvrđen cjenik usluga i uvjeta što su određeni ovom odlukom. 
Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na vožnju na

njegov  zahtjev  na  autotaksi  stajalištu  ili  na  mjestu  koje  odredi  putnik,  pod  uvjetom da  to  ne
zabranjuju prometni propisi. 

Autotaksi prijevoznik sa sjedištem, odnosno prebivalištem izvan područja grada Iloka ima
pravo obavljati  autotaksi prijevoz na području grada Iloka,  ali  samo ako je putnika primio van
područja grada Iloka, a područje grada Iloka mu je krajnje odredište u pružanju usluge prijevoza. 

Članak 14.
Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata. 

Članak 15.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač

dužan je u vozilu imati: 
 dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza 
 za autotaksi vozača dokument da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika, odnosno iskaznicu

vozača zaposlenog kod autotaksi prijevoznika 
 plan grada Iloka 
 cjenik autotaksi usluga (na hrvatskom i engleskom jeziku) 
 knjigu računa s pečatom autotaksi prijevoznika. 

Članak 16.
Ako prima putnike na autotaksi stajalištu prijevoznik odnosno autotaksi vozač iste prima po



redoslijedu stajanja njegova vozila na stajalištu. 
Iznimno, ukoliko putnik ima posebne zahtjeve glede urednosti, pouzdanosti, prostranosti i

udobnosti 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, preko radio taksi centra ili određenog taksi
stajališta, prima se na vožnju na mjestu koje je odredio putnik. 

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

Ako autotaksi vozač, koji se nalazi na prvom mjestu stajališta, ne želi primiti putnika na
stajalištu  ili  putnika  najavljenog putem radio  taksi  centra,  odnosno telefona  na  stajalištu,  mora
napustiti prvo mjesto na stajalištu i zauzeti mjesto na začelju. 

Članak 17.
Prijevoznik  je  dužan  pružiti  uslugu  svakoj  osobi  koja  prijevoz  naruči  neposredno  ili

telefonom, bez obzira na duljinu vožnje, osim: 
 ako je naručitelj alkoholiziran ili agresivan 
 ako su  naručitelj  i  njegova prtljaga  toliko  prljavi  da  bi  mogli  uprljati  druge  putnike  ili

unutrašnjost vozila. 
Prijevoznik ne smije prevoziti bez pratnje djecu mlađu od šesnaest godina osim u slučaju

kada prijevoz osobe mlađe od šesnaest godina obavlja po nalogu roditelja. 

Članak 18.
Prijevoznik je dužan uz putnika primiti i njegovu prtljagu ako je to moguće i smjestiti je

propisno u spremište za prtljagu. 

Članak 19.
Odredište vožnje određuje putnik. 
Prijevoznik  je  dužan  prijevoz  obaviti  najkraćim putem,  odnosno  putem koji  mu  odredi

putnik. 
Putnik može odobriti  prijevozniku da uz njega primi i  druge putnike.  Kad se odjednom

prevozi više putnika usluga se naplaćuje samo jedanput. 
Kad jedan od putnika  napusti  vozilo  i  plati  prijevoz,  nastavak vožnje  smatra  se  novom

vožnjom, pa se taksimetar ponovno uključuje. 

Članak 20.
Prijevoznik je dužan naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište. 
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije  moguće dovršiti,  prijevoznik  je  dužan osigurati

putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 

Članak 21.
Prijevoznik je dužan na početku vožnje uključiti taksimetar. 
Kad  je  prijevoz  naručen  telefonom  preko  radio  taksi  centra  ili  pozivom  s  određenog

stajališta, taksimetar se uključuje nakon dolaska vozila na mjesto na koje je pozvano, ako se to
mjesto nalazi u gradskoj zoni. 

Članak 22.
Prijevoznik je dužan korisniku usluge izdati uredan račun za obavljeni prijevoz. 
Račun je uredan kad su na njemu označeni: 

 datum vožnje 
 polazište i odredište 
 vožnja noću, nedjeljom, praznikom (blagdanom)
 novčani iznos naknade 



 pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača. 

Članak 23.
Nakon završetka vožnje autotaksi vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti

nadležnoj službi Policijske postaje. 
Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne javi u roku od osam dana, s njima se postupa po

propisima o nađenim stvarima. 

Članak 24.
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. 
Autotaksi vozaču nije dopušteno obavljati autotaksi prijevoz pod utjecajem droge, alkohola

ili opojnih sredstava. 

3. CIJENA PRIJEVOZA 

Članak 25.
Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik. 
Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom, kojeg ovjerava Odjel. 
Ovjeru cjenika prijevoznik je dužan ishoditi prije početka obavljanja autotaksi prijevoza. 
Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati slijedeće: 

1. cijenu za relaciju do 5 km kao startnu cijenu, koja vrijedi od trenutka uključivanja taksimetra do
trenutka prvog otkucaja taksimetra, a u koju je uključena i početna udaljenost do 5 km i početni
vremenski razmak 
2. cijenu za jedan km vožnje izraženu u kunama, bez lipa 
3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od granične ili za stajanje, koja ne može biti manja
od cijene za jedan km vožnje 
4. cijena za noćnu vožnju od 24,00 do 06,00 sati, a koja može biti veća od cijene za dnevnu vožnju
najviše za 20%. 

Članak 26.
Prijevoz  prtljage  uključen  je  u  cijenu  usluge  autotaksi  prijevoza  utvrđenu  cjenikom  iz

prethodnog članka. 
Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije

početka prijevoza. 

III. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 27.
Autotaksi stajališta su uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike na

prijevoz, a mogu se nalaziti na javnim površinama, na ostalim površinama u vlasništvu Grada Iloka
ili na površini u vlasništvu ili zakupu prijevoznika. 

Stajališta na javnim i ostalim površinama u vlasništvu Grada Iloka određuje Gradonačelnik. 

Članak 28.
Autotaksi stajališta obilježavaju se propisanom prometnom signalizacijom. 
Pored  propisane  signalizacije  svako  autotaksi  stajalište  mora  imati  istaknut  naziv,  broj

mjesta na stajalištu i radno vrijeme. 
Autotaksi vozila staju na autotaksi stajališta redom kojim su na isto pristigla. 
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila. 



Vozila koja imaju više od pet sjedala moraju stajati na mjestima koja su za njih posebno
označena. 

Članak 29.
Troškove uređenja i održavanja autotaksi stajališta snosi Grad Ilok. 
Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba. 

IV. AUTOTAKSI VOZILA 

Članak 30.
Autotaksi prijevoz može se obavljati osobnim vozilom koje je registrirano za minimalno pet

mjesta za sjedenje. 
Autotaksi prijevoz može se obavljati i osobnim vozilom najviše 8+1 mjesto za sjedenje. 

Članak 31.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora, osim uvjeta propisanih Zakonom i propisima

kojima se temeljem Zakona utvrđuju posebni  uvjeti  za  vozila  kojima se obavlja javni  cestovni
prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete: 
 imati najmanje četvora vrata osim jednovolumenskog vozila 
 da je bijele boje 
 da  je  opremljeno  protupožarnim  aparatom,  baždarenim,  ispravnim  i  plombiranim

taksimetrom 
 da  na  vidnom mjestu  ima  istaknutu  obvezu  da  je  vozač  dužan  putniku  izdati  račun  za

izvršenu uslugu. 
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora biti propisno označeno i to kako slijedi: 

 na krovu vozila opremom koja noću mora biti osvijetljena, a na kojoj je propisani znak i
natpis TAXI i evidencijski broj 

 na bočnim stranama vozila znak i natpis ILOK TAXI kao i telefonski broj za poziv na način
prikazan na slici koja je u privitku i čini sastavni dio ove odluke 

 vidljivo istaknuto naziv obrta ili ime i prezime/naziv prijevoznika. 

Članak 32.
Na  autotaksi  vozilima  može  biti  istaknut  propagandni  oglas  -  reklama,  ako  se  tim  ne

zaklanja obavezni sadržaj taksi oznake naveden u prethodnom članku. 
Prijevoznik je dužan 15% iznosa od prihoda od oglašavanja i reklamiranja uplatiti u korist

Proračuna Grada Iloka. 
Iznos iz prethodnog stavka prijevoznik uplaćuje u roku od 5 dana nakon što mu je plaćen

iznos za reklamiranje i oglašavanje. 
Prijevoznik je  dužan nadležnom tijelu predočiti  evidenciju o fakturiranom i  naplaćenom

iznosu od reklamiranja i oglašavanja na svojim taksi vozilima. 
Sredstva iz stavka 2. ovog članka koriste se za financiranje održavanja autotaksi stajališta. 

 V. POLAGANJE POSEBNOG ISPITA 

Članak 33.
Autotaksi vozač je dužan položiti poseban ispit kojim se provjerava poznavanje kulturnih,

gospodarskih, turističkih, prometnih i drugih značajnijih objekta i znamenitosti na području grada
Iloka i okolice. 

Ispit se polaže pred povjerenstvom koje imenuje Gradonačelnik. 
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici od kojih su jedan član i jedan



zamjenik predstavnik Turističke zajednice Grada Iloka. 
Program ispita, način provjere znanja kao i ostala pitanja vezana uz polaganje posebnog

ispita propisuje Gradonačelnik na prijedlog Turističke zajednice Grada Iloka, upravnih odjela Grad
Iloka nadležnih za kulturu i gospodarstvo i Odjela. 

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje. 
Administrativne i tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja Odjel. 

VI. NADZOR 

Članak 34.
Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja Odjel i nadležne inspekcijske službe u skladu sa

posebnim zakonskim propisima. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 35.
Prijevoznici  koji  autotaksi prijevoz na području grada Iloka obavljaju temeljem licencije

dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove odluke u roku od 3 (tri)  mjeseca od dana
stupanja na snagu iste, osim u dijelu koji se odnosi na boju autotaksi vozila. Boju autotaksi vozila
prijevoznici  koji  djelatnost  autotaksi  prijevoza  obavljaju  na  dan  stupanja  na  snagu  ove  odluke
moraju uskladiti najkasnije do dana ishođenja nove licencije. 

Prijevoznici koji ne usklade svoje poslovanje nakon proteka rokova iz ovog članka neće
moći više obavljati djelatnost autotaksi prijevoza. 

Članak 36.
Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije. 

Predsjednik Gradskoga vijeća 
Željko Sladetić
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