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Na temelju članka 25. Društvenog ugovora Zračne luke Zadar d.o.o., direktor društva dana 06. veljače 

2023. godine donosi: 

 

 

  OPĆE UVJETE 

ZA PRAVO KORIŠTENJA PARKIRNIH MJESTA UNUTAR AUTOTAKSI STAJALIŠTA NA 

PROSTORU ZRAČNE LUKE ZADAR 

 

 

I. 

 

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti za pravo korištenja parkirnih mjesta unutar autotaksi stajališta 

u Zračnoj luci Zadar d.o.o. u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika - korisnika usluga autotaksi prijevoza. (u 

daljnjem tekstu: autotaksi stajalište) 

 

II. 
 
Opći uvjeti za pravo korištenja autotaksi stajališta u Zračnoj luci Zadar donose se u svrhu: 

 

➢ provedbe posebnih pravila za javno dostupna područja na zračnim lukama naloženih u svrhu 

zaštite zračnog prometa od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Ministarstva unutarnjih 

poslova Republike Hrvatske; 

➢ zaštite javnog reda i mira na području Zračne luke Zadar te zabrane i sprječavanja svakog 

neprimjerenog postupanja vozača autotaksi vozila, prilikom pružanja usluge autotaksi prijevoza 

putnicima, a kojim se narušava ugled Zračne luke Zadar. 

➢ dostupnosti prijevoza putniku u/iz zračne luke 

 

Opći uvjeti su obvezujući za sve autotaksi prijevoznike koji su putem natječaja ostvarili pravo korištenja 

autotaksi stajališta.   

 
 

III. 

 

Autotaksi stajalište mogu koristiti sukladno ovim uvjetima samo ponuditelji odabrani putem Javnog 

natječaja za pravo korištenja parkirnih mjesta unutar autotaksi stajališta na prostoru Zračne luke Zadar 

za razdoblje od 24.03.2023. do 31.12.2023. godine. 

 
 

IV. 
 

Svaki ovlašteni pružatelj usluga autotaksi prijevoza koji je ostvario pravo korištenja parkirnih mjesta 

unutar autotaksi stajališta, obvezuje se: 

 

➢ pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u Zračnoj luci Zadar d.o.o.; 

mailto:info@zadar-airport.hr


      

  

➢ dostaviti Zračnoj luci Zadar broj registarske oznake za autotaksi vozilo koje će koristiti na 

autotaksi stajalištu; 

➢ da ostvareno pravo korištenja autotaksi stajališta neće zloupotrebljavati na bilo koji mogući 

način; 

➢ na autotaksi stajalištu koristiti isključivo vozila s prijavljenim registarskim oznakama u Skidata 

parking logic sustav te je obvezan obavijestiti Zračnu luku Zadar d.o.o. o svim nastalim 

promjenama vezanim za vozila; 

➢ za ukrcaj putnika koristiti isključivo autotaksi stajalište koje je uređeno i označeno oznakom 

''Taxi'; 

➢ biti u svom vozilu ili neposredno uz svoje vozilo kada je isti prvi na redu za obavljanje autotaksi 

prijevoza. U suprotnom će izgubiti red te će morati napustiti autotaksi stajalište i vratiti se na 

začelje; 

➢ pridržavati se reda vožnje autotaksi vozila, što podrazumijeva slijedeće: Na autotaksi stajalištu 

autotaksi vozila se parkiraju po redu dolaska u kolonu koja se pomiče unaprijed za upražnjeno 

mjesto; 

➢ poštivati pravo putnika na slobodan izbor autotaksi prijevoznika, neovisno o redoslijedu u koloni; 

➢ ukoliko autotaksi prijevoznik ima ugovorenu rezervaciju za taksi prijevoz istu treba istaknuti na 

odgovarajući uočljiv način. U slučaju unaprijed ugovorene usluge prijevoza autotaksi prijevoznik 

ukrcaj putnika može, ali ne mora izvršiti na autotaksi stajalištu; 

➢ izričito uz pristanak putnika koji prvi uđe u vozilo istovremeno vršiti taksi prijevoz na istim ili 

različitim relacijama; 

➢ suzdržati se od ispitivanja putnika, koji odabere drugog autotaksi prijevoznika, o smjeru i dužini 

vožnje; 

➢ pružati uslugu svakoj osobi koja je naručila prijevoz osim u slučaju ako su naručitelj ili njegova 

prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili uprljati i oštetiti unutrašnjost vozila ili 

ako je prtljaga putnika obujma kojeg ne može prihvatiti; 

➢ pridržavati se osnovnih pravila pristojnog i uljudnog ponašanja na autotaksi stajalištu te 

održavati urednost i čistoću u i oko vozila; 

➢ suzdržati se od svih postupaka i radnji kojima se narušava javni red i mir, a osobito izbjegavati 

nuđenje svojih usluga izvan područja parkinga za autotaksi vozila te bilo kakvog verbalnog ili 

fizičkog sukobljavanja bilo kakve vrste; 

➢ da neće stvarati buku ili galamu, uključujući puštanje glazbe na način koji ometa ili može ometati 

ostale korisnike autotaksi stajališta i/ili bilo kojeg drugog dijela parkirališta Zračne luke Zadar ili 

osoba koje rade u blizini; 

➢ da neće obavljati radnje čišćenja i pranje svog taksi vozila na području autotaksi stajališta 

odnosno parkinga Zračne luke; 

➢ biti uljudan, uredno odjeven, a autotaksi vozilo održavati urednim i čistim; 

➢ da neće koristiti alkohol, lijekove, droge ili ostale supstance koje mogu utjecati na sposobnost 

upravljanja vozilom; 

➢ obavljati autotaksi prijevoz putnika najkraćom rutom, odnosno rutom koju mu odredi putnik; 

➢ primati uz putnika i njegovu prtljagu te je propisno smjestiti u prtljažnik; 

➢ pridržavati se svih relevantnih odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prijevozu; 

➢ poštovati prometne znakove i propise na autotaski stajalištu i ostalim dijelovima Zračne luke; 

➢ unaprijed obavijestiti putnika o cijeni usluge prijevoza za traženu relaciju; 

➢ da neće nuditi uslugu prijevoza unutar ili ispred terminala Zračne luke Zadar te na bilo kojem 

drugom mjestu koje nije predviđeno za navedenu aktivnost; 

➢ postupati po uputama osoblja Zračne luke Zadar angažiranim na poslovima nadzora provedbe 

Općih uvjeta; 

➢ potpisom ovih Općih uvjeta prihvatiti parkiranje na autotaksi stajalištu na vlastiti rizik te da 

Zračna luka Zadar ne jamči niti odgovara za sigurnost vozila ili sadržaja vozila autotaksi 

prijevoznika; 

➢ da neće istupati u medijima vezano za ugovor i poslovanje sa Zračnom lukom Zadar d.o.o. 



      

  

V. 

Svako nepridržavanje bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta rezultirat će ukidanjem prava korištenja  

autotaksi stajališta odabranom ponuditelju autotaksi usluga te zabranom pristupa na područje autotaksi 

stajališta u Zračnoj luci Zadar, na razdoblje od 10 dana. 

Svako daljnje nepridržavanje bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta rezultirat će ukidanjem  svih  prava 

korištenja odabranom ponuditelju za čitavo preostalo razdoblje odnosno do 31.12.2023. 

Zračna luka Zadar d.o.o. zadržava pravo momentalnog ukidanja prava korištenja autotaksi stajališta u 

slučaju teškog kršenja javnog reda i mira od strane odabranih ponuditelja te u slučaju sudskog spora sa 

ovlaštenim pružateljem autotaksi usluga. 

U svim slučajevima ukidanja prava korištenja autotaksi stajališta, pružatelj usluga autotaksi prijevoza 

nema pravo na povrat uplaćene naknade za prava korištenja.      

   VI. 

Registarske oznake autotaksi prijevoznika se ubacuju u Skidata sustav od ponedjeljka do petka u 

vremenu od 08:00 h – 14:00 h. 

 

Svaka izmjena registarske oznake u Skidata parking logic sustavu naplatit će se 75,00 EUR/565,09 kn 

( PDV uključen).  

 

VII. 

Opći uvjeti su javno dostupan dokument te će se objaviti na mrežnim stranicama Zračne luke Zadar 

d.o.o., a dostupni su svakome na zahtjev. 

Ovi Opći uvjeti vrijede do donošenja novih Općih uvjeta. 

Nadležno tijelo za davanje mišljenja i tumačenja odredbi Općih uvjeta je Uprava Zračne luke Zadar 

d.o.o. 

Ukoliko se naknadno ustanovi da je bilo koja odredba Općih uvjeta protivna pozitivnim propisima, ta se 

odredba neće primjenjivati, ali to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta. Zračna luka 

Zadar d.o.o. će tu nevaljanu odredbu čim prije uskladiti sa valjanom odredbom. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja / danom objave na oglasnoj ploči Zračne luke Zadar 

d.o.o. i objave na službenim mrežnim stranicama Zračne luke Zadar d.o.o. 

 

                       Zračna luka Zadar d.o.o. 

                         Direktor 

                             Josip Klišmanić 


