
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13 određuju uvjeti i način obavljanja 

djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, agencijske djelatnosti 

u cestovnom prometu, djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe 

kao i nadležnosti tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovoga Zakona. 

 

Pravna ili fizička osoba-obrtnik smije obavljati djelatnost javnoga cestovnog prijevoza 

putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu ako je upisana u sudski, odnosno 

obrtni registar i posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz koju izdaje ured državne uprave u 

županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa. 

 

Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za 

poslove prometa, izdaje licenciju za obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika i tereta za 

sljedeće vrste prijevoza:  

o prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu,  

o prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu i  

o autotaksi prijevoz.  

 

Licenciju nije potrebno imati za sljedeće vrste prijevoza: 

1. prijevoz pošte kao javne usluge, 

2. prijevoz oštećenih vozila, odnosno vozila u kvaru, 

3. prijevoz osoba i tereta za vlastite ili osobne potrebe, 

4. prijevoz vozilima koja su namijenjena potrebama javne sigurnosti, obrane, zaštite od 

prirodnih i drugih nepogoda, potrebama državnih tijela, medicinskih i humanitarnih 

prijevoza i prijevoza specijalnim vozilima koja su nakon proizvodnje bila prilagođena 

posebnim namjenama i služe prijevozu za vlastite potrebe te se njima ne može 

obavljati prijevoz putnika ili tereta na isti način kao s neprilagođenim vozilima (npr. 

vozila za prijevoz pčela, putujuće knjižnice), što mora biti razvidno iz prometne 

dozvole, 

5. prijevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 

3.500 kg. 

 

Licenciju za unutarnji prijevoz može dobiti fizička osoba-obrtnik ili pravna osoba ako: 

1. ima dobar ugled, 

2. ima financijsku sposobnost, 

3. ispunjava uvjet stručne osposobljenosti, 

4. je vlasnik najmanje jednoga registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza, 

ili ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili 

leasingu. 

Za obavljanje autotaksi prijevoza pravna ili fizička osoba ne mora ispunjavati uvjete iz stavka 

1. točke 2. 

Pravna ili fizička osoba smije obavljati djelatnost međunarodnog javnoga cestovnog 

prijevoza putnika ili tereta ako je upisana u sudski, odnosno obrtni registar i posjeduje 

licenciju Zajednice. Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i 

infrastrukture. 

Prijevoznik koji ima licenciju Zajednice ne treba imati licenciju za unutarnji prijevoz. 



Prijevoznik mora biti stručno osposobljen ili imati zaposlenog upravitelja prijevoza. 

Upravitelj prijevoza je osoba koja je položila ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje 

djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza. Ispit o stručnoj osposobljenosti obuhvaća znanja iz 

građanskog, gospodarskog, radnog i socijalnog prava, poreznih propisa, poslovanja i 

financijskog upravljanja, pristupa tržištu prijevoznih usluga, tehničkih standarda i organizacije 

poslovanja te sigurnosti u cestovnom prometu. Za izdavanje licencije za prijevoz u 

unutarnjem cestovnom prometu potrebna znanja odnose se na znanja potrebna za obavljanje 

unutarnjega cestovnoga prijevoza. Provjera znanja sastoji se od obveznoga pismenog ispita. 

Osobe koje imaju višu ili visoku stručnu spremu cestovnog smjera oslobođene su obveze 

polaganja ispita. 

Osobe koje imaju završenu višu ili visoku naobrazbu pravnog, ekonomskog, prometnog ili 

strojarskog smjera oslobođene su polaganja dijela ispita iz predmeta koje su tijekom svog 

obrazovanja položili. 

Osobe koje su stekle najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza do 

31.07.2010.g., oslobođene su obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje 

djelatnosti autotaksi prijevoza.  

 

 

Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna i fizička osoba koja je 

registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i ima licenciju za tu 

djelatnost. 

Agencijska djelatnost u cestovnom prometu, u smislu Zakona o prijevozu u cestovnom 

prometu, su poslovi posredovanja kod zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika, u 

ime i za račun prijevoznika. 

Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove 

prometa, izdaju licenciju za početak obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prometu. 

Licenciju za agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može dobiti fizička ili pravna osoba 

ako ispunjava sljedeće uvjete:  

1. da ima dobar ugled,  

2. ispunjava uvjet stručne osposobljenosti (vrijede jednaki uvjeti kao kod prijevoznika),  

3. poslovni prostor s istaknutom tvrtkom na ulazu, koji je primjeren za poslovanje, 

potpuno odvojen od stambenog prostora i omogućava povjerljive razgovore sa 

strankama, 

4. sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu. 

 

 

Djelatnost pružanja usluga autobusnog kolodvora može obavljati pravna ili fizička osoba 

koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu objekt autobusnog 

kolodvora, te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje ured državne 

uprave nadležan za poslove prometa, odnosno, upravno tijelo Grada Zagreba, nadležno za 

poslove prometa. 

Uvjeti za dobivanje licencije za pružanje usluga autobusnog kolodvora su: 

1. dobar ugled, 

2. zaposlena osoba odgovorna za vođenje poslova kolodvora s položenim ispitom o 

stručnoj osposobljenosti (vrijede jednaki uvjeti kao kod prijevoznika), 

3. najmanje dva natkrivena perona, 

4. najmanje jedno autotaksi stajalište, 



5. osvijetljene i zagrijane prostorije za boravak putnika, 

6. prostor za pohranu prtljage, 

7. sanitarne prostorije, 

8. prometni ured, 

9. mjesto za prodaju voznih karata, 

10. istaknuti izvodi iz voznih redova, 

11. prostor prilagođen za pristup invalidnim osobama. 

 

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu može obavljati pravna ili 

fizička osoba, koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu 

objekt teretnog kolodvora, te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje 

ured državne uprave nadležan za poslove prometa, odnosno, upravno tijelo Grada Zagreba 

nadležno za poslove prometa. 

Uvjeti za dobivanje licencije za pružanje kolodvorskih usluga u teretnom prometu su: 

1. dobar ugled, 

2. zaposlena osoba odgovorna za vođenje poslova kolodvora s položenim ispitom o 

stručnoj osposobljenosti (vrijede jednaki uvjeti kao kod prijevoznika), 

3. odgovarajuća površina za parkiranje vozila, u skladu s posebnim propisom, 

4. prostor i mehanizacija za pretovar tereta, 

5. prostor za skladištenje tereta, 

6. povezanost s najmanje još jednim vidom prometa, 

7. prostor za carinske, otpremničke i agencijske poslove, 

 

 

 

 

 

 

Često postavljana pitanja su:  

Koju školsku spremu moram imati da se mogu prijaviti za ispit o stručnoj osposobljenosti za 

javni cestovni prijevoz?  

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) nije predviđena posebna 

obaveza, vezana za školsku spremu i prijavu ispita, dakle ispit mogu prijaviti sve 

zainteresirane osobe.  

Tko na temelju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevozu u cestovnom prometu 

NE mora polagati ispit o stručnoj osposobljenosti za cestovni prijevoz?  

Vezano za zakonsko određenje članka 20. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 

(NN 82/13), ispit o stručnoj osposobljenosti nisu dužne polagati osobe koje imaju:  

o visoku stručnu spremu cestovnog smjera  

o višu stručnu spremu cestovnog smjera  

o osobe koje su stekle najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju 

autotaksi prijevoza do 31.07.2010.g.(samo za ishođenje licencije za autotaksi 

prijevoz)  
Jesu li su osobe koje imaju višu ili visoku naobrazbu pravnog, ekonomskog, prometnog ili 

strojarskog smjera dužne polagati ispit u cijelosti?  

Osobe koje imaju završenu višu ili visoku naobrazbu pravnog, ekonomskog, 

prometnog ili strojarskog smjera oslobođene su polaganja dijela ispita iz predmeta 

koji su tijekom svog obrazovanja položili.  



Na koji način se utvrđuje uspjeh na ispitu?  

Ispit je položio kandidat koji je točno odgovorio na najmanje 60% ukupno 

postavljenih pitanja i najmanje 50% pitanja iz svakog dijela pisanog ispita. 

Kako postupiti u slučaju ako je polaznik spriječen pristupiti ispitu? 

Ako je polaznik iz opravdanog razloga spriječen pristupiti ispitu, mora to pismenim 

putem prijaviti Povjerenstvu najkasnije 48 sati prije početka ispita, a u slučaju 

spriječenosti za to priložiti dokaze (mail: prijavoznici-ispit@hok.hr ili fax: 01/4846-

610). Polaznik koji bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu ili u tijeku ispita 

odustane od daljnjeg polaganja, ocjenjuje se kao da ispit nije položio.  

Kada se održavaju ispiti za stručnu osposobljenost za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog 

prijevoza?  

U pravilu ispit se polaže u četiri ispitna roka: u proljetnom roku, ljetnom roku, 

jesenskom roku i zimskom roku. Izuzev toga ispit se može održati i češće ovisno o 

broju prijavljenih polaznika.  

Organiziraju li se ispiti o stručnoj osposobljenost za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog 

prijevoza izvan Zagreba?  

Povjerenstvo određuje mjesto i vrijeme polaganja ispita ovisno o broju prijavljenih 

kandidata. U pravilu se ispiti održava u Zagrebu, međutim ukoliko na nekom području 

postoji više zainteresiranih kandidata, tada je moguće ispit organizirati na tom 

području.  

Na koji način se kandidati pripremaju za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za 

obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza? 

Pripremljeni su posebni katalozi za pripremu kandidata za polaganje ispita.  

Katalog pitanja može se bez naknade preuzeti sa web stranice HOK-a 

(http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz), Katalog pitanja i 

odgovora možete naručiti  iz  HOK-a uz naknadu u iznosu od 100,00 kuna (na istoj 

uplatnici kojom se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.600,00 

kuna i “katalog pitanja i odgovora“ će biti poslan na adresu poštom). 

Koliki iznos za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti polaznik plaća?  

Za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti polaznik plaća iznos od 1.500,00 kuna.  

Koliki iznos za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti polaznik plaća pri prijavi za 

sljedeći rok ako na prethodnom roku nije položio ispit?  

Za ponavljanje polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti polaznik plaća iznos od 

1.500,00 kuna.  

Što od dokumentacije moram priložiti za prijavu ispita o stručnoj osposobljenosti za javni 

cestovni prijevoz?  

1. popunjena prijavnica na ime osobe koja polaže ispit  

2. dokaz o uplati (1.500,00 kn)  

3. preslika Diplome (dostavljaju samo osobe koje imaju završenu višu ili visoku 

naobrazbu pravnog, ekonomskog, prometnog ili strojarskog smjera)  

Na koji način se plaća ispit o stručnoj osposobljenosti za javni cestovni prijevoz?  

Naknada za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kuna uplaćuje se IBAN račun 

Hrvatske obrtničke komore:  HR69 2340 0091 1001 74539, poziv na broj odobrenja 

(navesti OIB). 

 Svrha doznake: Uplata za ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje javnog 

cestovnog prijevoza. U korist računa:  

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, OIB 96583527575  
Gdje mogu preuzeti prijavnicu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za cestovni 

prijevoz?  

mailto:prijavoznici-ispit@hok.
http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz


Prijavnica za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti može se preuzeti u 

Područnim obrtničkim komorama, Udruženjima obrtnika ili je preuzeti sa internet 

portala HOK-a (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz).  

Gdje šaljem kompletnu dokumentaciju za prijavu ispita?  

Kompletnu dokumentaciju možete poslati na tri načina:  

1. poštom: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Odjel za organizaciju rada cehova 

Prijava za polaganje ispita Ilica 49/2 10 000 Zagreb  

2. fax-om: 01/4846-610 

3. mail-om: prijevoznici-ispit@hok.hr 

Kako ću znati kad i gdje se točno održava ispit?  

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog roka ispita, dok 

je Povjerenstvo dužno uputiti polaznicima pisani poziv za pristupanje ispitu najkasnije 

7 dana prije početka ispita. Na toj obavijesti svaki polaznik biti će obaviješten o 

mjestu, datumu i vremenu održavanja ispita.  

 

 

 

 

Tajnik ispitnog Povjerenstva  

 

        Matija Duić, dipl. oec. 
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