
 
Na temelju članka 59. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 82/13.), 

članka 30. i 31. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Novalje 
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije  26/15) pročelnica  Upravnog odjela za poslove 
lokalne samouprave i uprave Grada Novalje, dana 19. lipnja 2017. godine, donosi 

 
PROGRAM 

za polaganje ispita za vozača autotaksi vozila 
na području Grada Novalje 

I. 
Ovim se Programom utvrđuje sadržaj programskih cjelina o poznavanju osnovnih 

podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim i prometnim objektima, znamenitostima i 
manifestacijama na području Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Grad), kojeg je obavezan 
položiti vozač autotaksi vozila te vrijeme i način provjere znanja vozača autotaksi vozila. 

II. 
Teorijski (pismeni) dio ispita, obuhvaća sljedeće programske cjeline: 
- osnove poznavanja kulturnih znamenitosti na području Grada, 
- osnove poznavanja gospodarskih sadržaja na području Grada, 
- osnove poznavanja turističkih i ugostiteljskih smještajnih objekata na području Grada, 
- osnove poznavanja prometa na području Grada. 

III. 
Programska cjelina „osnove poznavanja kulturnih znamenitosti na području Grada“, obuhvaća 
sljedeća područja: 
- poznavanje značajnijih kulturno-povijesnih spomenika na području Grada (Rimski vodovod, 
antički akvadukt – Talijanova buža, Crkva sv. Jurja – Caska, Bazilika u Jazu – Vrtić, Rimska 
nekropola – Caska, Tunera – Caska i Ranokršćanski mozaik na Trgu Bazilike), 
- poznavanje značajnijih sakralnih objekata i groblja, 
- poznavanje kazališta, muzeja i galerija, 
- poznavanje značajnijih kulturnih manifestacija. 

IV. 



Programska cjelina „osnove poznavanja gospodarskih sadržaja Grada“, obuhvaća sljedeća 
područja: 
- poznavanje većih gospodarskih subjekata, 
- poznavanje institucija u gospodarstvu i poduzetništvu, 
- poznavanje komunalnih i ostalih trgovačkih društava u vlasništvu Grada, 
- poznavanje značajnijih gospodarskih manifestacija. 

V. 
Programska cjelina „osnove poznavanja turističkih i ugostiteljskih smještajnih objekata na 
području Grada“, obuhvaća sljedeća područja: 
- poznavanje smještajnih ugostiteljskih objekata (hotela i auto campa na području Grada), 
- poznavanje subjekata u poticanju razvitka turizma na području Grada (Turistička zajednica   
Grada Novalje, Turistička zajednica Stara Novalja, Turističko društvo Metajna i Lun), 
- poznavanje značajnijih turističkih i sportskih manifestacija. 

VI. 
Programska cjelina „osnove poznavanja prometa na području Grada“, obuhvaća sljedeća 
područja: 
- poznavanje prometnih specifičnosti i značajki na području Grada, 
- topografska orijentacija, čitanje automobilske karte i Plana Grada, 
- poznavanje trgovačkih društava i ustanova koje obavljaju poslove iz djelatnosti cestovnog 
prometa, pomorskog prometa. 

VII. 
Pročelnik određuje dan polaganja ispita i poziv za podnošenje prijava za ispit koji će se 
objaviti na web stranici Grada Novalje (www.novalja.hr). 
Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje je, temeljem članka 30. Odluke o obavljanju autotaksi 
prijevoza na području Grada Novalje ( „Županijski glasnik“ LSŽ 26/15), imenovao pročelnik. 

VIII. 
Kandidat je položio ispit ako je uspješno odgovorio na više od  50% ispitnih pitanja. 
Kandidat koji nije uspješno odgovorio na više od 50% pitanja upućuje se na ponovno 
polaganje ispita u narednom ispitnom roku. 



 
IX. 

O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje. 
O položenom ispitu vodi se evidencija pri nadležnom upravnom odjelu Grada. 
 
 
KLASA:340-01/17-01/05 
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         Pročelnik  
         Margareta Škunca – Čepulo, dipl.oec. 
 


