
Na temelju članka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada 
Novalje (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« br. 9/2015), Gradonačelnik Grada 
Novalje dana 25. svibnja 2015. godine, objavljuje 

 
 

J A V N I   P O Z I V 

 
za dostavu zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje  

autotaksi prijevoza na području Grada Novalje 

  
 
 

1. Predmet ovog Javnog poziva je izdavanje dozvole na temelju koje se obavlja autotaksi 
prijevoz na području Grada Novalje i utvrđivanje liste reda prvenstva za dobivanje 
dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Novalje. 

2. Dozvola se izdaje fizičkim osobama – vlasnicima obrta i pravnim osobama 
registriranima za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: podnositelj 
zahtjeva), a koje imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Novalje te 
ispunjavanju sve uvjete iz ovog Javnog poziva i Odluke o obavljanju autotaksi 
prijevoza na području Grada Novalje. 

3. Ovim Javnim pozivom izdaje se 20 dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na 
području Grada Novalje. 

4. Dozvola za autotaksi prijevoz izdaje se po principu jedan autotaksi prijevoznik (obrt 
ili tvrtka) jedno vozilo. Jedan autotaksi prijevoznik ne može dobiti više od jedne 
dozvole bez obzira na posjedovanje više tvrtki ili obrta.  

5. Dozvola se izdaje na razdoblje od 5 godina, odnosno najduže do isteka važenja licence 
uz godišnje provjere. 

6. Za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi djelatnosti plaća se godišnja naknada u 
iznosu od 15.000,00 kuna. 

7. Dokumentacija se dostavlja na adresu: Grad Novalja, Trg dr. F. Tuđmana 1, 53291 
Novalja, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Dokumentacija za javni poziv za dostavu 
zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada 
Novalje – NE OTVARATI“ do 03. lipnja 2015. godine do 09,00 sati. 

8. Dokumentacija će se otvoriti javno u vijećnici Grada Novalje, Trg dr. F. Tuđmana 1, 
dana 03. lipnja 2015. godine u 10,00 sati. 

9. Uz zahtjev, koji mora sadržavati ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - vlasnika 
obrta, odnosno naziv i sjedište pravne osobe ponuditelja, dostavlja se sljedeća 
dokumentacija: 
- uvjerenje o stručnoj osposobljenosti u unutarnjem (međunarodnom) cestovnom 

prijevozu putnika (tereta), odnosno zakonom propisanu stručnu spremu, 
- obrtnica izdana od ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza ili izvadak iz 

sudskog registra i ugovor o radu, 
- dokaz o sjedištu pravne osobe, odnosno prebivalištu fizičke osobe na području 

Grada Novalje,  
- potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema poreznog 

duga prema Gradu Novalji, 
- potvrda Grada Novalje kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema dugovanja 

prema Gradu Novalji, 
- za ponuditelja pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, odnosno za 

ponuditelja fizičku osobu uvjerenje da nije više od dva puta pravomoćnom 
odlukom prekršajno kažnjen za teži prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti 
cestovnog prijevoza putnika u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom 
prometu ili propisima iz područja sigurnosti cestovnog prometa, 



- za ponuditelja pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, odnosno za 
ponuditelja fizičku osobu uvjerenje da protiv nje/njega nije pokrenut kazneni 
postupak, 

- vozačka dozvola. 
 

10. Dokumentacija kojom fizička osoba – obrtnik, odnosno odgovorna osoba u pravnoj 
osobi dokazuje prvenstvo pri dobivanju dozvole: 
 

a) uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne PP, 
b) potvrda o nezaposlenosti u drugoj polovici godine koja prethodi godini javnog 

poziva i u prvoj polovici godine u kojoj se objavljuje javni poziv, 
c) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
d) potvrda o statusu djece hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
e) potvrda o statusu aktivnog člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva na 

području Grada Novalje koji je sudjelovao u najmanje 70% intervencija u 
godini koja prethodi javnom pozivu, 

f) dokumentacija kojom se dokazuje da će podnositelj zahtjeva poslovati cijelu 
godinu, 

g) svjedodžba/diploma kojom se dokazuje stručna sprema prometnog smjera. 
 

11. Na Javni poziv mogu se javiti podnositelji zahtjeva koji nemaju:  
 

a) ispravu kojom dokazuju vlasništvo, zakup  ili leasing vozila koje ispunjava 
uvjete propisane Zakonom, 

b) presliku knjižice vozila kojom se dokazuje da ispunjava uvjete iz članka 30. 
Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Novalje 
(»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« br. 9/2015) i Pravilnika o 
posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz 
za vlastite potrebe (Narodne novine br. 31/2014), 

c) izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra, ne starije 
od godine dana i priloženi cjenik usluge autotaksi prijevoza, 

d) potvrdu stanice za tehnički pregled o ispunjavanju posebnih uvjeta za osobni 
automobil namijenjen za autotaksi prijevoz sukladno Pravilniku o posebnim 
uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite 
potrebe (Narodne novine br. 31/2014), 

e) licencu za obavljanje autotaksi prijevoza, 
f) potvrdu o položenom ispitu o poznavanju kulturnih, gospodarskih, turističkih, 

povijesnih i drugih objekata u Gradu Novalji. 

 

Podnositelji zahtjeva, koji nemaju navedenu dokumentaciju iz točke 11. dužni su istu 
dostaviti u roku od 15 dana od dana objave rang liste, izuzev dokumentacije pod f) koju su 
podnositelji zahtjeva dužni dostaviti u roku od 90 dana izdavanja dozvole. 

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz točke 11. u 
naprijed navedenom roku, isti gubi pravo na izdavanje dozvole, a na njegovo mjesto stupa 
prvi sljedeći podnositelj zahtjeva s rang liste koji udovoljava uvjetima ovog Javnog poziva.  

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati. 

  
 

Gradonačelnik Grada Novalje 
Ante Dabo 

…. 


