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Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ 
broj 82/13), članka 3. i 4. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni 
cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („ Narodne novine“ broj 31/14.), Gradsko vijeće 
Grada Novalje,  na XXIII. sjednici  održanoj dana 21.prosinca 2015. godine, donijelo je  
 
 
 

ODLUKU 
o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Novalje 

 
  

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza putnika na 
području Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Grad). 
 

Članak 2. 
 

Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne 
novine“ broj 82/13) i Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni 
prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“ broj 31/2014) i ovom Odlukom. 
Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju dozvole koju izdaje Upravni odjel za poslove lokalne 
samouprave i uprave, Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvenu djelatnost 
(u daljnjem tekstu – Upravni odjel). 
 

Članak 3. 
 
Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje: 
1. „Autotaksi“ je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom 
ako se putnik ili skupina putnika uzima na jednom mjestu. 
2. „Autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje 
autotaksi prijevoza. 
3. „Vozač autotaksi vozila“ je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ispunjava 
uvjete za vozača autotaksi vozila propisane pozitivnim propisima i ovom 
Odlukom. 
 
4. „Autotaksi vozilo“ je osobni automobil za prijevoz putnika koje ispunjava sve 
uvjete propisane pozitivnim propisima i ovom Odlukom. 
5. „Autotaksi stajalište je uređeno mjesto na kojem stoje autotaksi vozila i primaju 
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putnike. 
6. „Dozvola“ je akt koji za svako pojedino vozilo izdaje gradsko upravno tijelo 
nadležno za poslove prometa, a na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i s 
područja Grada Novalje.  
 
 

II. DOZVOLA 
 

Članak 4. 
 
Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja Grada Novalje imaju autotaksi prijevoznici 
sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Novalje. 
Autotaksi prijevoz na području Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi 
prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 
Dozvolu iz stavka 2. ovoga članka izdaje Upravni odjel. 
Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 (pet) godina, odnosno najduže do isteka važenja licence. 
Uz dozvolu se izdaje naljepnica s brojem i rokom važenja dozvole. 
Dozvolu može  koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana, odnosno pravna ili fizička 
osoba – obrtnik kojem je izdana i njihov pravni sljednik odnosno nasljednik 
Upravni odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 
Dozvola za autotaksi izdaje se po principu jedan autotaksi prijevoznik (obrt ili tvrtka) – jedno 
vozilo – jedna dozvola.  
Broj dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza određuje se prema posljednjem popisu 
stanovništva na području Grada Novalje kao i prema broju turističkih dolazaka na području 
Grada Novalje.  
Prema ovom kriteriju, ovom se Odlukom utvrđuje da nadležno tijelo iz prethodnog stavka ovog 
članka, može izdati do najviše 50 (pedeset) dozvola. 
Za obavljanje autotaksi djelatnosti plaća se godišnja naknada Gradu. 
Visina godišnje naknade za obavljanje autotaksi djelatnosti iznosi 10.000,00 
kuna godišnje. 
Oblik i sadržaj dozvole za izdavanje dozvole, te sadržaj i način vođenja upisnika izdanih 
dozvola, propisuje pročelnik Upravnog odjela za poslove lokalne uprave i samouprave (u 
daljnjem tekstu: Pročelnik). 
 
 
 

Članak 5. 
 
Dozvola sadrži ime i prezime, naziv, prebivalište/ sjedište autotaksi prijevoznika, podatke o 
obrtu ili tvrtki, osobni identifikacijski broj, područje na kojem će se autotaksi obavljati, vrijeme 
važenja dozvole te tip i registracijsku oznaku vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz. 
 



3 

 

Članak 6. 
 
Dozvola se izdaje na temelju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za 
autotaksi prijevoz (u daljnjem tekstu: javni poziv). 
Javni poziv raspisuje Pročelnik. 
Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči, a obavijest o raspisanom javnom pozivu daje se u 
dnevnom tisku  i web stranicama grada. 
U javnom pozivu moraju biti naznačeni svi uvjeti  po kojima se podnositelji zahtjeva rangiraju te 
posebno odgovarajuće isprave i izjave što ih je potrebno priložiti zahtjevu.  
 

Članak 7. 
 

Javni poziv sadrži: 
- broj dozvola koji se izdaje, 
- uvjete za izdavanje dozvole, 
- vrijeme za koje se izdaje dozvola, 
- iznos godišnje naknade 
- rok za prijavu na javni poziv, 
- uvjet  po kojima se podnositelji zahtjeva rangiraju za određivanje redoslijeda prvenstva za 
dobivanje dozvola, 
- dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete  za obavljanje 
autotaksi prijevoza, 
- vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda, 
 

Članak 8. 
 
Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtnik, sa sjedištem odnosno prebivalištem na 
području Grada Novalje, koja: 
1. ima važeću licencu za obavljanje autotaksi prijevoza, 
2. ima položen ispit, odnosno ima zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju Grada 
 

Članak 9. 
 
Ako broj podnesenih zahtjeva bude veći od broja dozvola, prednost ima pravna ili fizička osoba 
čiji je zahtjev ranije zaprimljen. 
 

Članak 10. 
 
Pročelnik  imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za izdavanje dozvola za obavljanje 
autotaksi prijevoza na području Grada ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ). 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i najmanje dva člana. Povjerenstvo priprema, provodi 
postupak i predlaže Pročelniku donošenje Odluke o izdavanju dozvola. 
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Povjerenstvo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvola ukoliko autotaksi prijevoznik ne ispunjava 
uvjete iz članka 8. ove Odluke. 
 

Članak 11. 
 
U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik dužan je u 
roku od 15 ( petnaest) dana od dana nastale promjene, obavijestiti Upravni odjel. 
Upravni odjel će izdati autotaksi prijevozniku zamjensku dozvolu s rokom važenja koji mu je bio 
utvrđen dozvolom prije promjene podataka. 
 

Članak 12. 
 
Temeljem ove Odluke, Pročelnik će raspisati javni poziv za dostavu dokumentacije za izdavanje 
dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada u roku od 90 (devedeset) dana, od 
dana stupanja na snagu ove odluke. 
 

Članak 13. 
 
Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim 
slučajevima: 
1. prestankom važenja licence, 
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika, 
 

Članak 14. 
 
Autotaksi prijevoznik može podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri 
mjeseca prije isteka njezina važenja. 
Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 8. ove odluke. 
Upravni odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik ispunjava uvjete 
za dobivanje dozvole iz članka 8. ove Odluke. 

 
 
III  IZDAVANJE DOZVOLA 
 
 

Članak 15. 
 
Dozvole se izdaju na temelju liste prijavitelja koja se  utvrđuje na temelju provedenog javnog 
poziva koji raspisuje Pročelnik. 
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Članak 16. 
 
Lista prijavitelja sadržava: 
- redni broj, 
- naziv/ime i prezime, OIB i adresu sjedišta/prebivališta podnositelja zahtjeva te mjesto i datum 
utvrđivanja liste. 
 

Članak 17. 
 
Podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe na   listu. 
Žalba se podnosi  Upravnom odjelu za gospodarstvo Ličko-senjske županije putem povjerenstva. 
 

Članak 18. 
 
Nakon utvrđivanja konačne liste  izdaju se dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. 
 
 

 
IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 19. 
 
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata. 
Autotaksi prijevoz obavlja se na način da vozač autotaksi vozila prima putnika ili skupinu 
putnika na jednom mjestu i to na autotaksi stajalištu, na cesti ili na mjestu koje je odredio putnik 
pod uvjetom da je zaustavljanje autotaksi vozila dopušteno prometnim propisima. 
Na telefonski poziv putnik se prima na mjestu koje on odredi. 
 

Članak 20. 
 
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati: 
 
1. dozvolu,  
2. cjenik usluga autotaksi prijevoza (najmanje na hrvatskom i engleskom jeziku), 
3. plan Grada, 
4. fiskalnu kasu, 
5. za vozača autotaksi vozila dokaz da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika. 
 
Cjenik iz točke 2. ovog članka mora biti istaknut u vozilu na vidnom mjestu koje će putniku 
omogućiti da se upozna s njegovim sadržajem prije ulaska u autotaksi vozilo. 
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Članak 21. 
 
Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči 
neposredno ili telefonski, bez obzira na duljinu vožnje, osim u slučaju: 
1. ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, 
2. ako je naručitelj ili njegova prtljaga prljava u mjeri da bi mogla uprljati unutrašnjost vozila, 
3. ako je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu. 
Vozač autotaksi vozila dužan je uz putnika primiti njegovu prtljagu, te je propisno smjestiti u 
prtljažnik. 
Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce. 
 
 

Članak 22. 
 
Vozač autotaksi vozila je dužan prijevoz obaviti najkraćim putem ili putem koji mu odredi 
putnik ako je to dopušteno prometnim propisima. 
Putnik može odrediti vozaču autotaksi vozila da uz njega primi i druge putnike odnosno može 
primiti više putnika koji idu u istom pravcu uz njihovu prethodnu suglasnost, a u kojim 
slučajevima se takva usluga autotaksi prijevoza naplaćuje kao jedna vožnja.  
 

Članak 23. 
 
Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar. 
Za prijevoze naručene telefonom ili pozivom s određenog stajališta, taksimetar se uključuje po 
dolasku na mjesto ukrcaja koje je putnik odredio. 
 

Članak 24. 
 
Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na odredište te 
putniku izdati račun za obavljeni prijevoz sukladno posebnim propisima. 
Račun sadrži sljedeće podatke: 
- naziv, sjedište/prebivalište autotaksi prijevoznika te njegov OIB, 
- ime i prezime vozača, 
- evidencijski broj prijevoznika, 
- registraciju vozila, 
- datum i vrijeme vožnje, 
- novčani iznos naknade s oznakom „plaćeno“ 
- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača ako ne postoji pisač za ispis računa. 
Vozač koji zbog kvara na vozilu ili drugog opravdanog razloga ne može dovršiti prijevoz na 
način iz stavka 1. ovoga članka, dužan je putniku osigurati drugi autotaksi prijevoz. 
Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti 
najbližoj policijskoj postaji. 
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V. AUTOTAKSI VOZILO 
 

Članak 25. 
 
Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih odredbama Zakona i Pravilnika o posebnim 
uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni promet i prijevoz za vlastite potrebe, 
ispunjavati sljedeće uvjete: 
- ugrađen taksimetar koje je postavljen na vidljivom mjestu u vozilu, 
 - cijenik postavljen na vidnom mjestu u vozilu, 
 - ugrađenu svjetleću oznaku „TAXI“ postavljenu na krovu vozila koja mora svijetliti 
kad je vozilo slobodno za vožnju, 
 - na svjetlećoj oznaci „TAXI“ istaknuti evidencijski broj taksi prijevoznika, 
 - najmanje četvora bočna vrata, 
 - ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48, 
 - ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s 
Pravilnikom ECE-R 48, 
 - ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i 
ECE-R 16, 
 - ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17; 
 - ugrađen klima uređaj, 
 - ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13, 
 - ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača, 
 - ugrađeno treće stop svjetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48, 
 - ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe, 
 - zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA). 
 
 

VI. AUTOTAKSI VOZAČ 
 

Članak 26. 
 

Vozač ne smije prevoziti djecu mlađu od šest godina bez pratnje odrasle osobe. 
Vozač je dužan pri prijevozu djece poštivati odredbe propisa o sigurnosti prometa na cestama 
kojima se regulira prijevoz djece u motornom vozilu. 

 
 
VII. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 
 

Članak 27. 
 
Autotaksi stajalište je posebno označena prometna površina, određena za zaustavljanje vozila, 
koja omogućava siguran ulazak putnika u vozilo. 
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Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta po lokacijama utvrđuje Pročelnik. 
Na autotaksi stajalištu mora biti jasno istaknut cjenik autotaksi usluga. 
 

Članak 28. 
 
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku. 
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih 
mjesta. 

 
 
VIII. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 
 

Članak 29. 
 

Maksimalnu cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje Pročelnik. Cijenu prijevoza utvrđuje 
autotaksi prijevoznik cjenikom kojeg ovjerava Upravni odjel. 
 Cjenik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 
- cijenu početka vožnje, 
- cijenu vožnje po kilometru, 
- cijenu čekanja po satu, 
- cijena početka noćne vožnje  
- cijena noćne vožnje po kilometru  
- cijena noćnog čekanja po satu  
Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 22,00 do 06,00 sati. 
Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza. 
Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije izvan područja Grada Novalje ugovara se 
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.  

 
 
IX. POSEBAN ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA 
 

Članak 30. 
Vozač autotaksi vozila,  je dužan položiti ispit o poznavanju kulturnih, gospodarskih, turističkih, 
povijesnih i drugih objekata u Gradu. 
Program ispita, vrijeme i način provjere znanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Pročelnik. 
Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje imenuje Pročelnik. 
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici. Jedan član povjerenstva mora biti 
iz Turističke zajednice Grada. 
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje. 
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Članak 31. 
 

Ispit iz članka 30. mora se provesti u roku od najmanje 15 (petnaest) dana prije raspisivanja 
javnog poziva određenog ovom odlukom. 

 
 
X. NADZOR 
 

Članak 32. 
 

Nadzor nad primjenom ove Odluke, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, 
provode Inspekcija cestovnog prometa, Državni inspektorat i komunalni redari. 

 
 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 33. 
 
U roku od 8 (osam) dana od stupanja na snagu ove odluke, nalaže se Upravnom odjelu da poniši   
svih 20 (dvadeset) rješenja o dozvolama izdanim na temelju Javnog poziva za dostavu zahtjeva 
za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Novalje, Klasa: 340-
01/15-01/04, Urbroj: 2125/06-01/01-15-6 od 25.svibnja 2015.godine 
 
 

Članak 34. 
 
Pročelnik će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti akte iz svoje 
nadležnosti potrebne za provedbu ove Odluke. 
 

Članak 35. 
 
 
Po isteku vremena na koje je autotaksi dozvola izdana, autotaksi prijevoznici mogu zatražiti 
obnovu istog broja dozvola izdanih temeljem ranije važećih propisa. 
Na sva ostala prava i obveze autotaksi prijevoznika, koji podnesu zahtjev za obnovu dozvole, 
primjenjuju se odredbe ove Odluke. 
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Članak 36. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza na 
području Grada Novalje KLASA: 340-01/15-01/04, URBROJ: 2125/06-02/02-15-02, 
(„Županijski glasnik Ličko-senjske županije“, broj 09/15).  
 
 

Članak 37. 
 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Županijskom glasniku 
Ličko-senjske županije“. 
 
 
KLASA: 340-01/15-01/49 
URBROJ: 2125/06-02-15-2 
Novalja, 21. prosinca 2015.g. 
 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE  
Predsjednik  

 
Ljubomir Kurilić,dipl.oec. 


