
Na temelju članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 

41/18) i članka 30. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 

2/18) Općinsko vijeće Općine Dugopolje na __sjednici održanoj dana _______2019. 

godine, donosi  

 

 

ODLUKU 

o autotaksi prijevozu  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova 

korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. 

 

Članak 2.  

Autotaksi prijevoz putnika obavlja se na temelju licencije autotaksi prijevoz putnika i 

dozvole za autotaksi prijevoz putnika 

Članak 3.  

Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i 

primaju putnike. 

Autotaksi stajališta obilježava se odgovarajućim znakom i vidno istaknutom oznakom na 

kolniku. 

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama 

snosi Općina Dugopolje. 

 

Članak 4.  

Autotaksi stajalište na području Općine Dugopolje je: 

1. Ulica 4. gardijske brigade (južna strana ulaza u hotel Katarina) – 4 mjesta 

 

 

Članak 5.  

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego ima obilježenih mjesta za vozila.  

Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila. 

 

Članak 6.  

Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine prosječne mjesečne 

isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Općini Dugopolje za posljednji mjesec za koji 

su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole. 

 

Članak 7.  

 

Dozvolu za obavljanje djelatnosti rješenjem izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Dugopolje. 

Dozvola se izdaje na razdoblje od 5 godina, a najdulje do dana isteka licencije. 



Članak 8.  

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom vjesniku Općine 

Dugopolje“. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ: 

Dugopolje,  

 
              

   

 

    Predsjednik 

Općinskog vijeća 

 

Joško Čelan, dipl.ing.građ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

Pravna osnova za donošenje Odluke o autotaksi prijevozu temelji se na odredbi članka 47. 

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18) kojim je 

utvrđeno da jedinica lokalne samouprave može donijeti propis koji se utvrđuje visina 

naknade za izdavanje dozvola. Novim Zakonom utvrđeno je da se autotaksi prijevoz 

obavlja na temelju licencije koju izdaje ured državne uprave u županiji i dozvole za 

autotaksi prijevoz koju izdaje jedinica lokalne samouprave. 

Isto tako je dao ovlasti jedinicama lokalne samouprave samo za propisivanje stajališta za 

autotaksi i način njihovo korištenja te visinu naknade za izdavanje dozvola za autotaksi 

prijevoz. 

Slijedom navedenog, Općina Dugopolje je pristupila izradi Odluke o autotaksi prijevozu 

kojom se uređuje organizacija i način obavljana autotaksi prijevoza na području Općine 

Dugopolje, lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja te 

izdavanje i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. 

Novim Zakonom propisano je da najviša naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša 

od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u jedinici 

lokalne samouprave za posljedni mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi 

podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole te se ovom Odlukom o autotaksi prijevozu 

predlaže spomenuta visina naknade za izdavanje dozvole. 

Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Dugopolje razmatranje i 

usvajanje Prijedloga Odluke kako je u tekstu predloženo. 

 


