
Na temelju članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 
41/18) i članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine primorko-goranske županije“ 
broj 30/09 i 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13- ispravak i 8/14-
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lovran donijelo je dana           godine, sljedeću         
                               

O D L U K U  
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 stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju 
putnike.  
Općina Lovran ima autotaksi stajalište na lokaciji u centru Lovrana:  
 
1. Ulica Žrtava fašizma, uz kameni zid ispod autobusne čekaonice linije 36   -   3 mjesta.  
 

Članak 3. 
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na 
kolniku. Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim 
površinama snosi Općina Lovran. 
  

Članak 4. 
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.  
Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila. 
 

Članak 5. 
Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine prosječne mjesečne 
isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Općini Lovran za posljednji mjesec za koji su 
objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole. 
 

Članak 6. 
Danom stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu prestala je važiti Odluka 
o autotaksi prijevozu osoba („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 14/11 i 
„Službenim novinama Općine Lovran“ broj 6/16 i 10/17). 
 
      Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Lovran“.  
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     OBRAZLOŽENJE 

   NACRTA ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU 

 

Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18) 

dana 12. svibnja 2018. godine, stavljeni su van snage raniji Zakon i odluke jedinca lokalne 

samouprave o obavljanju autotaksi prijevoza, pa tako i Odluka o autotaksi prijevozu osoba 

(„Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 14/11 i „Službenim novinama Općine 

Lovran“ broj 6/16 i 10/17) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Lovran. Dosadašnjom 

odlukom, sukladno ranijem Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, bila su propisana 

autotaksi stajališta, maksimalni broj dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, postupak 

izdavanja dozvola, izgled i oprema autotaksi vozila, vrijeme u kojemu se obavlja autotaksi 

prijevoz, maksimalne cijene i način određivanja cijena usluga (maksimalne cijene propisivao 

je općinski načelnik).  

Novi Zakon je odredbama članaka 47, 48. i 49. regulirao autotaksi prijevoz, a jedinicama 

lokalne samouprave dao ovlast samo za donošenje propisa kojim utvrđuje lokacije i 

opremljenost  autotaksi stajališta i način njihovog korištenja, te visinu naknade za izdavanje 

dozvola za autotaksi prijevoz, koja ne može biti viša od jedne desetine  prosječne mjesečne 

isplaćene netoplaće u pravnim osobama u jedinicama lokalne samouprave, za posljednji 

mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju  zahtjeva za izdavanje 

dozvole. 

Novim Zakonom jedinica lokalne samouprave ne može ograničiti broj  izdanih dozvola na 

svom području. Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do dana isteka 

licencije i nije prenosiva. 

Ovom odlukom predlaže se zadržati dosadašnju lokaciju autotaksi stajališta u centru Lovrana 

te visinu nakade koja odgovara iznosu do kojeg se visina naknade, sukladno odredbama 

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, može propisati.  

Dosadašnjom Odlukom o autotaksi prijevozu osoba dozvola se izdavala na vrijeme od 1 

godine i za istu je bila propisana naknada od 1.500,00 kn godišnje.  

 

      OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN 


