
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana''
broj  7/13),  članka  56.  Zakona  o  prijevozu  u  cestovnom prometu  (''Narodne  novine''  broj
82/13) i članka 6. Odluke o autotaksi prijevozu (''Službeni glasnik Općine Podstrana''  broj
23/13, 13/14), općinski načelnik objavljuje:

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za autotaksi prijevoz na području Općine Podstrana

I.
Predmet  Javnog  poziva  je  izdavanje  dozvola  za  obavljanje  autotaksi  prijevoza  na

području Općine Podstrana. 

II.
Na Javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost

autotaksi  prijevoza  (u  daljnjem  tekstu:  autotaksi  prijevoznik),  koji  ispunjavaju  uvjete
propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu i s
prebivalištem/sjedištem na području Općine Podstrana.

III.
Općina Podstrana izdaje ukupno 5 dozvola, i to: 

• 5 dozvola za vozila s najmanje 5 sjedala, a najviše 8+1 sjedalo, uključujući i sjedalo vozača.
Vrijeme za koje se izdaje dozvola: 

• na rok od 5 godina od trenutka izdavanja dozvole.
Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola: 

• 3.500,00 kuna, uplaćuje se jednokratno u proračun Općine Podstrana.
Broj dozvola po autotaksi prijevozniku:

• Jednom autotaksi prijevozniku mogu se izdati najviše dvije dozvole.
Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola: 

• Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno
gospodarstvo, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.  

IV.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju: 

• presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, izvornik ili ovjereni preslik obrtnice za fizičke
osobe – obrtnike, preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
• licenciju za obavljanje auto taksi prijevoza, 
• potvrdu da prijevoznik nema dugovanja prema Općini Podstrana,
•  potvrdu  da  prijevoznik  nema  nepodmirenih  dospjelih  poreznih  obveza  i  obveza  za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
• uvjerenje o nekažnjavanju,
• cjenik usluge autotaksi prijevoza, 
• izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra, 
• uvjerenje o položenom ispitu poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim,
turističkim, prometnim i drugim značajnim znamenitostima Općine Podstrana,
• dokazi o ispunjenju uvjeta kojima se ostvaruje prednost u slučaju većeg broja zahtjeva.



V.
Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost

ima pravna ili  fizička osoba koja uz ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole ispunjava i
jedan od dodatnih uvjeta po slijedećem redoslijedu: 
- prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana duže od jedne godine,
- ne posjeduje važeću dozvolu za obavljanje taksi prijevoza na području Općine Podstrana,
- fizička osoba ima status hrvatskog branitelja,
- ima u vlasništvu ili leasingu vozilo do tri godine starosti,
- ima u vlasništvu ili leasingu vozilo koje je ekološki prihvatljivije (hibridno ili električno
vozilo).

Ukoliko nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka broj podnesenih zahtjeva bude
premašivao broj dozvola koje se izdaju, prednost ima pravna ili fizička osoba čiji je zahtjev
ranije zaprimljen. 

VI.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim

propisima mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
-  da  ima  ugrađenu  svjetleću  oznaku  "TAXI"  na  krovu  vozila  s  evidencijskim  brojem
prijevoznika i vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,
- da ima najmanje pet sjedala, a najviše osam + jedno sjedalo u koje je uključeno i sjedalo
vozača,
- da ima radiovezu ili neku drugu telekomunikacijsku vezu,
- da ima ispravan protupožarni aparat.

VII.
Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: 

OPĆINA PODSTRANA
Odsjek za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo
Trg dr. Franje Tuđmana 3 
21312 Podstrana
s naznakom „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza''.

VIII.
Donošenje Odluke o dodjeli dozvola obavljanja autotaksi prijevoza:
Pojedinačna rješenja o dodjeli dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Odsjek

za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo.

IX.
Zahtjevi  za  izdavanje  dozvola  auto  taksi  prijevoza  koji  nemaju  priloženu  potpunu

dokumentaciju,  odnosno  koji  ne  udovoljavaju  uvjetima  ovog  Javnog  poziva  i  Odluci  o
obavljanju autotaksi prijevoza (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 23/13, 13/14) neće
se razmatrati. 

X.
Ovaj Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objave u lokalnom tisku i na internetskoj

stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).



XI.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana,

Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana. na brojeve telefona: 330-545 i na internetskoj
stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr. 

Općinski načelnik:
  Mladen Bartulović, dipl. krim.


