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 Na temelju članka 31. Statuta Op
Općine Podstrana, na 31. sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine donijelo je:
 

o davanju suglasnosti na legalizaciju gra

 U Odluci o davanju suglasnosti na legalizaciju gra
glasnik Općine Podstrana'' broj 9/13) mijenja se 
 ''2. da je prometnica na kojoj se legalizira gra
izuzev u slučaju legalizacije stambeno, odnosno stambeno poslovnog objekta kao osnovnog objekta, unutar 
građevnog područja gdje, zbog izgrađ
prometnice bez uklanjanja stambenih objekata, kada širina prometnice na kojoj se legalizira gra
biti i manja.'' 
 

U članku 2. stavak 1. mijenja se točka 
 ''3. da je građevina koja je predmet legalizacije nije unutar prometnice za koju je ishodovana lokacijska 
dozvola, izrađen idejni projekt ili je utvr
sukladno tekstualnom i grafičkom dijelu.''

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Op
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SLUŽBENI GL ASNIK
    OPĆINE PODSTRANA 

      Podstrana 31. listopad 2013.                                           

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E  
 

lanka 31. Statuta Općine („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 7/13), Op
ine Podstrana, na 31. sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine donijelo je: 

Izmjene i dopune Odluke 
nosti na legalizaciju građevina u području koridora prometnica

 
Članak 1. 

 
Odluci o davanju suglasnosti na legalizaciju građevina u području koridora prometnica (''Službeni 

ine Podstrana'' broj 9/13) mijenja se članak 2. stavak 1. točka 2. tako da ista sada glasi:
da je prometnica na kojoj se legalizira građevina već izgrađena i minimalne širine 3 (tri) metra, 

aju legalizacije stambeno, odnosno stambeno poslovnog objekta kao osnovnog objekta, unutar 
zbog izgrađenih stambenih objekata na odnosnoj dionici, nema uvjeta za proširenje 

prometnice bez uklanjanja stambenih objekata, kada širina prometnice na kojoj se legalizira gra

Članak 2. 
 

čka 3. tako da ista sada glasi: 
evina koja je predmet legalizacije nije unutar prometnice za koju je ishodovana lokacijska 

en idejni projekt ili je utvrđena urbanističkim ili detaljnim prostornim planom Op
čkom dijelu.'' 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Op

                    
       

Podstrana, 30. listopada 2013. godine                

ASNIK  

                                      Broj 23/2013                         

ine Podstrana“ 7/13), Općinsko vijeće 
 

čju koridora prometnica  

čju koridora prometnica (''Službeni 
ko da ista sada glasi: 

đena i minimalne širine 3 (tri) metra, 
aju legalizacije stambeno, odnosno stambeno poslovnog objekta kao osnovnog objekta, unutar 

enih stambenih objekata na odnosnoj dionici, nema uvjeta za proširenje 
prometnice bez uklanjanja stambenih objekata, kada širina prometnice na kojoj se legalizira građevina može 

evina koja je predmet legalizacije nije unutar prometnice za koju je ishodovana lokacijska 
kim ili detaljnim prostornim planom Općine Podstrana 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ 

    Predsjednik 
  Općinskog vijeća: 
  Tomislav Buljan, v.r. 
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 Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (‘’Narodne novine’’ broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 
broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 5. sjednici, održanoj  dana 30. listopada  2013. godine, 
donijelo je: 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

područja Gornje Podstrane (11) 
 

Članak 1. 
 (1) Ovom Odlukom određuje se izrada ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
područja Gornje Podstrane, u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Urbanističkog plana. 

 
Pravni osnov za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

 
Članak 2. 

          (1) Pravna osnova za izradu i donošenje ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana su: 
- članak 26., 100. i 102.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 

38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).  
  

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
 

Članak 3. 
 (1) Razlog za izradu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana je dopuna odredbi za provođenje u 
zoni izgradnje javnog prostora-amfiteatralnog trga (toč. 7.2.2.), a u svrhu  ishođenja dokumentacije potrebne 
za izgradnju zahvata amfiteatralnog trga. Sukladno smjernicama i uvjetima ‘’Programa poticanja obnove 
raseljenih i zapuštenih eko-etno sela u Splitsko-dalmatinskoj županiji’’ osigurati će se sredstva za 
financiranje ovog zahvata.  Tijekom postupka ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju, utvrđena je potreba 
definiranja odredbi za  provođenje planiranog zahvata u pogledu zasebne etaže za potrebe osiguranja  
prostornih uvjeta za promet u mirovanju.  
 (1) Također, potrebno je uskladiti granice obuhvata UPU-a Gornje Podstrane (‘’Službeni glasnik 
Općine Podstrana“ broj 3/08) sa granicama obuhvata građevinskog područja naselja Gornje Podstrane  iz 
plana višeg reda - Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine 
Podstrana“  broj 8/08). 
  Naime, Urbanistički plan uređenja područja Gornje Podstrane („Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 
3/08) je prostorni dokument donesen  temeljem Prostornog plana uređenja  Općine Podstrana („Službeni 
glasnik Općine Podstrana“ broj 3/06). 
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 
br. 8/08). proširene su granice građevinskog područja naselja na zapadnoj strani obuhvata. Izmjenama  i 
dopunama   Urbanističkog plana,  uskladiti će se granica  obuhvata provedbenog dokumenta s važećom 
planskom dokumentacijom višeg reda.  

Obuhvat Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
 

Članak 4. 
 (1) Obuhvat Izmjena i dopuna Urbanističkog plana  određen je Prostornim planom uređenja  Općine 
Podstrana  („Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 3/06, 8/08) i prikazan je na kartografskom prikazu broj 
4. Građeviska područja naselja u mjerilu 1:5000. 
 (2) Granica obuhvata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ucrtana je na topografsko-katastarskoj 
podlozi  u mjerilu 1:2000 i sastavni je dio ove odluke. 
 (3) Izmjene i dopune Urbanističkog plana obuhvatiti će i dopunu odredbi za provođenje za izgradnju 
amfiteatralnog trga unutar zone izgradnje javnog prostora-amfiteatralnog trga. 
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Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
 

Članak 5 
  (1) Gornja Podstrana  smještena je na južnim padinama masiva Perun na nadmorskoj visini 280.00-
360.00 mnm. U području obuhvata teren je izrazito nagnut od sjevera prema jugu.Građevinsko područje 
Gornje Podstrane definirano Prostornim planom uređenja općine Podstrana obuhvaća povjesnu zaštićenu 
cjelinu i kontaktno područje namijenjeno novoj izgradnji, pretežito stambenoj. Unutar područja zaštićene 
povjesne cjeline planirana je zona izgradnje amfiteatralnog trga-javnog prostora za potrebe javnih događanja, 
koja je neizgrađena i prekrivena niskim raslinjem. Planskim smjernicama određeno je da se prirodna 
konfiguracija terena savladava izgradnjom  kaskadnog kamenog gledališta.  
Uzme li se u obzir obilježje i  značenje eko-etno sela, kao i  očekivani broj sudionika na javnim događanjima , 
parkiranje automobila na cesti nije  ekološki prihvatljivo. Potrebno je osigurati mogućnost  parkiranja i unutar 
predmetnog obuhvata zaštićenog javnog prostora, i to unutar etaže  suterena ili podruma. Uz amfiteatar 
potrebno organizirati servisni sadržaj: javni sanitarni čvor i prodaju ulaznica. 

 
Ciljevi i  programska polazišta Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

  
Članak 6. 

 (1)Programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana je svrhovito korištenje zone 
javne namjene, te organizacija i zaštita pretežno neizgrađenih  površina na zapadnom dijelu obuhvata. 
 (2) Ciljevi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana obuhvaćaju: 

 - Realizacija zahvata amfiteatralnog trga unutar zone izgradnje javnog  prostora,  sukladno 
uvjetima „Programa poticanja obnove raseljenih i zapuštenih eko-etno sela u Splitsko-
dalmatinskoj županiji“. 
 -  Usklađenje granica obuhvata s utvrđenim granicama Urbanističkog plana uređenja područja 
Gornje Podstrane  iz plana višeg reda - Prostornog plana uređenja Općine  Podstrana, i s tim u 
svezi planiranje komunalne i druge infrastrukture na površinama proširenog građevinskog 
područja nadopunom postojeće mreže i rješenje kolnog priključka na prometni sustav naselja. 

 
Popis potrebnih stručnih podloga 

 
Članak 7. 

 (1)   Za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ne predviđa se izrada posebnih  stručnih podloga. 
Za potrebe izrade Plana koristit će se raspoloživa dokumentacija Nositelja izrade, te zahtjevi, podaci i 
smjernice koje će iz podruĉja svog djelokruga dostaviti tijela i osobe određeni posebnim propisima,  
 
 

Način pribavljanja stru čnih rješenja 
 

Članak 8. 
 (1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog 
planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i 
osobe određenih posebnim propisima. 
 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih    posebnih geodetskih podloga 
       

Članak 9. 
 (1) U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (‘’Narodne novine’’ broj 106/98, 39/04, 45/04-
ispravak, 163/04), za potrebe izrade Izmjene i dopune Urbanističkog plana koristiti će se postojeća   
topografsko- katastarska podlogu u mjerilu 1:1000. 
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Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana te drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana 
 

Članak 10. 
 (1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 
propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Urbanističkog plana sudjelovat će u izradi Urbanističkog 
plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi  Nacrta prijedloga Urbanističkog 
plana. Ista tijela će biti pozvana na  javnu raspravu u postupku donošenja Urbanističkog plana. 

 
(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:   
           

- VODOVOD I KANALIZACIJA 
             Biokovska 3 
             21000 Split 
 

- MUP - PU SPLITSKO-DALMATINSKA 
             Sektor civilne zaštite 
             Trg hrvatske bratske zajednice 9, 
             21000 Split 
 

- HEP – DISTRIBUCIJA  d.o.o., Zagreb 
             DP Elektrodalmacija Split  
             Odsjek razvoja 
             Poljička cesta bb 
             21000 Split 
 

- HAKOM - Hrvatska agencija za telekomunikacije 
                    Jurišićeva 13 
                    10000 Zagreb 
 

- MINISTARSTVO KULTURE 
         Uprava za zaštitu kulturne baštine 
         Konzervatorski odjel u Splitu 
         Porinova 1 

            21000 Split  
 

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
         Područni ured za zaštitu i spašavanje Split 
         Moliških hrvata 1 
         21000 Split 
 
 

      
Rok za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana, odnosno pojedinih 
faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba 

određenih posebnim propisima 
 

Članak 11. 
         (1) Rok izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana iznosi  6  mjeseci od dana donošenja Odluke. 
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 (2) Rok provedbe pojedinih faza  Urbanističkog plana: 
 

Faza izrade i donošenja Nadležnost Rok 
Utvrđivanje prijedloga odluke o izradi 
Urbanističkog plana 

Načelnik Listopad 2013. 

Donošenje Odluke o izradi 
Urbanističkog plana 

Općinsko Vijeće Listopad 2013. 

Objava Odluke o izradi Urbanističkog 
plana u službenom glasilu 

Nositelj izrade Studeni 2013. 

Pozivi tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima za dostavu 
zahtjeva i smjernica temeljem  
čl. 79 Zakona 

 
Nositelj izrade 

 
Studeni 2013. 

Obavijest javnosti o izradi temeljem  
čl. 82.Zakona  

Nositelj izrade Studeni 2013. 

Izrada i dostava Nacrta prijedloga Stručni izrađivač Studeni 2013. 
Utvrđivanje  Prijedloga urbanističkog 
plana i upućivanje u postupak javne 
rasprave 
 

 
Načelnik 

 
Studeni 2013. 

Objava javne rasprave o Prijedlogu 
urbanističkog plana u dnevnom tisku i 
posebna obavijest iz čl. 87. Zakona 

 
Nositelj izrade 

 
Studeni 2013. 

Javna rasprava Nositelj izrade, Odgovorni 
voditelj 

Prosinac 2013. 

Obrada primjedbi,Izrada izvješća o 
javnoj raspravi i izrada Nacrta 
konačnog prijedloga Plana 

Nositelj izrade i Odgovorni 
voditelj 

Prosinac 2013. 

Nacrt konačnog prijedloga Stručni izrađivač Prosinac 2013. 
Dostava Nacrta konačnog prijedloga 
Plana tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima sukladno čl. 94. 
Zakona 

 
Nositelj izrade 

 
Prosinac 2013. 

Utvrđivanje Konačnog prijedloga 
Urbanističkog plana 

Načelnik Siječanj 2014. 

Ishođenje mišljenja i suglasnosti  Ožujak 2014. 
Donošenje Urbanističkog plana Općinsko vijeće Ožujak 2014. 
 
 
 (3) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana tijelima i pravnim 
osobama određenim posebnim propisima. Rok za dostavu  zahtjeva  (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima  iznosi 15 dana. 
                                              

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno 
građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

 
Članak 12. 

 (1) Do donošenja Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana –Podstrana, ne zabranjuje se izdavanje akata 
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje na području unutar zone obuhvata.  
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Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana   
 

Članak 13. 
 (1) Sredstva za izradu Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana  osigurana su iz sredstava proračuna 
Općine Podstrana.   
                            

Članak 14. 
 (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 
 
 
Klasa: 021-05/13-01/01                             Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-04/01-13-5                    Općinskog vijeća: 
Podstrana, 30. listopada 2013. godine                  Tomislav Buljan, v.r. 
 
 
 

 Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (''Narodne novine'' 82/13) i 
članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' 7/13), Općinsko vijeće Općine 
Podstrana, na 5. sjednici, dana 23. listopada 2013. godine, donijela je 
  

ODLUKU  
O AUTOTAKSI PRIJEVOZU  

  
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području 
Općine Podstrana. 

  
Članak 2.  

 
Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u 

daljnjem tekstu: Zakon) i ovom odlukom. 
  

Članak 3.  
 

U smislu ove odluke, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 
 

1. "autotaksi prijevoz" je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik 
ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu a prijevoz obavlja na temelju jedne narudžbe i uz jedno 
plaćanje za obavljeni prijevoz, 

 
2. "autotaksi prijevoznik" je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi 

prijevoza, 
 
 
3. "autotaksi vozilo" je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete 

određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i 
prijevoz za vlastite potrebe te ovom odlukom, 
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4. "dozvola" je akt koji za svako pojedino vozilo izdaje općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne 

poslove, a na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i s područja Općine Podstrana, 
 
 
5. "izvod iz licencije" je isprava koju izdaje Ured državne uprave – Služba za gospodarstvo za svako 

pojedino autotaksi vozilo a sadrži podatke o: izdavatelju, prijevozniku, broju obrtnice odnosno 
matičnom broju sudskog registra, broju licencije i datumu važenja licencije, registarskoj oznaci, marki i 
tipu vozila, vrsti prijevoza koja se vozilom može obavljati, datumu izdavanja izvoda, žigu i potpisu, 

 
6. "licencija za obavljanje autotaksi prijevoza" je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti autotaksi 

prijevoza što ga izdaje Ured državne uprave – Služba za gospodarstvo sukladno odredbama zakona 
kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, 

 
 
7.  "vozač autotaksi vozila" je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ispunjava zakonom propisane uvjete 

za vozača autotaksi vozila. 
  
 
II. DOZVOLA  

  
Članak 4. 

 
Autotaksi prijevoz na području i s područja Općine Podstrana može obavljati pravna ili fizička osoba 

na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 
Broj dozvola za područje Općine Podstrana utvrđuje se prema posljednjem popisu stanovništva u 

omjeru jedno vozilo na 600 stanovnika. 
Jednom autotaksi prijevozniku može se izdati najviše dvije dozvole. 

  
Članak 5. 

 
Dozvola se izdaje na vrijeme do pet godina. 
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana. 
Općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove vodi upisnik izdanih dozvola. 
Za izdavanje dozvole plaća se naknada Općini Podstrana. 
Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja upisnika 

izdanih dozvola propisuje načelnik Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: načelnik). 
Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s 

obavljanjem autotaksi prijevoza. 
  

Članak 6. 
 

Dozvolu iz članka 4. stavka 1. ove odluke izdaje općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne 
poslove na temelju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz što ga 
objavljuje na službenim internetskim stranicama i dnevnom tisku. 

Javni poziv sadrži: 
- broj dozvola koji se izdaje, 
- uvjete za izdavanje dozvole, 
- vrijeme za koje se izdaje dozvola, 
- iznos naknade za izdavanje dozvola, 
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- naznaku da je prijevoznik dužan u zahtjevu navesti broj dozvola izdavanje kojih zahtijeva, 
- rok za podnošenje zahtjeva, 
- kome se zahtjev podnosi, 
- isprave kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza, 
- te druge obavijesti.  
 
Ako je podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost pri odabiru ima pravna ili 

fizička osoba koja uz ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole ispunjava i jedan od dodatnih uvjeta po 
sljedećem redoslijedu: 

 
- prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana duže od jedne godine, 
- fizička osoba ima status hrvatskog branitelja, 
- fizička osoba koje je nezaposlena, 
- ima u vlasništvu ili leasingu vozilo do tri godine starosti, 
- ima u vlasništvu ili leasingu vozilo koje je ekološki prihvatljivije (hibridno ili električno vozilo). 
 
Ako i nakon primjene uvjeta iz stavka 3. ovoga članka broj podnesenih zahtjeva bude veći od broja 

dozvola, prednost ima pravna ili fizička osoba čiji je zahtjev ranije zaprimljen. 
Zahtjevi se zaprimaju od dana objave javnog poziva, osim ako javnim pozivom nije drugačije 

određeno. 
  

Članak 7. 
 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pisani zahtjev priložiti isprave iz koje proizlazi da ispunjava sljedeće 
uvjete: 

- ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, kao i pripadajuće izvode licencija za svako 
vozilo, 

- ima sjedište/prebivalište na području Općine Podstrana, 
- ima u vlasništvu, u zakupu ili leasingu vozilo koje ispunjava uvjete propisane ovom odlukom i 

posebnim propisima kojima se uređuje javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, 
- ima izvješće državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra, 
- nema nepodmirene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, 
- nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Podstrana po bilo kojem osnovu, 
- nije kažnjavana, 
- ima položen ispit, odnosno ima zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih 

podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima 
Općine Podstrana  (u daljnjem tekstu: poseban ispit za vozača autotaksi vozila), odnosno ima najmanje jednog 
zaposlenog vozača po vozilu. 

Podnositelj zahtjeva je dužan uz zahtjev priložiti i cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će 
primjenjivati nakon izdavanja dozvole. 

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvola, općinsko upravno tijelo nadležno 
za komunalne poslove donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva. 
  

Članak 8. 
 

U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik dužan je u roku 
od 8 dana od dana promjene podataka podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole općinsko upravno tijelo 
nadležno za komunalne poslove. 

Općinsko upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka izdat će autotaksi prijevozniku novu dozvolu s 
rokom važenja koji mu je bio utvrđen dozvolom prije promjene podataka. 
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Članak 9. 
 

Dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima: 
 
- na zahtjev autotaksi prijevoznika, 
- ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta iz članka 7. stavka 1. ove odluke, 
- ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju neistinitih podataka, 
- prestankom važenja licencije, 
- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika, 
- ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane 

dozvole uzastopno 90 dana, 
- ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona, drugih propisa i ove 

odluke. 
 
Autotaksi prijevoznik u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na povrat naknade za 

izdavanje dozvole. 
 
Rješenje o prestanku važenja dozvole u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka donosi općinsko 

upravno tijelo nadležno za komunalne poslove. 
  

Članak 10. 
 

Autotaksi prijevoznik može podnijeti općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove zahtjev 
za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina važenja. 

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 7. ove odluke. 
Općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove odobrit će zahtjev za obnovu dozvole ako 

autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole propisane člankom 7. ove odluke. 
  

Članak 11. 
 

Općinsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa rješenjem će odbiti zahtjev za obnovu dozvole 
ako: 

1. autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole iz članka 7. ove odluke, 
2. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u 

razdoblju od 90 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih 
ovom odlukom, 

3. autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove odluke, 
zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovi evidencije koju vode 
tijela koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu te pravomoćnih 
presuda sudbenih tijela. 
  
III. NA ČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA  

  
Članak 12. 

 
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata i obavlja ga vozač autotaksi vozila (u 

daljnjem tekstu: vozač). 
Vozač može primati putnike na autotaksi stajalištu, na cesti ili na mjestu koje je pozivom radiovezom 

ili nekom drugom telekomunikacijskom vezom odredio putnik pod uvjetom da je zaustavljanje autotaksi 
vozila (u daljnjem tekstu: vozilo) dopušteno prometnim propisima. 
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Članak 13.  
 

Na autotaksi stajalištu vozila stoje prema redoslijedu dolaska na stajalište. 
Usluge prijevoza pružit će vozač kojeg odabere putnik. 
Ako vozač kojeg odabere putnik ne može primiti putnika na stajalištu, mora napustiti svoje mjesto na 

stajalištu i zauzeti mjesto na začelju, a uslugu prijevoza pružit će drugi vozač kojeg odabere putnik. 
  

Članak 14. 
 

Vozač je dužan ulaskom putnika u vozilo uključiti taksimetar. 
  

Članak 15. 
 

Vozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim putom ili putom koji mu odredi putnik ako je to dopušteno 
prometnim propisima. 

Vozač je dužan prijevoz obaviti bez obzira na duljinu vožnje. 
Putnik može odobriti vozaču da uz njega primi i druge putnike. Kad se odjednom prevozi više putnika, 

usluga se naplaćuje samo jedanput. 
Kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom te se 

taksimetar ponovno uključuje. 
  

Članak 16. 
 

Vozač je dužan naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište koje određuje putnik te 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, 
- polazište i odredište, 
- 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 drugoga opravdanog razloga ne može dovršiti prijevoz na način iz 

stavka 1. ovoga članka dužan je putniku osigurati drugi autotaksi prijevoz. 
  
IV. AUTOTAKSI VOZILO  
  

Članak 17. 
 

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. 
Vozilo se može koristiti za oglašavanje i za isticanje promidžbenih poruka do najviše 50% ukupne 

površine vozila (najviše dvije bočne strane vozila ili prednja i stražnja strana vozila). Poruke ne smiju 
zaklanjati ugrađenu svjetleću oznaku "TAXI" na krovu vozila. 
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Članak 18. 
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu se mora nalaziti: 
- izvod licencije, 
- na prednjem staklu s unutarnje desne strane vozila istaknuta važeća dozvola, 
- ugovor o radu za zaposlenog vozača, 
- potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost prijevoza prema 

posebnim propisima, 
- polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu, 
- plan općine  ili navigacijski uređaj, 
- blok račun i pečat ili pisač za ispis računa, 
- ovjereni cjenik autotaksi usluge (na hrvatskom i engleskom jeziku). 
Cjenik iz stavka 1. alineje 8. ovoga članka mora biti istaknut u vozilu na vidnom mjestu koje će 

putniku omogućiti da se upozna s njegovim sadržajem prije ulaska u autotaksi vozilo. 
  

Članak 19. 
 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozilo mora biti uredno i čisto. 
  
 
V. AUTOTAKSI VOZA Č 
  

Članak 20. 
 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač mora biti uredno odjeven, kulturno se odnositi prema 
putnicima i ne smije pušiti u vozilu za vrijeme vožnje. 

Vozaču nije dopušteno obavljati autotaksi prijevoz pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih 
sredstava. 
  

Članak 21. 
 

Vozač je dužan uz putnika primiti i njegovu prtljagu. 
Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce (male pse, mačke i pitome male životinje). 

  
Članak 22. 

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. 
  

Članak 23. 
 

Vozač može odbiti prijevoz ako: 
- je putnik pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava, 
- postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti njegovu sigurnost, 
- postoje drugi opravdani razlozi. 

  
Članak 24. 

 
Nakon završetka vožnje vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti policiji. 
Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne javi u roku od osam dana, s njima se postupa prema 

posebnim propisima. 
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VI. AUTOTAKSI STAJALIŠTE  
Članak 25. 

 
Autotaksi stajalište je posebno izgrađena i označena prometna površina, određena za zaustavljanje 

vozila, koja omogućava siguran ulazak putnika. 
Lokaciju autotaksi stajališta određuje općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove. 

  
Članak 26. 

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

 
Članak 27. 

 
Troškove izgradnje i održavanja autotaksi stajališta snosi Općina Podstrana. 

  
VII. CIJENA AUTOTAKSI PRIJEVOZA  
  

Članak 28. 
 

Najviša cijena autotaksi prijevoza utvrđuje se za: 
- početak vožnje u iznosu od 20,00 kuna, 
- vožnju po kilometru u iznosu od 10,00 kuna, 
- vrijeme čekanja po satu u iznosu od 150,00 kune, 
- prijevoz prtljage po komadu u iznosu od 2,50 kune. 
Cijene iz stavka 1. ovoga članka mogu se uvećati do 20 posto za vožnju noću od 22:00 do 5:00 sati i 

vožnju nedjeljom i blagdanom od 00:00 do 24:00 sata. 
  

Članak 29. 
 

Cijenu usluge autotaksi prijevoza iz članka 28. ove odluke utvrđuje prijevoznik cjenikom koji ovjerava 
općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.   

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: 
1. cijenu početka vožnje, 
2. cijenu vožnje po kilometru, 
3. cijenu čekanja po satu, 
4. cijenu prijevoza prtljage po komadu, 
5. cijene za vožnju noću od 22:00 do 5:00 sati i vožnju nedjeljom i blagdanom od 00:00 do 24:00 sata. 
Usluge autotaksi prijevoza naplaćuje se prema ovjerenom cjeniku iz stavka 1. ovoga članka. 

   
VIII. POSEBAN ISPIT ZA VOZA ČA AUTOTAKSI VOZILA  
  

Članak 30. 
 

Kandidat za autotaksi vozača dužan je položiti poseban ispit za vozača autotaksi vozila. 
Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje načelnik. 
Ispitna komisija je sastavljena od predsjednika i dvaju članova te njihovih zamjenika. 
Program ispita za vozača autotaksi vozila, način provjere znanja kao i ostala pitanja u vezi s 

polaganjem ispita propisuje načelnik. 
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje. 
Stručne i tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja općinsko upravno tijelo nadležno za komunalne 

poslove. 
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 IX. NADZOR  
  

Članak 31. 
 

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

 
U obavljanju poslova nadzora komunalni redar ovlašten je: 
- rješenjem narediti uklanjanje nedostataka što se odnose na propisani izgled i opremu vozila, 
- pokrenuti prekršajni postupak, 
- izdati obvezni prekršajni nalog, 
- izreći novčanu kaznu. 
 
Općinsko upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog redarstva vodi evidenciju o počinjenim 

prekršajima i izrečenim novčanim kaznama autotaksi prijevozniku, odnosno vozaču zaposlenom kod autotaksi 
prijevoznika. 
  
 
X. NOVČANE KAZNE  

  
Članak 32. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 
1. postupa suprotno članku 5. stavku 2. ove odluke, 
2. postupa suprotno članku 16. stavcima 1. i 2. ove odluke, 
3. postupa suprotno članku 17. stavku 1. alinejama od 2. do 6. i stavku 2. ove odluke, 
4. prevozi bez pratnje djecu mlađu od šest godina (članak 22. ove odluke). 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja 

počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini 

prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
  

Članak 33. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 
1. u određenom roku ne podnese zahtjev za izdavanje nove dozvole gradskome upravnom tijelu 

nadležnom za promet (članak 8. stavak 1.), 
2. ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s člankom 15. ove odluke, 
3. u slučaju kvara na vozilu ili drugoga opravdanog razloga ne osigura putniku drugi autotaksi prijevoz 

(članak 16. stavak 3. ove odluke), 
4. u vozilu za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza nema sve što je propisano člankom 18. ove 

odluke, 
5. postupa suprotno članku 24. ove odluke. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
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Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja 
počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini 

prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
  

Članak 34. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 
1. ne prima putnike u skladu s člankom 12. stavkom 2. ove odluke, 
2. postupa suprotno članku 13. ove odluke, 
3. vozilo nije uredno i čisto (članak 19. ove odluke), 
4. vozač postupa suprotno članku 20. stavku 1. ove odluke, 
5. vozač postupa suprotno članku 21. stavku 1. ove odluke. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini 

prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj 

iz stavka 1. ovoga članka. 
  
 
 

Članak 35. 
 

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog 
naloga, uz izdavanje potvrde sukladno zakonu i ovoj odluci. 

 
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu 

se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, 
odnosno dostave, prekršajnog naloga. 
  
 
 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
  

Članak 36. 
 

Autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz na području Općine Podstrana dužni su se 
uskladiti s odredbama ove odluke i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju najkasnije do 31. prosinca 2013. 
godine. 

U slučaju neispunjenja obveze iz  stavka 1. ovog članka autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti . 
  

Članak 37. 
  

Načelnik će akte iz svoje nadležnosti propisane ovom odlukom uskladiti u roku od šezdeset dana od 
dana stupanja na snagu ove odluke. 
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Članak 38.  
 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine 
Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 14/10, 14/11). 
  

Članak 39. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.   
 
 
 

Klasa: 021-05/13-01/01                            Predsjednik 
Urbroj: 2181/02-04/01-13-5                   Općinskog vijeća: 
Podstrana, 30. listopada 2013. godine                  Tomislav Buljan, v.r. 
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S A D R Ž A J 
 
 
 

                         O P Ć I N S K O    V I J E Ć E 
 
 
 

1. Izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti na legalizaciju građevina u području 
koridora prometnica 
 

2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane (11) 
 

3. Odluka o autotaksi prijevozu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač: Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković 

Telefoni: 021/330-477, 021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR36 2503 0071 8341 0000 6 


