
 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

 

Naziv dokumenta 
Nacrt prijedloga Odluke  o autotaksi prijevozu osoba na 

podruĉju Grada Knina 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

je provelo savjetovanje 

Upravni odjel za prostorno ureĊenje, komunalne, 

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina 

Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću o Odluci o autotaksi prijevozu 

osoba na podruĉju Grada Knina 

Radno tijelo za izradu nacrta 
Upravni odjel za prostorno ureĊenje, komunalne, 

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina  

Internetska stranica na kojoj je 

bio objavljen javni poziv 
www.knin.hr 

Trajanje javnog savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je 

od 15.11.2018. do 30.11.2018. godine 

Predstavnici zainteresirane 

javnosti koji su dostavili svoja 

očitovanja 

Predstavnik taksista zainteresiran za problematiku koja se 

rješava u nacrtu predloženog dokumenta za javno savjetovanje 

 

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  

 

Redni 

broj 

Datum 

zaprimanja 

Naziv 

predstavnika 

zainteresirane  

javnosti 

Tekst primjedbe ili 

prijedloga 

Prihvaćanje ili 

neprihvaćanje 

primjedbe/prijedloga s 

obrazloženjem 
1. 23.11.2018. Mirko Jukić, 

vlasnik obrta za 

cestovni 

prijevoz »Lašva 

promet« 

Odluke jedinica lokalne 

samouprave o autotaksi 

prijevozu su ukinute  

stupanjem na snagu 

Zakona o prijevozu u 

cestovnom prometu (NN 

41/2018), dana 12. svibnja 

2018. ĉl.118. st.5 

Dakle ova odluka Grada 

knina ne može poništavati 

ono što je već zakonom 

poništeno. 

Stoga predlažem da u 

ĉlanku 10. piše ovako 

kako sam naveo ispod. 

Ĉlanak 10.  

Danom stupanja na snagu 

Zakona o prijevozu u 

cestovnom prometu 12. 

svibnja 2018. prestala je 

važiti Odluka o autotaksi 

prijevozu („Službeni 

vjesnik Šibensko – 

DJELOMIĈNO SE 

PRIHVAĆA 

Odredbama Zakona o 

prijevozu u cestovnom 

prometu  (NN 41/18) nije 

propisan prestanak važenja 

pravilnika koji je predmet 

primjedbe. Stoga je u Odluku  

o autotaksi prijevozu osoba 

na području Grada Knina 

potrebno ugraditi odredbu 

temeljem koje spomenuti 

pravilnik prestaje važiti jer je 

istim bila propisana visina 

naknade za izdavanje 

dozvole za obavljanje 

autotaksi prijevoza koja je 

sada propisana Odlukom  o 

autotaksi prijevozu osoba na 

području Grada. 



kninske županije“, broj 

5/14) i Pravilnik o obliku i 

sadržaju dozvole za 

obavljanje autotaksi 

prijevoza, voĊenju 

upisnika o izdanim 

dozvolama te visini 

naknade za izdavanje 

dozvole („Službeni 

vjesnik Šibensko – 

kninske županije, broj 

9/10). 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

Datum dokumenta 6. prosinca 2018. g. 

 


