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GRADSKO VIJEĆE 

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

broj 41/18) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 

broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 

6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na _____. sjednici održanoj _____. 

_____. 2018. godine donosi 

 

ODLUKU 

o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na 

području Grada Knina, lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja te 

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

Članak 2. 

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

i dozvole za autotaksi prijevoz putnika.  

Autotaksi prijevoz putnika obavlja se tako da prijevoznik koji obavlja djelatnost 

autotaksi prijevoza smije ukrcati putnika i započeti prijevoz samo na području jedinice 

lokalne samouprave za koju ima dozvolu. 

Članak 3. 

Pravne i fizičke osobe – obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, isključivo radi 

zaustavljanja u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika mogu koristiti stajališta namijenjena za vozila 

javnog prijevoza i autotaksi stajališta. 

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

primaju putnike.  

Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom i vidno istaknutom oznakom 

na kolniku. 

Uređivanje, održavanje i označavanje autotaksi stajališta na javnim površinama je 

obveza Grada Knina. 

Autotaksi stajališta na području Grada Knina su: 

1. Trg Mihovila Pavlinovića (autobusni kolodvor) – 4 mjesta 

2. Ulica 7. gardijske brigade (nogostup uz D1) – 3 mjesta 

3. Ulica 4. gardijske brigade (zaustavna traka uz D1) – 4 mjesta 

4. Suronjina ulica (parkiralište kod bolnice) – 3 mjesta 

Članak 4. 

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

vozila. 

Na autotaksi stajalištu ne smiju se parkirati druga vozila. 
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Članak 5. 

Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza rješenjem izdaje upravni odjel Grada Knina 

nadležan za promet. 

Pravna ili fizička osoba – obrtnik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne 

samouprave ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom. 

Dozvola će se izdati pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za 

obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva 

za izdavanje dozvole. 

Članak 6. 

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

mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Gradu Kninu za posljednji mjesec za koji 

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

Članak 7. 

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

Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana. 

Izvornik dozvole nalazi se u sjedištu autotaksi prijevoznika. 

Prilikom obavljanja autotaksi prijevoza, odnosno tijekom vožnje vozač autotaksi 

prijevoznika dužan je u vozilu imati presliku dozvole. 

Članak 8. 

Dozvole se upisuju u Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na 

području Grada Knina. 

Upisnik o izdanim dozvolama vodi upravni odjel Grada Knina nadležan za promet. 

Članak 9. 

Nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu 

provodi Ministarstvo, službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva 

nadležnog za financije, službenici Carinske uprave te komunalni i/ili prometni redari jedinice 

lokalne samouprave na čijem području se autotaksi prijevoz obavlja. 

U obavljanju nadzora komunalni i/ili prometni redari jedinice lokalne samouprave, 

imaju ovlasti pregleda dokumentacije, licencije, dozvola, vozila i vozača. 

U slučaju utvrđenih nepravilnosti komunalni i/ili prometni redari obvezni su o tome 

sastaviti pisano izvješće i dostaviti ga inspekciji cestovnog prometa na daljnje postupanje.    

Članak 10. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu 

(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 5/14) i Pravilnik o obliku i sadržaju 

dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini 

naknade za izdavanje dozvole („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije, broj 9/10). 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasilu Grada 

Knina“. 

 

 PREDSJEDNICA 

Vedrana Požar 



 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

uz prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina 

 

Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) dana 7. svibnja 

2018. godine, prestale su važiti odluke jedinica lokalne samouprave o autotaksi prijevozu koje 

su donesene sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13), pa posljedično i 

do tada važeća Odluka o autotaksi prijevozu („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, 

broj 5/14) kojom je bila uređena organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na 

području Grada Knina. 

Slijedom navedenog, Grad Knin je pristupio izradi nove Odluke o autotaksi prijevozu kojom 

se uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Knina, 

lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja te izdavanje i visina 

naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. 

Najvažnija izmjena u odnosu na prethodnu odluku odnosi se na visinu naknade za izdavanje 

dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza koja je do sada, prema Pravilniku o obliku i 

sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te 

visini naknade za izdavanje dozvole („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije, broj 

9/10) iznosila 1.500,00 kn godišnje. 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 posljednji mjesec za koji su objavljeni 

podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole te se novom Odlukom o 

autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina predlaže spomenuta visina naknade za 

izdavanje dozvole. 

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada 

Knina traje do 30. studenog 2018. godine.  

 

 


