
 

 

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

broj 41/18. i 98/19.) i 25. Statuta Općine Lastovo (“Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 

03/09., 01/13., 02/13. i 05/18.) Općinsko vijeće Općine Lastovo, na svojoj 25. sjednici 

održanoj 9. studenoga 2020. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U  

O IZMJENI ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU  

NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO 
 

Članak 1. 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine 

Lastovo“, broj 6/20.) u članku 13., stavku 1., točka 1. briše se. 

 

Članak 2. 

 Članak 14. briše se. 

 

Članak 3. 

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

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

broj 41/18. i 98/19.) i 25. Statuta Općine Lastovo (“Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 

03/09., 01/13., 02/13. i 05/18.) Općinsko vijeće Općine Lastovo, na svojoj 21. sjednici 

održanoj 29. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

 O AUTOTAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom  utvrđuju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova 

korištenja, kao i visinu naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na 

području Općine Lastovo. 

 

II. DOZVOLA 

 

Članak 2. 

(1) Dozvola je akt kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi 

prijevoza osoba na području Općine Lastovo. 

(2) Dozvolu u upravnom postupku izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo 

(dalje u tekstu – Jedinstveni upravni odjel). 

(3) Jedinstveni upravni odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 

 

 

Članak 3. 

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

(2) Za izdavanje dozvole plaća se jednokratna naknada od 500,00 kuna, a najviše u 

visini jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Općini 

Lastovo za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva 

za izdavanje dozvole. 

(3) Naknada za dozvolu prihod je Proračuna Općine Lastovo. 

 

Članak 4. 

(1) Jedinstveni upravni odjel izdaje dozvolu prema zahtjevu trgovačkog društva ili 

obrtnika s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza osoba. 

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole prijevoznik treba priložiti presliku važeće 

licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. 

 

Članak 5. 

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza sadrži: 

- naznaku prijevoznika kojemu se daje dozvola i OIB, 

- razdoblje na koje se dozvola izdaje,                                                                                              

- naznaku visine naknade,                                                                                                                                   

- prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim 

propisima i ovom Odlukom,                                                                                                        

- prava i obveze davatelja dozvole,                                                                                                                

- zabranu prijenosa dozvole na drugu osobu i                                                                        

- uvjete poništenja ili ukidanja rješenja. 
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Članak 6. 

 (1) Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza osoba prestaje istekom vremena za koje 

vrijedi. 

(2) Dozvola može prestati i prije isteka vremena za koje je izdana: 

- na zahtjev autotaksi prijevoznika, 

- ako prijevoznik više ne ispunjava uvjete za dodjelu dozvole,  

- ako se obrt koji obavlja djelatnost autotaksi prijevoza briše iz  Obrtnog registra. 

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 7. 

           Autotaksi prijevoznik ne može dozvolu prenijeti na drugu osobu. 

 

IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTA 

 

Članak 8. 

(1) Autotaksi stajališta su označena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju 

putnike. 

(2) Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na 

kolniku, sukladno zakonu i provedbenim propisima. Autotaksi stajalište obilježeno je i 

posebnim znakom na kojemu mora biti vidljivo istaknut naziv stajališta. 

 

Članak 9. 

Autotaksi stajališta na području Općine Lastovo su: 

- Pjevor – 3 označena mjesta ispred banke, 

- Ubli, trajektno pristanište – 3 označena mjesta, od platoa istočno, 

- Pasadur – 1 mjesto, stara riva – uz most. 

 

Članak 10. 

(1) Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih 

mjesta i ne smiju se parkirati druga vozila. 

 (2) Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba. 

 

Članak 11. 

 Na autotaksi stajalištima ne smije stajati vozilo koje ne obavlja autotaksi prijevoz niti 

prijevoznik koji nema dozvolu. 

 

VI. NADZOR 

 

Članak 12. 

Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke obavlja komunalni redar.  

 

VII.. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 (1) Novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna izreći će se za prekršaj 

pravnoj osobi, novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna fizičkoj osobi – obrtniku 

ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost, a koja je počinila prekršaj u vezi obavljanja 

njezina obrta ili  samostalne djelatnosti te novčana kazna u iznosu od 500,00 do 2.000,00 

kuna za prekršaj koji je počinila fizička osoba: 

1. ako obavlja autotaksi prijevoz osoba bez dozvole, 

2. ako autotaksi prijevoznik stoji izvan određenog autotaksi stajališta, 
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3. ako na autotaksi stajalištima stoji vozilo koje ne obavlja autotaksi prijevoz ili 

prijevoznik koji nema dozvolu. 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                       Članak 14. 

Prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz na području Općine Lastovo u vrijeme 

stupanja na snagu ove Odluke, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanjem dozvole u roku od 8 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 15. 

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

Općine Lastovo“. 

 

Članak 16. 

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

području Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 4/20). 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 340-05/20-01/04 

URBROJ: 2145-02-20-1 

Lastovo, 29. srpnja 2020. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Tonći Šarić, v.r. 

 


