Na temelju članka 47. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj
41/18) i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske
županije broj 03/18 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera, na 10. redovnoj sjednici
održanoj dana 02.08.2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o autotaksi prijevozu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja,
te visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza i način izdavanja
dozvole.
Članak 2.
Autotaksi prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se na temelju licencije za
autotaksi prijevoz putnika i dozvole za autotaksi prijevoz putnika, sukladno definiciji iz članka 4.
stavka 1. točke 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
Članak 3.
Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju
putnike.
Za autotaksi stajališta na području Općine Plitvička Jezera određuje su dva parkirna mjesta na
parkiralištu na adresi Trg sv. Jurja, ispred Kulturno-informativnog centra Korenica.
U slučaju potrebe općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela može odrediti i
druge lokacije za autotaksi stajališta.
Izgled i lokacije autotaksi stajališta unutar Nacionalnog parka Plitvička Jezera svojim unutarnjim
aktom uređuje Nacionalni park.
Članak 4.
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.
Članak 5.
Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na
kolniku.
Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi
Općina Plitvička Jezera.
Članak 6.
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila. Na
autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.
Članak 7.
Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza iz članka 2. ovoga članka rješenjem izdaje Jedinstveni
upravni odjel Općine Plitvička Jezera u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, koji se
podnosi u pisanom ili elektroničkom obliku.
Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću
licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje
zahtjeva za izdavanje dozvole, koju je dužan priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole.

Dozvola se daje na razdoblje od pet godina, a najdulje do isteka licencije uz jednokratno plaćanje
naknade.
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana.
Članak 8.
Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu/izdavanje dozvole autotaksi prijevoznik dužan je
dokazati da ispunjava uvjete za dobivanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.
Zahtjev za obnovu dozvole podnosi se najkasnije dva mjeseca prije isteka roka njezina važenja.
Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu dozvole,
Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera zahtjev će odbiti rješenjem protiv kojega se
može izjaviti žalba Ministarstvu.
Članak 9.
Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Općine
Plitvička Jezera određuje se u visini od 500,00 kuna jednokratno.
Članak 10.
Nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu na
području Općine Plitvička Jezera, osim službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i
ministarstva nadležnog za financije, službenika Carinske uprave obavlja i prometni redar Općine
Plitvička Jezera.
U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka prometni redar Općine Plitvička Jezera ima ovlast
pregleda dokumentacije, licencije, dozvola, vozila i vozača.
U slučaju utvrđenih nepravilnosti prometni redar u obvezi je o tome sastaviti pisano izvješće i
dostaviti ga inspekciji cestovnog prometa na daljnje postupanje.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu prestaje važiti Odluka o
autotaksi prijevozu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 17/12).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Županijskom glasniku Ličkosenjske županije.
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