
Na temelju članka 74.  stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni
glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 11. Odluke o obavljanju
autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15), gradonačelnik
Grada Korčule dana 2. rujna 2015. godine donio je

O D L U K U
o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuje oblik i sadržaj dozvole, kao isprave temeljem koje se može obavljati

autotaksi prijevoz na području Grada Korčule.

Članak 2.
(1) Obrazac dozvole sadrži sljedeće podatke:

- grb Republike Hrvatske
- naziv REPUBLIKA HRVATSKA
- naziv DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
- naziv GRAD KORČULA
- naziv nadležnog upravnog tijela koji vodi evidenciju
- naziv DOZVOLA ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA
- broj dozvole
- brojčanu oznaku (klasa i urudžbeni broj) izdane dozvole
- mjesto i datum izdavanja
- vrijeme važenja 
- ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište prijevoznika i OIB
- vrstu, marku, tip, broj mjesta za sjedenje, te registarska oznaku vozila  
     kojim se obavlja autotaksi prijevoz

     -    područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati
- ime i prezime i potpis ovlaštene osobe
- osnovne uvjete obavljanja autotaksi prijevoza.
(2) Obrazac dozvole sastoji se od jednog posebnog zaštićenog lista papira (prozirnim plastičnim

omotom), bijele boje, formata A4, s odgovarajućem sadržajem. Tekst je ispisan crnom bojom.
(3) Obrazac dozvole prikazan je na grafičkom prilogu obrasca koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom glasniku  Grada

Korčule“.

KLASA: 022-06/15-01/18
URBROJ: 2138/01-02-15-1
Korčula, 2. rujna 2015.
                                                                                                                              GRADONAČELNIK
                                                                                                                                Andrija Fabris, ing.



Obrazac dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA
Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom,

gospodarstvo i turizam

D O Z V O L A
ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Broj dozvole:                                    

KLASA:
URBROJ:
Korčula,

Mjesto i datum izdavanja

 Vrijeme važenja

 Ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište prijevoznika i OIB
Ime i prezime/naziv:
Prebivalište/sjedište:
OIB:

 Vrsta, marka, tip, broj mjesta za sjedenje te registarska oznaka
Vrsta:
Marka:
Tip:
Broj mjesta za sjedenje:
Registarska oznaka:

 Područje na kojem se prijevoz obavlja

PODRUČJE GRADA KORČULE

                                                                                                                      PROČELNIK
                                                                                                                      ______________________________
                                                                            M.P.                                           (ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

Okreni na drugu stranu



Izvod iz Odluke o obavljanju autotaksi prijevozu na području Grada Kor čule („Službeni glasnik Grada Korčule, br. 6/15)
(dalje u tekstu: Odluka)

Osnovni uvjeti obavljanja autotaksi prijevoza
1. Autotaksi prijevoz  se obavlja u vremenu od 00.00 do 24.00 sata.
2. Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač tijekom vožnje, tj. obavljanja autotaksi

prijevoza mora u vozilu imati, osim isprava propisane zakonom, cjenik taksi usluga, blok računa s pečatom autotaksi prijevoznika te plan grada
Korčule i drugih naselja na području Grada ako postoje te imati iskaznicu na kojoj se nalazi slika (formata za osobnu iskaznicu) vozača s podacima o
imenu i prezimenu.

3. Ako autotaksi prijevoz za autotaksi prijevoznika na kojeg glasi dozvola obavlja njegov zaposleni vozač, u vozilu mora biti i ugovor ili
potvrda o zaposlenju vozača.

4. Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač mora biti uredno i prikladno odjeven
te se uljudno odnositi prema putnicima.

5. Vozaču nije dopušteno obavljati autotaksi prijevoz pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.
6. Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač prima putnike na autotaksi stajalištu i to po redoslijedu stajanja njegova vozila

na stajalištu.
7. Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač ne smije stajati izvan određenog autotaksi stajališta.
8. Iznimno, ukoliko putnik ima posebne zahtjeve glede urednosti, pouzdanosti i prostranosti vozila ili uljudnosti vozača, može zatražiti

uslugu i od autotaksi prijevoznika, odnosno njegova zaposlenog vozača koji nije prvi po redoslijedu čekanja na stajalištu.
9. Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom, prima se na vožnju na mjestu koje je odredio putnik.
10. Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje ako to dopuštaju prometni propisi.
11. Ako je autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač, koji se nalazi na prvom mjestu stajališta, iz bilo kojeg razloga spriječen

i ne može odnosno ne želi primiti putnika na stajalištu, mora napustiti prvo mjesto na stajalištu i zauzeti mjesto na začelju.
12. Autotaksi  prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač  je dužan pružiti  uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči  neposredno ili

telefonom bez obzira na duljinu vožnje, osim:
- ako je naručitelj u alkoholiziranom stanju i pri tome agresivan,
- ako su naručitelj ili njegova prtljaga po ocjeni vozača prljavi da bi mogli uprljati, druge putnike ili unutrašnjost vozila, izuzev ako je u

pitanju prometna nezgoda,
- ako se dogovori s autotaksi prijevoznikom, odnosno njegovim zaposlenim vozačem koji je na redu odmah poslije njega, da umjesto njega

obavi naručenu vožnju, ali uz suglasnost stranke,
- ako je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu,
- ako je odredište izvan područja Grada,
- ako postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti njegovu sigurnost.
13. Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač ne smije prevoziti bez pratnje odrasle osobe djecu mlađu od sedam godina,

osim u slučaju prijevoza u zdravstvenu ustanovu radi hitne medicinske pomoći.
14. Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan primiti i putnikovu prtljagu i smjestiti je propisno u spremište za

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

                16. Odredište vožnje određuje putnik.
17. Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi

putnik.
18. Putnik može odobriti prijevozniku da uz njega primi i druge putnike, ukoliko u tom trenutku na stajalištu nema drugih taksi vozila.
19. Kad se odjednom prevozi više putnika na isto odredište, usluga se naplaćuje samo jedanput.
20. Kad se odjednom prevozi više putnika na različita odredišta i kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje

smatra se novom vožnjom, pa se taksimetar ponovno uključuje.
21. Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan započeti prijevoz dovršiti dolaskom na odredište.
22. Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik je dužan osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do

odredišta.
23. Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan na početku vožnje uključiti taksimetar.
24.  Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan, na zahtjev putnika, izdati uredan račun za obavljeni prijevoz. 
25. Račun je uredan kada su na njemu označeni: pečat autotaksi prijevoznika, OIB i potpis vozača, datum vožnje,

polazište i odredište,  da li se vožnja odvija noću, nedjeljom ili blagdanom - vrijeme obavljanja vožnje,  novčani iznos naknade.
25. Ukoliko je obveza izdavanja i sadržaja računa uređena posebnim propisima, onda se je autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni

vozač dužan pridržavati tih propisa glede izdavanja i izgleda računa.
26.  Po završetku vožnje,  autotaksi  prijevoznik,  odnosno njegov zaposleni  vozač  je dužan pregledati  vozilo,  a  nađene stvari  predati

nadležnom tijelu određenom posebnim propisima.
                27. U vozili treba biti plastificirani papir, dimenzija 14x20 cm, na kojem je službeni grb Grada, iznad kojeg je natpis: „Grad Korčula“ (plave
boje), a ispod grba natpis: „TAXI“ (plave boje),  te broj dozvole (plave boje),  kojeg autotaksi  prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od dana
izdavanja dozvole postaviti u autotaksi vozilo, na mjestu tako da je isti vidljiv i izvan vozila.
                 28. Na autotaksi vozilu može biti istaknut reklamni oglas, kao svjetleća reklama ili oslikana na vozilu, ako se time ne zaklanja oznaka
„TAXI“ na krovu i ne ometa kretanje vozila.

Dozvola prestaje važiti, tj. ona će se ukinuti i prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima:
1. prestankom važenja licencije,
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,
3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu, odnosno ako u naknadnom roku ne

ispuni uvjete iz članka 13. stavka 4. i članka 27. stavka 3. Odluke,
4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,
5. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja autotaksi prijevoz sukladno odredbama zakona i Odluke,
6. ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju netočnih podataka, odnosno lažnih isprava,
7. ako se autotaksi prijevoznik ne pridržava utvrđenog cjenika, tj. naplaćuje usluge mimo utvrđenog cjenika, odnosno ne pridržava se

cjenika utvrđenog u smislu članka 33. i 34. Odluke, odnosno primjenjuje cjenik koji nije ovjerilo upravno tijelo.
Obnova dozvole
Autotaksi prijevoznik može podnijeti upravnom tijelu zahtjev za obnovu dozvole, tj. izdavanja (nove) dozvole za naredno vremensko

razdoblje od dvije kalendarske godine, najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja (postojeće) dozvole.
Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati isprave propisane člankom 13. Odluke.
Upravno tijelo će odobriti zahtjev, tj. izdati (novu) dozvolu ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u

smislu članka 13. Odluke.
Upravno tijelo će odbiti zahtjev za obnovu, tj. izdavanje (nove) dozvole:
1. ako je 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 osnovu evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu i Odluci te pravomoćnih
presuda sudbenih tijela,

2. ako ne udovoljava uvjetima za obavljanje autotaksi prijevoza utvrđena Odlukom,
3. ako ima nepodmirenih obveza prema Gradu Korčuli po bilo kojem osnovu.










