
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KALI 

  Načelnik 
     
 
Temeljem članka 47. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne Novine 
br.: 41/18)  i članka 46. Statuta  Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br: 2/13, 6/14 i 
1/18), Općinski načelnik Općine Kali, donosi :  
 
 
 

ODLUKU 
O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE DOZVOLE 

ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA PUTNIKA 
 

  
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se  postupak  izdavanja  i visina naknade za izdavanje dozvola za 
obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Općine Kali. 
 

Članak 2. 
 
 Općina Kali  preko svojeg Jedinstvenog upravnog odjela  rješenjem izdaje dozvolu za 
obavljanje autotaksi prijevoza. 
 
O zahtjevu za izdavanje dozvole od strane zainteresiranog prijevoznika odlučuje u upravnom 
postupku, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN br.: 47/09) te Jedinstveni 
upravni odjel donosi Rješenje o izdavanju dozvole ili rješenje o odbijanju zahtijeva za 
izdavanje dozvole. 
Utvrđeni iznos naknade iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtijeva za izdavanje dozvole 
mora uplatiti prije izdavanja dozvole, u  korist proračuna Općine Kali. 
 

Članak 3. 
 
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdati će se pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku koja 
ima važeću  licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u 
trenutku  predaje zahtijeva za izdavanje dozvole. 
 

Članak  4. 
 
Naknada za izdavanje dozvole iznosi jednu desetinu prosječne mjesečne isplaćene neto plaće  
u pravnim osobama u Općini Kali za posljednji mjesec za koji su obavljeni podatci, a koji 
prethodi podnošenju zahtijeva za izdavanje dozvole. 



 
Članak 5. 

 
Pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik podnosi Općini Kali  zahtjev za  izdavanje dozvole u 
pisanom ili elektroničkom obliku.  
Uz zahtjev treba priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. 
 

Članak 6. 
 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kali  dužno je odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole i 
donijeti odgovarajuće rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtijeva. 
 

Članak 7. 
 

Dozvola se izdaje  na razdoblje od pet (5) godina, a najdulje do dana isteka licencije, uz 
jednokratno plaćanje naknade. 
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana. 
 

Članak 8. 
Jedinstveni upravni odjel vodi Upisnik izdanih dozvola za autotaksi prijevoz i objavljuje 
popis  izdanih dozvola za autotaksi prijevoz na WEB stranici Općine Kali. 
 

Članak 9. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine 
Kali. 
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