Na temelju Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine Blato (SG 1/14) i Zaključka
Općinskog načelnika, KLASA: 340-01/14-01/1, URBROJ: 2138/02-01-14-7 od 12. svibnja 2014. godine,
Općinski načelnik raspisuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Blato
I.
Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Blato.
II.
Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost autotaksi prijevoza
(u daljnjem tekstu: autotaksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u
cestovnom prometu i Odlukom o obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine Blato (u daljnjem
tekstu: Odlukom) i ima sjedište/prebivalište na području Općine Blato.
III.
Općina Blato izdaje ukupno 2 dozvole, i to:
- 1 dozvola za osobni automobil sa najviše 5 sjedala uključujući i sjedalo za vozača,
- 1 dozvola za osobni automobil sa sedam sjedala (tzv. „monovolumen“ s 6+1 sjedalo), pod uvjetom da
se iz vozila uklone dva sjedala iz trećeg reda ili prekriju s pokretnom policom prtljažnika.
Vrijeme za koje se izdaje dozvola:
- na rok od 5 godina od dana izdavanja dozvole.
Iznos naknade za izdavanje dozvole:
- 5.000,00 kn - od toga 1.000,00 kn za prvu godinu se plaća prije izdavanja dozvole i 1.000,00 kn
najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za svaku sljedeću godinu.
IV.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
- dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu na području Općine Blato,
- dokaz da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje djelatnosti (obrtnica odnosno rješenje
Trgovačkog suda),
- ovjerenu presliku licencije za obavljanje autotaksi prijevoza,
- uvjerenje o položenom ispitu iz članka 12. st.5. Odluke,
- presliku prometne dozvole,
- presliku knjižice vozila,
- dokaz da ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi zaključenog ugovora o zakupu ili leasingu sa
registarskim oznakama ovjeren kod javnog bilježnika (ako autotaksi prijevoznik nije vlasnik vozila),
- potvrdu nadležnog Upravnog odjela Općine, ne stariju od 30 dana, iz koje je razvidno da podnositelj
zahtjeva nema dugovanja prema Općini po bilo kojoj osnovi,
- dokaz o uplaćenoj naknadi iz članka 5. Odluke,
- cjenik usluge autotaksi prijevoza,
- izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

V.
Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, Općina Blato će formirati listu
prvenstva prema slijedećim kriterijima:
- podnositelj koji do sada nema izdanu dozvolu – 20 bodova
- podnositelj kojem je to jedina djelatnost – 10 bodova
- podnositelj sa statusom hrvatskog branitelja - 15 bodova – potrebno priložiti dokaz
- ukoliko je podnositelj ujedno i osoba koja obavlja predmetnu djelatnost – 10 bodova – potrebno
navesti u zahtjevu
- podnositelj koji se nalazi u evidenciji HZZ-a kao nezaposlena osoba – 1 bod za svaki mjesec
nezaposlenosti, a najviše 18 bodova - potrebno priložiti dokaz
- podnositelj sa višom stručnom spremom - 5 bodova – potrebno priložiti dokaz
- podnositelj sa visokom stručnom spremom 10 bodova – potrebno priložiti dokaz.
Ukoliko i nakon primjene svih kriterija, broj podnositelja zahtjeva bude veći od broja dozvola i više
podnositelja ima isti broj bodova, prednost će imati podnositelj koji je prije podnio zahtjev.
Lista prvenstva biti će objavljena na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Blato najkasnije 15
dana od isteka Javnog poziva.
VI.
Autotaksi vozilo mora, osim propisanih zakonskih uvjeta, ispunjavati i sljedeće uvjete:
- mora imati radio ili telekomunikacijsku vezu,
- plan Općine ili GPS uređaj,
- propisan i ispravan protupožarni aparat,
- ugrađenu svjetleću oznaku „AUTOTAKSI“ na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo
slobodno za vožnju,
- na svjetlećoj oznaci „AUTOTAKSI“ istaknut evidencijski broj autotaksi prijevoznika te naziv pravne
odnosno fizičke osobe kojoj je izdana dozvola,
- ugrađen taksimetar odobrenog tipa, baždaren, ispravan, plombiran i postavljen na korisniku vidljivom
mjestu u vozilu,
- ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,
- najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na
desnoj strani vozila,
- ugrađeno stražnje svijetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
- ugrađen uređaj za istodobno uključivanja svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48.
Osim ovih uvjeta prijevoznik mora posjedovati vozilo koje mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- pogonski motor od najmanje 1500 cm3 i snage najmanje 50kW,
- ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16,
- ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE-R 17,
- ugrađen klima uređaj,
- ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13,
- ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača,
- ugrađeno treće stop svijetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,
- ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe,
- zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA).

VII.
Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:
OPĆINA BLATO
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša
Trg dr.Franje Tuđmana 4
20271 Blato.
s naznakom
„zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Blato“
VIII.
Pojedinačne Zaključke o dodjeli dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Upravni odjel za
komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša.
IX.
Zahtjevi za izdavanje dozvola koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne
udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine
Blato neće se razmatrati.
X.
Vozač autotaksi vozila koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, povijesnim,
gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim podacima, objektima i znamenitostima na
području Općine Blato, dužan je položiti ispit u roku 30 dana od dana objave ovog poziva.
XI.
Ovaj Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine
Blato (www.blato.hr).
XII.
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, Trg dr.Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, na brojeve telefona
020/851-041 i 020/851-141 i na web stranici Općine Blato www.blato.hr.
KLASA: 340-01/14-01/1
URBROJ: 2138/02-01-14-8
Blato, 14. svibnja 2014. godine
Općinski načelnik
Ante Šeparović, dipl.ing.

