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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PUČIŠĆA 

 
 

GODINA XVI            PUČIŠĆA          19. RUJNA         BROJ 5/09         ISSN    1331-9795     
 
 
 
 
 
 
 Temeljem članka 54. Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu (Narodne 
novine br. 178/04, 151/05 - Uredba,111/06 
i 63/08) i članka 29. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
4/09) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
svojoj sjednici održanoj dana 19. rujna 
2009. donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o obavljanju autotaksi prijevoza osoba 

 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom se ureñuju uvjeti, 
organizacija i način obavljanja autotaksi 
prijevoza osoba u javnom cestovnom 
prijevozu na području Općine Pučišća (u 
daljnjem tekstu: autotaksi prijevoz). 
 

Članak 2. 
 

 Autotaksi prijevoz osoba mogu 
obavljati samo trgovačka društva i obrtnici 
s registriranom djelatnošću autotaksi 
prijevoza (u daljnjem tekstu: autotaksi 
prijevoznik) i koji su prethodno s Općinom 
Pučišća zaključili ugovor o koncesiji. 

 Autotaksi prijevoznici iz 
prethodnog stavka ovog članka koriste 
zajedničko stajalište i isti cjenik usluga. 
 

Članak 3. 
 

 Autotaksi prijevoz se obavlja 
sukladno dogovoru izmeñu korisnika 
usluge i autotaksi prijevoznika uz 
unaprijed utvrñene cijene usluga i uvjeta 
koji su odreñeni ovom Odlukom. 
 
 

Članak 4. 
 

 Autotaksi prijevoz je organiziran 
kao javni slobodan prijevoz. 
 
 
KONCESIJA 
 

Članak 5. 
 

Koncesija je odobrenje kojim se 
autotaksi prijevozniku daje ovlaštenje za 
obavljanje autotaksi prijevoza osoba na 
području Općine Pučišća (u daljnjem 
tekstu: koncesija). 

Bez koncesijskog odobrenja 
autotaksi prijevoznik ne može pružati 
usluge na području Općine Pučišća. 
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Za područje Općine Pučišća 
utvrñuje se pet koncesija. 

 
Članak 6. 

 
Koncesija se daje na rok od četiri 

godine uz plaćanje koncesijske naknade i 
to temeljem rezultata natječaja koji se 
objavljuje na oglasnim pločama Općine 
Pučišća. 

Najniži početni iznos naknade za 
koncesiju po jednom vozilu odreñuje 
svojim zaključkom načelnik Općine 
Pučišća. 

 
Članak 7. 

 
Odluku o dodjeli koncesije donosi 

općinski načelnik na temelju rezultata 
javnog natječaja koji se objavljuje na 
oglasnim pločama Općine Pučišća. 

Natječaj za prikupljanje ponuda za 
dodjelu koncesija obavljanja autotaksi 
prijevoza sadrži: 

- broj slobodnih koncesija, 
- vrijeme za koje se daje koncesija, 
- najniži iznos naknade za 

koncesiju, 
- rok za podnošenje ponuda, 
- isprave kojima ponuñač dokazuje 

da ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi 
prijevoza, 

- naznaku da se nepravodobne 
ponude neće uzimati u obzir, 

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja 
prispjelih ponuda, 

- druge obavijesti. 
 
 

Članak 8. 
 

 Ponude za autotaksi koncesiju 
upućuju se preporučenom pošiljkom na 
adresu "Općinski načelnik - za 
Povjerenstvo", u zatvorenoj omotnici s 
naznakom: "ponude za dobivanje autotaksi 
koncesije, za natječaj". 

Rok za podnoštenje ponuda je 15 
dana od dana objave natječaja na oglasnim 
pločama. 

Članak 9. 
 
Koncesija će se dodijeliti 

ponuñačima koji ispunjavaju uvjete 
natječaja prema sljedećem redosljedu 
kriterija: 

1.ponuñač koji ima 
sjedište/prebivalište na području 
Općine Pučišća 
2. ponuñač koji ponudi viši iznos 
naknade za koncesiju 
 

 
Članak 10. 

 
Prispjele ponude javno otvara 

Povjerenstvo od tri člana koje imenuje 
općinski načelnik. 

O javnom otvaranju ponuda 
sastavlja se zapisnik na temelju kojeg 
Povjerenstvo podnosi izvješće i prijedlog 
općinskom načelniku. 

Prilikom sastavljanja prijedloga za 
izbor koncesionara Povjerenstvo je 
obvezno pridržavati se kriterija navedenih 
u članku 9. ove Odluke isključivo prema 
redosljedu kojim su navedeni. 

. 
 

Članak 11. 
 
Za slučaj da više ponuñača ponudi 

isti iznos naknade Povjerenstvo može 
pored kriterija navedenih u članku 9. ove 
Odluke utvrditi i dodatne kriterije prema 
kojima će se dodijeliti koncesija. 

 
 

Članak 12. 
 
O rezultatima izbora pismeno se 

obavještavaju svi sudionici natječaja. 
 
 

Članak 13. 
 
U Odluci o dodjeli koncesije 

odreñuje se: vrijeme za koje se daje 
koncesija, iznos naknade, način plaćanja 
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naknade i drugi uvjeti obavljanja autotaksi 
prijevoza. 

U Odluci o dodjeli koncesije 
odreñuje se rok za sklapanje ugovora. 

 
 

Članak 14. 
 
Na temelju Odlke o dodjeli 

koncesije zaključuje se ugovor izmeñu 
Općine Pučišća i koncesionara. 

Ugovor u ime Općine potpisuje 
općinski načelnik. 

 
 

Članak 15. 
 
Ako osoba koja je izabrana za 

najpovoljnijeg ponuñača ne zaključi 
ugovor o koncesiji u roku koji je odreñen 
odlukom o davanju koncesije, smatrat će se 
da je odustala od koncesije. 

 
 

Članak 16. 
 
Koncesija prestaje istekom 

vremena za koje je izdana. 
Koncesija može prestati prije isteka 

vremena za koje je izdana i protiv 
koncesionarove volje: 

- ako koncesionar više ne ispujava 
uvjete za njenu dodjelu, 

- ako je protiv koncesionara ili 
njegovog vozača pokrenut kazneni ili 
prekršajni postupak ili je prvomoćno 
kažnjen jer je pod utjecajem alkohola, 
opijata ili lijekova koji se ne smiju koristiti 
prije i za vrijeme vožnje počinio prometnu 
nezgodu s poslijedicama opasnim za život i 
zdravlje trećih osoba, 

- ako je koncesionar ili njegov 
vozač putniku naplatio uslugu u iznosu 
većem od propisane cijene iz službene 
trife, 

Iznimno koncesionaru neće prestati 
koncesija ako je odmah nakon što je 
saznao da je njegov vozač postupao na 
način iz stavka 2. točka 2. 3. i 4. ovog 

članka s tim vozačem raskinuo radni 
odnos. 

Koncesionar kome je koncesija 
prestala prema stavku 2. ovog članka iz 
razloga koji se dogodio u trenutku 
obavljanja taksi usluga nema pravo na 
povrat naknade koju je platio za koncesiju. 

 
Članak 17. 

 
Koncesionar ne može prenijeti 

koncesiju na drugu osobu. 
 
 

Članak 18. 
 
Autotaksi prijevoznik i vozač 

zaposlen kod autotaksi prijevoznika može 
obavljati autotaksi prijevoz ako ima 
zakonom propisanu stručnu kvalifikaciju, 
ako nije mlañi od 21 godine te ako ima 
vozačku dozvolu najmanje dvije godine. 

Autotaksi prijevoznik smije 
povjeriti upravljanje vozilom vozaču 
motornog vozila do 65 godina starosti. 

 
VOZILA 
 

Članak 19. 
 

 Vozilo za obavljanje autotaksi 
prijevoza mora, osim zakonskih i posebnih 
uvjeta propisanih zakonom, ispunjavati 
slijedeće uvjete: 

- da ima tvornički motor najmanje 
snage 40 kW, 

- da ima najmanje četvero vratiju za 
ukrcaj putnika osim ako raspolaže s 
jednovolumenskim vozilom i kombi 
busom, 

- da ima protupožarni aparat, 
- da na krovu vozila ima 

transparent s natpisom TAKSI  s 
evidencijskim brojem i oznakom 
općinskog sjedišta koji noću mora svjetliti, 

- da ima ugrañen na vidljivom 
mjestu, baždaren, ispravan, osvjetljen i 
plombiran, taksimetar, 
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- da ima ispravan ureñaj za grijanje 
i provjetravanje te ispravnu rasvjetu u 
vozilu, 

- da je vozilo uredno, čisto i 
neoštećeno. 

Općinski načelnik će odrditi sadržaj 
taksi oznake te njegovu veličinu i boju 
koju svako vozilo mora imati istaknuto. 

 
 

Članak 20. 
 
Na autotaksi vozilu može biti 

istaknut propagandni oglas kao svjetleća 
reklama ili oslikan (zalijepljen) na vozilu 
ako se time ne zaklanja transparent i ne 
ometa kretanje vozila. 

 
NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI 
PRIJEVOZA 

 
Članak 21. 

 
Autotaksi prijevoz se odvija u 

skladu s općim planom organizacije javnog 
prometa po naseljima Općine Pučišća. 

Pri utvrñivanju mjera za reguliranje 
prometa sudjeluje i predstavnik Sekcije 
autotaksi prijevoznika pri Udruženju 
obrtnika Brač. 

 
Članak 22. 

 
Za vrijeme obavljanja autotaksi 

prijevoza autotaksi prijevoznik odnosno 
autotaksi vozač dužan je u vozilu imati: 

- ugovor o koncesiji odnosno 
iskaznicu koncesionara, 

- dokumenat da je autotaksi vozač 
zaposlen kod autotaksi prijevoznika, 
odnosno iskaznicu vozača zaposlenog kod 
autotaksi prijevoznika, 

- izvadak iz cjenika taksi usluga (na 
hrvatskom, engleskom i njemačkom 
jeziku), 

- knjigu računa s pečatom autotaksi 
prijevoznika. 

 
 
 

Članak 23. 
 
Autotaksi prjevoznik odnosno 

autotaksi vozač prima putnike na autotaksi 
stajalištu i to po redosljedu stajanja 
njegovog vozila na stajalištu. Autotaksi 
vozilo ne smije stajati izvan označenog 
stajališta. 

Iznimno, ukoliko putnik ima 
posebne zahtjeve glede pouzdanosti, 
veličine i komfora vozila, može zatražiti 
uslugu i od autotaksi prijevoznika koji nije 
prvi po redosljedu čekanja na stjalištu. 

Ako putnik naruči prijevoz 
telefonski pozivom, prima se na vožnju na 
mjestu na kojem sam odredi. 

Putnik se na njegov zahtjev može 
primiti i na cesti tijekom vožnje ako to 
dopuštaju prometni propisi. 

Ako autotaksi vozač koji se nalazi 
na prvom mjestu stajališta ne želi primiti 
putnika na stajalištu ili putnika najavljenog 
putem telefona mora napustiti prvo mjesto 
na stajalištu i zauzeti mjesto na začelju. 

 
 

Članak 24. 
 
Za vrijeme rada autotaksi 

prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj 
osobi koja naruči prijevoz, neposredno ili 
telefonom, bez obzira na duljinu vožnje 
osim: 

- ako je naručitelj pijan i pri tome 
agresivan, 

- ako je naručitelj ili njegova 
prtljaga toliko prljava da bi mogli uprljati 
unutrašnjost vozila, 

- ako se dogovori sa autotaksi 
prijevoznikom koji je na redu poslije njega 
da umjesto njega obavi naručenu vožnju. 

Autotaksi prijevoznik ne smije 
prevoziti bez pratnje djecu mlañu od šest 
godina. 

 
Članak 25. 

 
Autotaksi prijevoznik je dužan uz 

putnika primiti i njegovu osobnu prtljagu 
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ako je to moguće i smjestiti je u spremište 
za prtljagu. 

 
 

Članak 26. 
 
Odredište vožnje odreñuje putnik. 
Autotaksi prijevoznik je dužan 

prijevoz obaviti najkraćim putem ili putem 
koji mu odredi putnik. 

Putnik može odobriti prijevozniku 
da uz njega primi i druge putnike ukoliko u 
tom trenutku na stajalištu nema drugih 
taksi vozila. 

Kad se odjednom vrši prijevoz više 
putnika na isto odredište usluga se 
naplaćuje samo jedanput u visini propisane 
tarife. 

Kad jedan od putnika napusti 
vozilo i plati prijevoz nastavak vožnje 
smatra se novom vožnjom pa se taksimetar 
ponovno uključuje. 

 
Članak 27. 

 
Autotaksi prijevoznik je dužan 

naručen prijevoz dovršiti dolaskom na 
odredište. 

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz 
nije moguće dovršiti autotaksi prijevoznik 
će po mogućnosti osigurati putniku drugo 
vozilo za prijevoz do odredišta. 

 
 

Članak 28. 
 
Autotaksi prijevoznik dužan je na 

početku vožnje uključiti taksimetar i nakon 
obavljene vožnje naplatiti uslugu po 
važećem cjeniku. 

Kad je prijevoz naručen 
telefonskim pozivom taksimetar se 
uključuje od mjesta polaska - taksi 
stajališta. 

 
Članak 29. 

 
Autotaksi prijevoznik je dužan na 

zahtjev putnika izdati uredan račun za 
obavljeni prijevoz. 

Račun je uredan kad su na njemu 
označeni: datum obavljene vožnje, 
polazište i odredište, naznaka da li je 
vožnja obavljena noću, nedjeljom ili 
blagdanom, cijena usluge te pečat autotaksi 
prijevoznika i potpis vozača. 

 
 

Članak 30. 
 
Po završetku vožnje autotaksi 

vozač je dužan pregledati vozilo, a 
eventualno nañene stvari predati policiji. 

Ako se vlasnik stvari nañenih u 
vozilu ne javi u roku od osam dana s njima 
se postupa po propisima o nañenim 
stvarima. 
 
 
AUTOTAKSI STAJALIŠTA 
 

Članak 31. 
 
 Autotaksi stajališta su ureñena 
mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i 
primaju putnike. 
 Lokacije za stajališta odreñuje 
općinski načelnik. 
 
 

Članak 32. 
 
 Autotaksi stjališta obilježavaju se 
odgovarajućim vertikalnim znakom i 
oznakom na kolniku sukladno zakonu i 
provedbenim propisima. Oblik vertikalnog 
znaka odreñuje općinski načelnik. 
 Na vertikalnom znaku upisuje se 
naziv stajališta, broj stajališnih mjesta i 
izvod iz tarife. 
 Stajališta u pravilu moraju biti 
opremljena telefonom. 
 

Članak 33. 
 
 Na autotaksi stajalištima ne smiju 
se parkirati druga vozila. 
 Troškove održavanja i obnove 
stajališnih oznaka (vertikalnih i kolnih), 
troškove ureñenja javnih površina za 
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namjenu stajališta i postave nove stajališne 
signalizacije snosi Općina Pučišća. 
 Za autotaksi stajališt ne plaća se 
pristojba za korištenje javno prometne 
površine. 
 Način korištenja, red i rad na 
stajalištima propisuje Sekcija autotaksi 
prijevoznika svojim općim aktima, a kratki 
izvod mora biti istaknut na stajalištima. 
 
CJENIK 
 

Članak 34. 
 
 Cijene usluga za autotaksi prijevoz 
utvrñuje Sekcija autotaksi prijevoznika u 
skladu s propisima o načinu formiranja i 
kontrole cijena. 
 Cjenikom se odreñuje cijena za: 
- početak vožnje - start, 
- vožnju po kilometru, 
- naknadu za čekanje, 
- noćnu vožnju, 
- vožnju nedjeljom i blagdanom, 
- prijevoz prtljage po komadu i veličini. 
 Cijena prijevoza domaćih životinja 
i stvari koje ne spadaju u putničku prtljagu 
utvrñuje se slobodno, pogodbom prije 
početka vožnje. 
 
 
POSEBNE ODREDBE - NAZDZOR  
 

Članak 35. 
 
 Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem 
odredaba ove Odluke obavlja inspekcija 
cestovnog prometa i cesta nadležnog 
ministarstva i djelatnici policijske postaje 
Brač. 
 
KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 36. 
 
 Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj prijevoznik ako: 
- obavlja javni prijevoz osoba suprotno 
odredbi članka 19. ove Odluke. 

 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
kaznit će se odgovorna osoba prijevoznika 
novčanom kaznom od 2.000,00 kuna. 
 

Članak 37. 
 
 Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako 
postupi suprotno odredbi članka 22. 23. i 
28. ove Odluke. 
 Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako 
postupi suprotno odredbi članka 22. 23. 28. 
i 29. ove Odluke. 
 

Članak 38. 
 
 Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj prijevoznik ako 
nema položen stručni ispit iz članka 18. 
ove Odluke. 
 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
kaznit će se odgovorna osoba prijevoznika 
novčanom kaznom od 2.000,00 kuna. 
 
 

Članak 39. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 340-01/09-01/05 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 19. rujna 2009. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić 
 
 
 
 
 
 
..................................................................... 
 Na temelju članka 8. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) te članka 13. stavak 2. Odluke o 
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javnim priznanjima Općine Pučišća 
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 3/96 i 
6/02) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
svojoj sjednici održanoj dana 19. rujna 
2009. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o dodjeli Kolektivne nagrade 

 
 

Članak 1. 
 
 Kolektivna nagrada Općine Pučišća 
za 2009. godinu dodjeljuje se Klesarskoj 
školi u Pučišćima. 

 
Članak 2. 

 
 Plaketa Općine Pučišća uručit će se 
predstavniku Klesarske škole na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća povodom Dana 
Općine Pučišća 30. rujna 2009. godine. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:061-01/09-01/03 
Ur.broj:2104/06-01-09-01 
Pučišća, 19. rujna 2009. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić  
 
 
 
 
 
..................................................................... 
 Na temelju članka 8. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) te članka 13. stavak 2. Odluke o 
javnim priznanjima Općine Pučišća 
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 3/96 i 
6/02) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 

svojoj sjednici održanoj dana 19. rujna 
2009. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o dodjeli Kolektivne nagrade 

 
 

Članak 1. 
 
 Kolektivna nagrada Općine Pučišća 
za 2009. godinu dodjeljuje se Klubu 
dobrovoljnih darivatelja krvi "Pučišća". 

 
Članak 2. 

 
 Plaketa Općine Pučišća uručit će se 
predstavniku Kluba dobrovoljnih 
darivatelja krvi "Pučišća" na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća povodom Dana 
Općine Pučišća 30. rujna 2009. godine. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:061-01/09-01/02 
Ur.broj:2104/06-01-09-02 
Pučišća, 19. rujna 2009. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić  
 
 
 
 
 
..................................................................... 
 Na temelju članka 8. Statuta Općine 
Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća 
br. 4/09) te članka 13. stavak 2. Odluke o 
javnim priznanjima Općine Pučišća 
(Službeni glasnik Općine Pučišća br. 3/96 i 
6/02) Općinsko vijeće Općine Pučišća na 
svojoj sjednici održanoj dana 19. rujna 
2009. godine donijelo je 
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ODLUKU 
o dodjeli Osobne nagrade 

 
 

Članak 1. 
 
 Osobna nagrada Općine Pučišća za 
2009. godinu dodjeljuje se Zdravku 
Matijašiću iz Pučišća. 
 
 

Članak 2. 
 
 Plaketa Općine Pučišća uručit će se 
Zdravku Matijašiću na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća povodom Dana Općine 
Pučišća 30. rujna 2009. godine. 
 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa:061-01/09-01/04 
Ur.broj:2104/06-01-09-01 
Pučišća, 19. rujna 2009. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić  
 
 
 
 
 
..................................................................... 
 Na temelju članka 9. stavak 3 
Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne 
novine br.174/04 i 79/07), te članka 16. 
Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik 
Općine Pučišća br. 5/01 i 1/06) Općinsko 
vijeće Općine Pučišća na svojoj sjednici 
održanoj dana 19. rujna 2009. godine 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Pučišća 

Članak 1. 
 

 U Stožer zaštite i spašavanja 
Općine Pučišća imenuju se: 
 
Alen Parunov - načelnik Stožera 
Toni Eterović - zamjenik načelnika Stožera 
Stjepan Martinić - član 
Marko Mladinić - član 
Dr. Pero Eterović - član 
Željko Šeravić - član 
Ivo Ivelić - član 
Joško Vrsalović - član 
Selim Kruezi - član 
 

Članak 2. 
 
 Ova odluka objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pučišća. 
 
 
Klasa: 810-01/09-01/09 
Ur.broj: 2104/06-01-09-01 
Pučišća, 19. rujna 2009. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Općine Pučišća 
 Ivica Nižetić    
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