
Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne 
Novine" br. 82/13) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. 
kolovoza 2014.godine, donosi 
 

ODLUKU 

Odluku o autotaksi prijevozu 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza 

na području Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Općine), izgled autotaksi vozila, cijena 
usluga autotaksi prijevoza te ostala pitanja vezana uz autotaksi prijevoz. 
 

Članak 2. 
(1) Autotaksi prijevoz na području Općine obavlja se sukladno odredbama Zakona o 

prijevozu u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o posebnim 
uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz za vlastite potrebe i ovom 
Odlukom. 

(2) Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između korisnika usluge i autotaksi 
prijevoznika, uz unaprijed utvrđen cjenik usluga i uvjete određene ovom Odlukom. 

 
Članak 3. 

(1) Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje: 
1. "autotaksi" je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom 
ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu, 
2. "autotaksi prijevoznik" je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje 
djelatnosti autotaksi prijevoza, 
3. "vozač autotaksi vozila" je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima 
odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača utvrđenu Zakonom, te položen ispit iz 
članka 23. ove Odluke. 
4. "autotaksi vozilo" je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, 
a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila 
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, te uvjete 
propisane ovom Odlukom i aktima koji se temeljem iste donose, 
5. "dozvola" za obavljanje autotaksi prijevoza je akt koji za svako pojedino vozilo 
izdaje upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove prometa, a na 
temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Općine. 

 
II. ORGANIZACIJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 4. 
(1) Autotaksi prijevoz na području Općine obavlja se isključivo na temelju dozvole za 

obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 
(2) Dozvolu iz stavka 1. ovog članka izdaje Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, 

prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno (u daljnjem tekstu: 
Odjel). 

(3) Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 (pet) godina. 
(4) Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik, odnosno pravna 

osoba ili fizička osoba – obrtnik kojem je izdana, naravno za određeno vozilo. 
(5) Odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 



(6) Dozvole za autotaksi prijevoz izdaju se zasebno za svako autotaksi vozilo (po načelu: 
jedna dozvola – jedno vozilo). 

(7) Za izdavanje dozvole plaća se naknada Općini u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje po 
vozilu, koju uplatu je obvezno izvršiti najkasnije do 01.05. u predmetnoj godini. 

(8) Naknada za dozvolu prihod je proračuna Općine. 
(9) Temeljem dostavljenih (izdanih) dozvola, naknadu razrezuje Upravni odjel za 

financije i javne prihode Općine Tisno. 
 

Članak 5. 
(1) Dozvola sadrži ime i prezime, naziv i prebivalište, sjedište autotaksi prijevoznika, 

podatke o obrtu ili tvrtki, osobni identifikacijski broj, područje na kojem će se 
autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja dozvole, tip i registarsku oznaku vozila te 
broj šasije vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz. 

(2) Oblik, izgled i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način 
vođenja upisnika iz članka 4. stavak 5. ove Odluke utvrđuje Načelnik Pravilnikom. 

(3) Autotaksi prijevoznik dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja 
dozvole započeti sa obavljanjem autotaksi prijevoza. 

 
Članak 6. 

(1) Dozvola se izdaje na temelju javnog poziva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz 
(u daljnjem tekstu: javni poziv). 

(2) Javni poziv raspisuje Načelnik. 
(3) Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Općine. 
(4) Javni poziv sadrži: 

- uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza, 
- vrijeme za koje se izdaje dozvola, 
- maksimalne cijene usluga tražene pozivom, 
- iznos naknade za izdavanje dozvole, 
- rok za prijavu na javni poziv, 
- druge posebne uvjete i obavijesti za sudjelovanje u javnom pozivu. 

 
Članak 7. 

(1) Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku, sa sjedištem i prebivalištem na 
području Općine Tisno (Tisno – Jezera – Betina – Dubrava kod Tisna – Dazlina), a 
koja ispunjava slijedeće uvjete: 

1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
2. ima položen ispit, odnosno vozača s položenim ispitom iz članka 23. ove 

Odluke 
3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava 

uvjete iz članka 19. ove Odluke, 
4. ima uvjerenje o prebivalištu na području Općine, te izvod iz trgovačkog ili 

obrtnog registra kao dokaz o sjedištu na području Općine, 
5. ima ispravu kojom dokazuje vlasništvo, zakup ili leasing vozila koje ispunjava 

uvjete propisane Zakonom, posebnim propisima kojima se uređuje javni 
cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe i ovom Odlukom, 

6. ima cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će primjenjivati nakon izdavanja 
dozvole, a koji je sukladan odredbama ove Odluke, 

7. dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 1.000,00 kuna po vozilu (godišnja 
naknada) sukladno odredbama članka 4. ove Odluke, 



8. ima potvrdu o nekažnjavanju, odnosno da se protiv podnositelja zahtjeva 
(tvrtke te zasebno, kao i svih vozača koji će za njega obavljati autotaksi 
prijevoz) ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja 
zahtjeva, 

9. ima potvrdu nadležnog odjela Općine ne stariju od 30 dana iz koje je razvidno 
da podnositelj zahtjeva nema nikakvih dugovanja prema Općini. 

 
Članak 8. 

(1) Načelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za dostavu dokumentacije 

te izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine. 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i najmanje dva člana. 

(2) Povjerenstvo priprema, provodi postupak i predlaže Načelniku donašanje Odluke o 
izdavanju dozvola. 

(3) Povjerenstvo će Rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ukoliko autotaksi 
prijevoznik ne ispunjava sve uvjete iz članka 7. ove Odluke. 

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu 
Načelniku. 

 
Članak 9. 

(1) U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik 
dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene, obavijestiti Odjel. 

(2) Odjel će izdati autotaksi prijevozniku zamjensku dozvolu sa rokom važenja koji mu je 
bio utvrđen dozvolom prije promjene podataka. 

 
Članak 10. 

(1) Općina temeljem Odluke Općinskog vijeća ovlašćuje Načelnika za raspisivanje javnog 
poziva za podnošenje zahtjeva/dostavu dokumentacije za izdavanje dozvola (novih 
dozvola) za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine. 

 
Članak 11. 

(1) Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koji je izdana u 
slijedećim slučajevima: 

1. na zahtjev autotaksi prijevoznika, 
2. ako prestane ispunjavati (ili istekom) bilo koji(h) od uvjeta na osnovu kojih je 

dobio dozvolu (primjer: istekom licencije odnosno neishođenjem nove 

licencije, i sl.) 
3. ako ne uplati godišnju naknadu Općini do 01.05. u predmetnoj godini 
4. prestankom pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika 
5. smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika, 
6. ako u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole ne započne sa obavljanjem 

autotaksi prijevoza, 
7. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz 

na temelju izdane dozvole uzastopno 60 dana, 
8. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona, 

drugih propisa i ove Odluke, 
9. ako autotaksi prijevoznik remeti javni red i mir, 
10. ako autotaksi prijevoznik vrijeđa, fizički napada, omalovažava službenu osobu, 

ili se na drugi način nedolično ponaša, 
11. ako autotaksi prijevoznik na zahtjev službene osobe koja obavlja nadzor odbije 

predati dokumentaciju koja je potrebna za redovno obavljanje poslovanja. 



(2) Autotaksi prijevoznik u slučajevima iz stavka 1. ovog članka nema pravo na povrat 
naknade za izdavanje dozvole. 

(3) Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel, a protiv rješenja o prestanku 
važenja autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu Ministarstvu nadležnom za promet 
putem Općine. 

 
Članak 12. 

(1) Autotaksi prijevoznik sa dozvolom izdanom na drugom području, odnosno sa 
sjedištem ili prebivalištem izvan područja Općine može obavljati autotaksi prijevoz na 
području Općine samo i isključivo ako mu je područje Općine krajnje odredište za 
pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu (nikako putnike preuzimati na 
području Općine Tisno). 

 

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
Članak 13. 

(1) Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata. 
(2) Autotaksi prijevoz obavlja se na način da vozač autotaksi vozila prima putnika ili 

skupinu putnika na jednom mjestu i to na autotaksi stajalištu, na cesti ili na mjestu 
koje je odredio putnik sve pod uvjetom da je zaustavljanje autotaksi vozila dopušteno 
prometnim propisima. 

 
Članak 14. 

(1) Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu 
imati: 
1. dozvolu u izvorniku, 
2. izvod iz licencije, 
3. ugovor o radu zaposlenog vozača, 
4. cjenik usluga autotaksi prijevoza (najmanje na hrvatskom, engleskom, talijanskom i 
njemačkom jeziku), ovjeren od strane Načelnika Općine. 
5. plan Općine ili navigacijski uređaj, 
6. račun i pečat, 
7. policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu, 
8. potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost 

prijevoza prema posebnim propisima. 
(2) Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno 

odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i 
čisto. 

 
Članak 15. 

(1) Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu prijevoza svakoj osobi koja prijevoz 
naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu vožnje, osim u slučaju: 
1. ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, 
2. ako je naručitelj naročito nasilan, odnosno ukoliko postoji opravdana opasnost da bi 
putnik mogao ugroziti sigurnost vozača, 
3. ako je naručitelj ili njegova prtljaga prljava u mjeri da bi mogla uprljati unutrašnjost 
vozila, te kad je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu ili 
premašuje zajedno sa putnicima nosivost vozila, 
4. ako putnik želi ukrcati prtljagu s opasnim sadržajem, 
5. ako postoje drugi opravdani razlozi. 



(2) Vozač autotaksi vozila dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu, te je smjestiti 
propisno u prtljažnik. 

(3) Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce. 
 

Članak 16. 
(1) Putnik može odobriti vozaču autotaksi vozila da uz njega primi i druge putnike, 

odnosno može primiti više putnika koji idu u istom pravcu uz njihovu prethodnu 
suglasnost, a u kojim slučajevima se takva usluga autotaksi prijevoza naplaćuje kao 
jedna vožnja. Kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje 
smatra se novom vožnjom te se taksimetar ponovno uključuje. 

(2) Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem odnosno putem 
kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja. 

 
Članak 17. 

(1) Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar. 
(2) Za prijevoze naručene telefonom ili pozivom s određenog stajališta, taksimetar se 

uključuje po dolasku na mjesto ukrcaja koje je putnik odredio. 
 

Članak 18. 
(1) Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na 

odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz. 
(2) Ako zbog kvara na vozilu nije moguće završiti prijevoz, autotaksi prijevoznik dužan je 

osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 
(3) Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene 

stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji. 
 
IV. AUTOTAKSI VOZILO 

Članak 19. 
(1) Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih odredbama Zakona i Pravilnika o 

posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni promet i prijevoz za 
vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete: 

1. može imati najviše (8+1) sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača, 
2. mora imati na prednjem staklu (na vidljivom mjestu) naljepnicu sa brojem i 

rokom važenja dozvole. 
(2) Svi autotaksi prijevoznici na području Općine moraju se prilagoditi i biti prilagođeni 

svim tehničkim kriterijima od dana stupanja na snagu ove Odluke, za obavljanje 
autotaksi prijevoza na području Općine. 

(3) Ostali uvjeti koje moraju ispunjavati vozila određeni su Pravilnikom o posebnim 
uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite 
potrebe te autotaksi vozila moraju zadovoljavati propisane uvjete. 

 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 
Članak 20. 

(1) Autotaksi stajalište je posebno izgrađena i označena prometna površina, određena za 
zaustavljanje vozila, koja omogućava siguran ulazak putnika u vozilo. 

(2) Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta po lokacijama utvrđuju se 
Odlukom o uređenju prometa na području Općine. 

(3) Na autotaksi stajalištu mora biti jasno istaknut naziv i broj telefona autotaksi stanice 
odnosno autotaksija. 



(4) Za raspored autotaksi vozila na stajalištu odgovorna je udruga taksista, predstavnici 
udruge, odnosno sami prijevoznici. 

 
Članak 21. 

(1) Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim vertikalnom i horizontalnom 
signalizacijom (znakom i oznakom na kolniku). 

(2) Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih 
stajališnih mjesta. 

(3) Za korištenje autotaksi stajališta ne plaća se pristojba. 
 
VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 22. 
(1) Maksimalna cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se ovom Odlukom. Cijenu 

prijevoza utvrđuje autotaksi prijevoznik cjenikom što ga razmatra Povjerenstvo, a 
ovjerava Načelnik. 

(2) Cjenik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 
1. cijenu početka vožnje, 
2. cijenu vožnje po kilometru, 
3. cijenu čekanja po satu. 

(3) Maksimalna cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se kako slijedi: 
a) Tarifa 1 (do 4 osobe): 

1. cijena početka vožnje (start) – 30,00 kuna (5 km uključeno u cijenu), 
2. cijena vožnje po svakom slijedećem kilometru – 9,00 kuna, 
3. cijena čekanja po satu – 100,00 kuna. 

b) Tarifa 2 (5-8 osoba): 
1. cijena početka vožnje (start) – 40,00 kuna (5 km uključeno u cijenu), 
2. cijena vožnje po svakom slijedećem kilometru – 10,00 kuna, 
3. cijena čekanja po satu – 100,00 kuna. 

(4) Cjenik autotaksi usluge mora biti ovjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u 
vozilu. 

(5) U cijenu je uračunat i prijevoz osobne prtljage. 
(6) Cijena prijevoza kućnih ljubimaca i stvari koje ne spadaju u osobnu prtljagu utvrđuje 

se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza. 
 
VII. POSEBAN ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA 

Članak 23. 
(1) Kandidat za vozača autotaksi vozila mora položiti ispit o poznavanju osnovnih 

podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim 
objektima i znamenitostima na području Općine. 

(2) Program ispita i način provjere znanja donosi Načelnik. 
(3) Naknadu za ispit od 200,00 kuna snosi vozač autotaksi vozila koji je prijavio 

polaganje ispita. 
(4) Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje ima tri člana (predsjednika povjerenstva i dva 
člana), a koje imenuje Načelnik. 

(5) Mjesto, datum i sat održavanja ispita utvrđuje Povjerenstvo, putem Javnog poziva za 
polaganje Ispita u javnom glasilu te na Web stranicama Općine Tisno ( www.tisno.hr 
).  

(6) O tijeku ispita Povjerenstvo vodi Zapisnik. 
(7) O položenom ispitu, prema prijedlogu Povjerenstva, Odjel izdaje uvjerenje o 

položenom ispitu. 



(8) Odjel vodi evidenciju o položenim ispitima. 
 
VIII. NADZOR 

Članak 24. 
(1) Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi sukladno Zakonu o prijevozu u 

cestovnom prometu Inspekcija cestovnog prometa, Državni inspektorat i prometno 
redarstvo Općine. 

(2) Prometno redarstvo vodi evidenciju o počinjenim prekršajima i izrečenim novčanim 
kaznama. 

 

IX. NOVČANE KAZNE 
Članak 25. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako: 
1. obavlja autotaksi prijevoz bez dozvole, 
2. ako ne uključi taksimetar sukladno članku 17. ove Odluke. 

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se odgovorna 
osoba u pravnoj osobi ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba i fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s 
obavljanjem njezina obrta. 

 
Članak 26. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako: 

1. postupa suprotno članku 18. ove Odluke, 
2. postupa suprotno članku 15. ove Odluke, 
3. obavlja prijevoz vozilom koje ne ispunjava uvjete propisane člankom 19. ove 
Odluke, 
4. naplati autotaksi uslugu suprotno članku 22. ove Odluke, odnosno suprotno 
ovjerenom cjeniku. 

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina 
obrta. 

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 
Članak 27. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako: 
1. u određenom roku ne obavijesti općinsko upravno tijelo nadležno za poslove 
prometa (Odjel) o promjeni podataka na temelju kojih je izdana dozvola, 
2. u vozilu za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza nema sve što je propisano 
člankom 14. stavak 1. ove Odluke, 
3. ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu sa člankom 16. ove Odluke, 
4. u slučaju kvara na vozilu ili drugog opravdanog razloga ne osigura putniku drugi 
autotaksi prijevoz. 



(2) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina 
obrta. 

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 
Članak 28. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ukoliko ne posluje sukladno stavku 2. članka 14. ove Odluke. 

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i 
fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s 
obavljanjem njezina obrta. 

 
Članak 29. 

(1) Za sve ostale prekršaje koji nisu utvrđeni ovom Odlukom primjenjuju se odredbe 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te svih ostalih važećih zakona i propisa u 
Republici Hrvatskoj. 

 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 30. 
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 5/13). 
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Tisno". 
 
 
Klasa: 023-01/14-09.V/06 
Ur. Broj: 2182/05-01/14-09.V/06 
U Tisnom, 25. kolovoza 2014.godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

Predsjednik:  

        Petar Jakovčev, v.r. 


