
Na temelju članaka 6. Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza osoba na području Općine 
Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 04/15) i članka 47. Statuta Općine Selca 
(„Službeni glasnik Općine Selca“ broj 4/13), Općinski načelnik Općine Selca objavljuje: 

 
JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola 
za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Selca 

 
1. Objavljuje se javni poziv za podnošenje pisanog zahtjeva za izdavanje tri (3) dozvole 
za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Selca na vrijeme od pet (5) godina. 
 
2. Dozvola se izdaje prijevozniku sa prebivalištem ili sjedištem na području Općine Selca, 
sve po principu jedna dozvola za jedno vozilo. Ukoliko je podnesen veći broj zahtjeva od 
broja dozvola koje se izdaju, prednost pri odabiru imat će onaj tko na listi prvenstva 
ostvari veći broj bodova. Redoslijed na Listi prvenstva utvrđuje se na osnovi zbroja 
bodova po pojedinom kriteriju. Ako dva ili više podnositelja ostvari isti zbroj bodova na 
listi prvenstva, prednost ima podnositelj zahtjeva koji je potpun zahtjev ranije podnio. 
 
3.Temeljem ovog javnog poziva jednom autotaksi prijevozniku može se izdati samo 
jedna dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza. 
 
4. Visina naknade za izdavanje dozvole iznosi 2.000,00 kuna godišnje 
(slovima:dvijetisućekuna), a taj se iznos, nakon provedenog javnog poziva, a prije 
izdavanja dozvole uplaćuje u korist Proračuna Općine Selca, 
IBAN:HR7823300031838300007, Model HR 68 s pozivom na broj 5819 – OIB 
prijevoznika. 
 
5. Dokumentacija se dostavlja na adresu: Općina Selca, Jedinstveni upravni odjel , Trg 
Stjepana Radića 5,21425 Selca, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Dokumentacija za 
javni poziv za dostavu zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na 
području Općine Selca - NE OTVARATI“. 
 
6. Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti i slijedeću dokumentaciju u izvorniku 
ili ovjerenoj preslici: 
 
- dokaz da ima sjedište/prebivalište na području Općine Selca, 
- važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza i pripadajući izvod iz licencije za 
vozilo, 
- dokaz da je vozilo za koje se izdaje dozvola u vlasništvu, u zakupu ili leasingu 
podnositelja, zahtjeva, te da ispunjava uvjete propisane Zakonom, posebnim propisima i 
ovom Odlukom, 
- dokaz o položenom ispitu za autotaksi vozača o poznavanju osnovnih podataka o 
kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i 
znamenitostima Općine Selca (ukoliko nema položen ispit, isti je dužan položiti u roku 
od 6(šest mjeseci od dana izdavanja dozvole) 
- izvješće o ovjeravanju taksimetra ugrađenog u autotaksi vozilo, 
- potvrdu  JUO Općine Selca, ne stariju od 30 dana, iz koje je razvidno da podnositelj 
zahtjeva nema dugovanja prema Općini Selca, 
- presliku prometne dozvole. 



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 autotaksi prijevozu i 
imaju sjedište/prebivalište na području Općine Selca. 
 
7. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog poziva na 
službenim internetskim stranicama Općine Selca i oglasnim pločama. Nepotpuni i 
zakašnjeli zahtjevi neće se razmatrati i s njima će se postupati kao da nisu podneseni. 
 
8. Svi zaprimljeni zahtjevi koji su potpuni i pravodobni upisuju se u interni upisnik tijela 
nadležnog za izdavanje dozvola. 
 
Ukoliko je broj zaprimljenih zahtjeva veći od propisanog broja dozvola, pristupit će se 
izradi liste prvenstva bodovanjem pojedinih elemenata zahtjeva. 
Listu prvenstva izrađuje Povjerenstvo za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi 
prijevoza koje imenuje načelnik, a čine ga predsjednik i dva člana. 
 
Svi uredni zahtjevi upisani u interni upisnik tijela nadležnog za izdavanje dozvola 
boduju se sa 100 bodova. 
 
Elementi zahtjeva koji se dodatno boduju i broj bodova koji se osiguravaju su: 
- uredno podmirene sve obveze prema Općini Selca   (financijski kriterij)-10 bodova; 
- vozilo za koje se dozvola izdaje je hibrid ili vozilo na električni pogon (ekološki 
kriterij)-10 bodova 
 
godina proizvodnje vozila(starosni kriterij): 
-tekuća godina (godina proizvodnje vozila je godina u kojoj se dozvola traži)-10 bodova; 
- za svaku prethodnu godinu proizvodnje daje se bod manje, dok se vozilo staro 10 
godina i više dodatno ne boduje; 
 
-ne posjedovanje niti jedne dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području 
Republike Hrvatske (kriterij poticanja razvoja obrtništva i poduzetništva tj. poticanje 
samozapošljavanja i zapošljavanja)-5 bodova 
 
Lista prednosti sadrži: 
-redni broj, 
-naziv/ime i prezime, adresu sjedišta/prebivališta podnositelja zahtjeva, 
-broj bodova prema pojedinim kriterijima za svakog podnositelja zahtjeva, 
-ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva, 
-mjesto i datum utvrđivanja liste prednosti. 
 
Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom postupku bodovanja koje zajedno s 
Listom prednosti dostavlja načelniku. 
Lista prednosti objavljuje se na web stranicama Općine Selca. 
 
Podnositelju zahtjeva koji je sukladno odredbama ove Odluke ostvario pravo na dozvolu 
Načelnik će izdati rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na 
području Općine Selca te uručiti dozvolu. 



Podnositelju zahtjeva koji temeljem odredbi ove Odluke nije ostvario potrebnu prednost 
u odnosu na broj dozvola koje se izdaju, Načelnik će rješenjem odbiti zahtjev. 
 
Podnositelj zahtjeva će se obavijestiti pismenim putem o izdanoj dozvoli, a rješenje o 
davanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza donijet će Načelnik Općine Selca u 
upravnom postupku, sukladno odluci o autotaksi prijevozu. 
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