Odluka o auto-taksi prijevozu u cestovnom prometu

Na temelju članka 54. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj, 36/98) i članka 28 Statuta općine Janjina
(«Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije», br. 08/01) Općinsko vijeće općine Janjina na 30. sjednici
održanoj 12. svibnja, 2003. godine donijelo je
ODLUKU
O auto-taksi prijevozu u cestovnom prometu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuju se uvjeti, organizacija i način obavljanja auto-taksi prijevoza putnika u cestovnom prometu
na području općine Janjina.
Članak 2.
Za provedbu ove Odluke Općinsko vijeće općine Janjina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) imenuje
Povjerenstvo za auto-taksi prijevoz općine Janjina (dalje: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima 3 (tri) člana.
Općinsko vijeće imenuje dva člana i Udruženje obrtnika Dubrovnik Obrtničke komore Dubrovačkoneretvanske županije jednog člana Povjerenstva.
Povjerenstvo se imenuje do kraja mandata Općinskog vijeća.
AUTO-TAKSI-PRIJEVOZNICI
Članak 3.
Auto-taksi prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Općine Janjina (u daljnjem tekstu: Općina)
mogu obavljati auto-taksi prijevoznici.
Auto-taksi prijevoznici iz stavka 1 ovog članka su fizičke i pravne osobe koji kod nadležnog registarskog
tijela imaju registriranu djelatnost auto-taksi prijevoza putnika u cestovnom prometu, a imaju prebivalište tj. Sjedište
na području Općine.
Auto-taksi prijevoznici iz stavka 2. ovog članka imaju pravo obavljati usluge auto-taksi prijevoza unutar
područja i s područja Općine.
Članak 4.
Auto-taksi prijevoznici čije je prebivalište, tj. sjedište izvan područja Općine imaju pravo prometovati na
području Općine isključivo ako je područje Općine krajnje odredište za pružanje usluge auto-taksi prijevoza putnika.
Auto-taksi prijevoznicima iz stavka 1. ovog članka ne pripada pravo pružati usluge auto-taksi prijevoza čije
je polazište na području Općine.
AUTO-TAKSI STAJALIŠTA
Članak 5.
Auto-taksi stajališta ureñene su javne površine na kojima stoje auto-taksi prijevoznici i primaju putnici.
Članak 6.
Auto-taksi stajališta odreñuje Općinsko vijeće posebnim aktom.
Članak 7.
Auto-taksi stajališta obilježena su propisanom vodoravnom i uspravnom prometnom signalizacijom.
Na auto-taksi stajalištima mora biti postavljen telefon.
Uz propisanu prometnu signalizaciju, svako auto-taksi stajalište označeno je vertikalno postavljenim znakom
na kojem je označen naziv stajališta, broj stajališnih mjesta, izvadak iz cjenika auto-taksi usluga i broj telefona na
stajalištu.
Izgled oznaka auto-taksi stajališta propisuje Općinsko vijeće.
Članak 8.
Auto-taksi stajalištem može se koristiti samo auto-taksi prijevoznik temeljem Ugovora o koncesiji.
Na auto-taksi stajalištu ne smije stajati više auto-taksija nego ima obilježenih mjesta.
KONCESIJE
Članak 9.
Općina raspisuje javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti auto-taksi-prijevoza putnika na
vrijeme od dvije godine.
Auto-taksi prijevoznicima koji nisu zaključili Ugovor o koncesiji s Općinom iz stavka 1. ovog članka ne
pripada pravo obavljanja djelatnosti auto-taksi prijevoza na području Općine.
Postupak javnog natječaja iz ove Odluke provodi Povjerenstvo, a odluku o odabiru auto-taksi prijevoznika s
kojima će se sklopiti Ugovor o koncesiji donosi Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva.
Općinsko vijeće Općine utvrñuje broj koncesija prema broju auto-taksi stajališta prilikom donošenja odluke o
raspisivanju natječaja iz članka 10. ove Odluke.
Ugovor o koncesiji zaključuje se na vrijeme od dvije godine.
Auto-taksi prijevoznik dužan je na prednjem staklu u desnom donjem uglu istaknuti naljepnicu kojom se
dokazuje da je za to vozilo ovlašten koristiti se auto-taksi stajalištem.
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Odluku o izgledu i obliku naljepnice iz prethodnog stavka ovog članka donosi Općinsko vijeće.
NATJEČAJ
Članak 10.
Odluku o Natječaju za davanje koncesija za obavljanje auto-taksi djelatnosti donosi Općinsko vijeće.
Natječaj se objavljuje u lokalnom tjednom tisku i obvezno sadrži:
OPĆE ODREDBE:
- naznaku da se natječaj raspisuje za zaključenje ugovora o koncesiji za obavljanje auto-taksi djelatnosti,
- broj koncesija za koje se raspisuje natječaj,
- vrijeme i način plaćanja godišnje naknade,
- vrijeme na koje se ugovor o koncesiji zaključuje,
- iznos jamčevine, koja ne može biti veća od 10% od godišnje naknade, uz naznaku da ponuñač gubi pravo na
povrat jamčevine ukoliko ne potpiše ugovor s Općinom u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ugovora na
potpis,
- naznaku da prednost za zaključenje ugovora o koncesiji imaju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete po
Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- rok za podnošenje ponuda, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave oglasa,
- naznaku da se nepotpune i ne pravovremene ponude neće razmatrati,
- naznaku kome se i na koji način ponuda podnosi,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda.
POSEBNE ODREDBE:
Uz prijavu na natječaj ponuñač je dužan dostaviti:
- ovjerovljenu izjavu kojom se obvezuje da će auto-taksi vozilom upravljati vozač koj posjeduje vozačku
dozvolu «B» kategorije najmanje 3 godine,
- ukoliko je auto-taksi prijevoznik ujedno i auto-taksi vozač umjesto izjave iz prethodne alineje obvezan je
dostaviti ovjerovljeni presliku vozačke dozvole «B» kategorije najmanje 3 (tri) godine prije objave natječaja,
- dokaz (uvjerenje) ovlaštene policijske uprave da vozaču nije bila oduzeta dozvola u razdoblju od prethodne 3
(tri) godine od dana objave natječaja,
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak,
- uvjerenje da nije pokrenut prekršajni postupak za prekršajna djela koja su počinjena za vrijeme obavljanja
auto-taksi prijevoza,
- uvjerenje da vozač nije kazneno kažnjavan u prethodne 3 (tri) godine od dana objave natječaja,
- obrtnicu ovlaštenog tijela o obavljanju auto-taksi prijevoza, tj. rješenje o upisu društva u sudski registar kod
ovlaštenog Trgovačkog suda,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- dokaz da ponuñač ostvaruje prednost po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
njihovih obitelji,
- dokaz da je ponuñač podmirio sve dospjele obveze prema Općini do datuma objave natječaja,
- uvjerenje da je vozač auto-taksi vozila položio ispit iz članka 20. ove Odluke.
Članak 11.
Povjerenstvo otvara javno ponude za sklapanje ugovora o koncesiji.
Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuñači osobno ili njihovi punomoćnici po posebnoj punomoći.
Povjerenstvo sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda.
Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda predložiti Općinskom vijeću zaključak o
odabiru osoba koje ostvaruju pravo na sklapanje ugovora iz članka 15. ove Odluke.
Članak 12.
Općinsko vijeće donijeti će zaključak iz članka 11 ove Odluke u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Članak 13.
Ugovorom iz članka 15. ureñuju se meñusobna prava i obveze izmeñu Općine i auto-taksi prijevoznika, u
skladu s odredbama ove Odluke.
Ugovor o koncesiji je neprenosiv.
Članak 14.
Ugovorom o koncesiji iz članka 15. ove odluke prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.
Prije isteka vremena na koje je sklopljen, ugovor se može raskinuti ako:
- auto-taksi prijevoznik podnese zahtjev za sporazumni raskid ugovora,
- auto-taksi prijevoznik prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti auto-taksi prijevoza na području
Općine,
- auto-taksi prijevoznik ili vozač zaposlen kod njega bude pravomoćno kažnjen zbog vožnje ili sudjelovanja u
prometnoj nezgodi pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili lijekova koje ne smije uzimati prije vožnje ili
tijekom nje,
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auto-taksi prijevoznik ili vozač zaposlen kod njega bude pravomoćno kažnjen zbog izazivanja prometne
nezgode uz oduzimanje vozačke dozvole,
- ako se utvrdi da je auto-taksi prijevoznik ili osoba zaposlena kod njega pružao auto-taksi uslugu bez
uključenog taksimetra,
- ako je auto-taksi prijevoznik ili vozač zaposlen kod njega odbio putniku izdati račun,
- ako u ugovorenom roku ne uplati koncesiju.
Iznimno, ugovor se neće raskinuti s auto-taksi prijevoznikom čiji vozač napravi prekršaj iz stavka 2. alineje 3., 4.,
5. i 6. ovog članka ako auto-taksi prijevoznik u toku od 7 (sedam) dana od dana pravomoćnosti kazne ili saznanja za
počinjeni prekršaj raskine radni odnos s tim vozačem.
Članak 15.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
- rok na koji se koncesija ugovara,
- iznos godišnje koncesijske naknade i rokovi plaćanja,
- obvezu auto-taksi prijevoznika da se pridržava uvjeta obavljanja auto-taksi prijevoza,
- zabranu prijenosa i otuñenja koncesije,
- razloge i način prestanka koncesije,
- ostale uvjete glede obavljanja auto-taksi prijevoza.
Ugovor u ime Općine potpisuje Predsjednik Općinskog vijeća Općine.
Članak 16.
Iznimno od članka 13. stavka 2. ove Odluke, u slučaju da rijekom razdoblja a koju je zaključen ugovor o
koncesiji, koncesionar bude umirovljen ili umre, koncesiju može naslijediti ona osoba koja spada u nasljednike prvog
nasljednog reda, ukoliko ispunjava i ostale uvjete iz ove Odluke za obavljanje auto-taksi prijevoza i ukoliko u roku od
3 (tri) mjeseca od nastupa tog dogañaja podnese zahtjev za prijenos koncesije.
Odluku o zahtjevu iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće.
Ugovor s osobom iz stavka 1. ovog članka zaključuje se na vrijeme do isteka ugovora ranijeg koncesionara.
AUTO-TAKSI VOZILA
Članak 17.
Auto-taksi prijevoz obavlja se osobnim vozilom koje osim zakonskih i posebnih uvjeta propisanih temeljem
zakona mora imati:
- pogonski motor od najmanje 1.300 sm3 i snage najmanje 40 kW,
- najmanje 4 (četvero) vrata s 4+1 sjedištem,
- ugrañen ispavan, baždaren i plombiran taksimetar,
- ispravan protupožarni aparat,
- ispravan ureñaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,
- prtljažnik s najmanje 400 litara obujma,
- propisanu «TAXI» oznaku,
- istaknut propisani broj auto-taksija,
- oznaku o pravu korištenja auto-taksi stajalištem, ako je auto-taksi prijevoznik sklopio ugovor iz članka 9.
stavka 5. ove Odluke.
Oblik, veličinu i sadržaj oznake «TAXI» propisuje Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva.
Članak 18.
Auto-taksi vozilo mora biti bijele boje.
Auto-taksi prijevoznici obvezni su osigurati vanjski izgled vozila iz stavka 1. ovog članka.
Auto-taksi prijevoznik dužan je održavati vozilo tehnički ispravnim, neoštećenim, urednim i čistim.
Članak 19.
Auto-taksi prijevoz u smislu ove Odluke jest javni, slobodni, povremeni prijevoz putnika na području i s
područja Općine za koji se relacija dogovara izmeñu putnika i auto-taksi vozača, pri čemu vožnja započinje na
području Općine.
Auto-taksi prijevoz obavlja se po unaprijed utvrñenom cjeniku i uvjetima iz ove odluke.
Članak 20.
Auto-taksi prijevoz obavlja vozač vlastitim taksijem ili kao zaposlenik vozilom u vlasništvu auto-taksi
vlasništvu auto-taksi prijevoznika.
Auto-taksi vozač, pored ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta za upravljanje osobnim automobilom, mora
imati vozačku dozvolu najmanje 3 (tri) godine i mora imati položeni posebni ispit o poznavanju kulturnih,
gospodarskih, turističkih, povijesnih i drugih objekata i znamenitosti u Općini, koji se polaže kod ovlaštene školske
ustanove s područja Općine.
Program ispita i način provjere znanja iz stavka 2. ovog članka urešuje Općinsko vijeće na prijedlog
Povjerenstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlaštene školske ustanove.
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Program iz stavka 3. ovog članka utvrdit će Općinsko vijeće u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na
snagu ove Odluke.
Članak 21.
Za vrijeme obavljanja auto-taksi-prijevoza vozač mora biti propisno i uredno odjeven.
Odluku o izgledu službene ljetne i zimske odjeće auto-taksi vozača donosi Udruženje obrtnika Obrtničke
komore Dubrovačko-neretvanske županije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
Auto-taksi vozač dužan je za vrijeme obavljanja auto-taksi prijevoza uljudno se odnositi prema putnicima, ne
smije pušiti u vozilu, mora biti odmoran i u takvu psihofizičkom stanju da je sposoban sigurno upravljati vozilom, ne
smije biti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava.
Članak 22.
Za vrijeme obavljanja auto-taksi prijevoza auto-taksi vozač dužan je u vozilu imati:
- osobne dokumente i iskaznicu auto-taksi vozača, na vidljivom mjestu,
- ako je auto-taksi vozač zaposlen kod auto-taksi prijevoznika, i odgovarajući dokument o zaposlenju,
- dokaz o dozvoli obavljanja auto-taksi prijevoza,
- izvadak iz cjenika auto-taksi usluga na hrvatskom i engleskom jeziku,
- blok račune i
- plan općine.
Članak 23.
Auto-taksi vozač dužan je primiti putnika u vozilo na stajalištu za taksije, za vrijeme slobodne vožnje, na prije
dogovorenom mjestu ili na mjestu dogovorenom telefonskim ili radio pozivom.
Na auto-taksi stajalištu putnike prima vozač čije je vozilo prvo na redu. Ako vozač čije je vozilo prvo na redu
odbije primiti putnike i obaviti vožnju, mora vozilo pomaknuti na začelje.
Na izričiti zahtjev putnika, bez vezačeva nagovaranja, prijevoz može obaviti i vozač kojemu vozilo nije prvo
na auto-taksi stajalištu.
Vozač može u vozilo primiti putnike za vrijeme slobodne vožnje ako zaustavljanje i ukrcaj putnika ne ometa i
ne ugrožava sigurnost drugih sudionika u prometu.
Prijevoz putnika se može dogovoriti auto-taksi telefonom ili radio vezom, pa se tada putnik prima u vozilo na
mjestu koje on odredi u pozivu.
Članak 24.
Vozač auto-taksija dužan je, bez obzira na dužinu i vrijeme trajanja prijevoza, pružiti uslugu prijevoza i
primiti u vozilo putnike, osim:
1. ako je naručitelj pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava, ili ako se iz ponašanja naručitelja
može opravdano posumnjati da je potencijalno opasan za sigurnost auto-taksi vozača ili drugih sudionika u
prometu,
2. ako su naručitelji njegova prtljaga toliko prljavi da bi nedopustivo zaprljali auto,
3. ako je naručitelj dijete mlañe od 6 (šest) godina bez pratnje,
4. ako je odredište izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije.
Auto-taksi vozač dužan je omogućiti prijevoz kućnih ljubimaca uz uvjet da ga ne ometaju u vožnji i da ne
oštećuju vozilo.
Auto-taksi vozač dužan je uz putnike primiti i njihovu prtljagu, koju ako je moguće, smjeste u raspoloživi
prostor tako da ne ugrožava sigurnost prometa.
Članak 25.
Odredište odreñuje putnik.
Na početku vožnje vozač je dužan uključiti taksimetar ili s slobodno dogovoriti o cijeni vožnje, ako je
odredište izvan područja Općine.
Za područja Općine, početkom vožnje, kada se uključuje taksimetar, smatra se trenutak putnikova ulaska u
vozilo, bez obzira na način narudžbe vožnje.
Vozač je dužan naručeni prijevoz obaviti najkraćim putom ili putom koji mu odredi putnik.
Putnik može zahtijevati od auto-taksi vozača da osim njega u vozilo primi i druge osobe.
Članak 26.
Auto-taksi vozač dužan je naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište.
Ako zbog kvara na vozilu naručeni prijevoz nije moguće izvršiti, vozač je dužan osigurati putniku zamjensko
vozilo za prijevoz do odredišta.
Članak 27.
Izvršena usluga auto-taksi prijevoza obračunava se i naplaćuje prema istaknutom izvatku iz cjenika.
Usluga se naplaćuje samo jednom i kada se istodobno prevozi više putnika.
Ako jedan od putnika napusti vozilo prije krajnjeg odredišta i plati prijevoz ili svi putnici podijele naknadu za
izvršeni prijevoz na jednake dijelove, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom i taksimetar se ponovno uključuje.
Članak 28.
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Vozač je dužan izdati uredan račun za izvršenu uslugu i naplaćenu naknadu.
Račun mora sadržavati podatke o:
- datumu vožnje i vremenu vožnje,
- polazištu i odredištu,
- novčanom iznosu naknade s oznakom «plaćeno»,
- broj taksija,
- pečat auto-taksi prijevoznika i potpis vozača.
Članak 29.
Po završetku vožnje auto-taksi vozač dužan je pregledati vozilo i ako nañe zaboravljene stvari mora to
prijaviti policiji..
Ako se vlasnik stvari nañenih u vozilu ne javi u roku od 8 (osam dana), s njim se postupa po propisima o
nañenim stvarima.
CJENIK AUTO-TAKSI USLUGE
Članak 30.
Cjenik auto-taksi usluga utvrñuje Udruženje obrtnika Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije uz
prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
Članak 31.
Cjenikom se odreñuje cijena:
1. početka vožnje,
2. vožnje po prevaljenom kilometru,
3. noćne vožnje, vožnje nedjeljom, praznikom ili praznikom,
4. prtljage,
5. čekanja.
Cijena vožnje izvan područja Općine odreñuje se u jediničnim fiksnim iznosima.
Cijena prijevoza životinja i stvari koje nisu osobna prtljaga utvrñuje se slobodnom pogodbom prije početka
vožnje.
NADZOR
Članak 32.
Nadzor nad primjenom ove Odluke, pored ovlaštenih državnih tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.
Očevidnik počinjenih prekršaja, uočenih nepravilnosti i izrečenih kazna auto-taksi prijevoznicima i vozačima
vodi Jedinstveni upravni odjel, Općine.
KAZNENE ODREDBE
Članak 33.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja djelatnosti
auto-taksi prijevoza, ako:
1. pruži auto-taksi uslugu bez uključenog taksimetra (čl. 25 st 2),
2. ne izda uredan račun o obavljenoj auto-taksi usluzi (čl. 27),
3. pruža auto-taksi uslugu vozilom u kojem nema propisanog protupožarnog aparata (čl. 17 st. 1. i 4.),
4. pruža auto-taksi uslugu vozilom u kojem je ureñaj za zagrijavanje i provjetravanje neispravan (čl. 17. st. 1. i
5.),
5. pruža auto-taksi uslugu vozilom na kojem nema propise «TAXI» oznake (čl. 17. st. 1. i 7.),
6. pruža auto-taksi uslugu vozilom u kojem nije istaknut propisan broj auto-taksi vozila (čl. 17. st. 1. i 8.),
7. obavlja auto-taksi prijevoz neispravnim, oštećenim, neurednim ili prljavim vozilom ili vozilom čiji vanjski
izgled nije u skladu s propisanim (čl. 18),
8. ako obavlja auto-taksi djelatnost na području Općine bez zaključenog Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti (čl. 13. i 14.),
9. ostavi vozilo na auto-taksi stajalištu izvan označenog mjesta (čl. 8. st. 2),
10. za vrijeme obavljanja auto-taksi usluge u vozilu nema propisanu dokumentaciju (čl. 22.),
11. za vrijeme obavljanja auto-taksi usluge nije propisno odjeven (čl.21.),
12. za vrijeme obavljanja auto-taksi usluge nije uljudan prema putnicima, puši u vozilu ili nije odmoran ili u
psihofizičkom stanju da je sposoban sigurno upravljati vozilom (čl. 21. st. 3.),
13. ne pomakne auto-taksi vozilo na začelje na auto-taksi stajalištu nakon što neopravdano odbije primiti putnike
i obaviti prijevoz (ČL. 23. ST. 3),
14. neopravdano odbije primiti putnike i obaviti prijevoz iako je jedini na auto-taksi stajalištu (čl. 23. st. 1.),
15. odbije otići na telefonski ili radio poziv iako je provjerio vjerodostojnost poziva (čl. 23. st. 1.),
16. na telefonski ili na radio poziv uključi taksimetar prije nego stigne na polazište i primi putnika (čl. 25.),
17. neopravdano odbije ukrcati svu prtljagu (čl. 24. st. 3.),
18. u pružanju auto-taksi usluge ne vozi najkraćim putem (čl. 25. st. 4.),
19. odbije na putnikov zahtjev primiti i druge osobe (čl. 25. st.5.),
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20. suprotno putnikovoj volji primi i druge putnike, iz neopravdanih razloga ne obavi uslugu auto-taksi prijevoza
do odredište (čl. 25.),
21. ne osigura putniku zamjensko vozilo u slučaju kvara na vozilu tijekom pružanja usluge auto-taksi prijevoza
(čl. 26. st. 2.),
22. uslugu naplati suprotno istaknutom izvatku iz cjenka ili drukčije nego što je dogovoreno slobodnom
pogodbom pije početka vožnje (čl. 27.),
23. naplati višestruko jedinstvenu auto-taksi uslugu (čl. 27. st. 3.),
24. ne prijavi u vozilu nañene stvari (čl. 29.),
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja djelatnost
auto-taksi prijevoza novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja djelatnost auto-taksi prijevoza
novčanom kaznom od 200,00 kuna.
Članak 34.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz članka 33. ove odluke i vozač autotaksija.
Članak 35.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač auto-taksija ako:
1. na području Općine neovlašteno obavlja auto-taksi prijevoz (čl. 4),
2. neovlašteno se koristi auto-taksi stajalištem (čl. 8),
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Općinsko vijeće će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati članove povjerenstva
iz članka 2. ove Odluke.
Članak 37.
Povjerenstvo će u roku od 30 dana od dana imenovanja, predložiti će Općinskom vijeću:
1. izgled, oblik i sadržaj oznake za korištenje auto-taksi stajalištima,
2. izgled, oblik i sadržaj naljepnice kojom se dokazuje da je auto-taksi prijevoznik ovlašten koristiti se auto-taksi
stajalištem,
3. izgled, oblik i sadržaj oznake «TAXI»,
4. izgled, oblik i sadržaj obilježja Općine.
Članak 38.
Ugovori o koncesiji koji su sklopljeni izmeñu auto-taksi prijevoznika i Grada Dubrovnika temeljem Odluke o
auto-taksi prijevozu osoba u cestovnom prometu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 7/00) ostaju na snazi do
isteka vremena na koji su sklopljeni, te do momenta definiranja meñusobnih odnosa Grada Dubrovnika i Općine.
Auto-taksi prijevoznici koji su u vrijeme sklapanja ugovora o koncesiji iz stavka 1. ovog članka ispunjavali
uvjete za sklapanje ugovora o koncesiji, osim uvjeta članstva u Sekciji auto-taksi prijevoznika Udruženja obrtnika
Dubrovnik Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije i prebivališta na području Općine u posljednjih pet
godina, mogu podnijet zahtjev za dodjelu privremene koncesije Gradu Dubrovniku u roku od 8 dana od dana stupanja
na snagu ove Odluke.
Ugovor o koncesiji iz stavka 2. ovog članka sklapa se pod istim uvjetima i do isteka vremena kao i ugovori
označeni u stavku 1. ovog članka.
Članak 39.
Vozači koji obavljaju uslugu auto-taksi prijevoza dužni su u roku od 6 (šest) mjeseci od utvrñivanja programa
posebnog ispita iz čanka 13. ove odluke položiti ispit kod ovlaštene školske ustanove.
Članak 40.
Datumom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o auto-taksi prijevozu osoba u cestovnom prometu
(«Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 7/00.).
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku
Dubrovačko neretvanske županije».
KLASA: 340-01/03-01/06
URBROJ: 2117-06-03-01
Janjina, 30. svibnja, 2003. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Janjina:

Vlatko Mratović
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