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Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“
br. 82/13) i članka 30. Odluke o autotaksi prijevozu („Službeni glasnik Općine Šolta“, br.
15/15), Načelnik Općine Šolta dana 04. travnja 2017. godine donosi

PROGRAM
za polaganje posebnog ispita za autotaksi vozače na području Općine Šolta
Poseban ispit za autotaksi vozače na području Općine Šolta sastoji se od poznavanja osnovnih
podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i
znamenitostima na širem području Općine Šolta, te poznavanju dužnosti i prava autotaksi
prijevoznika. Ispit se sastoji od teorijskig (usmenog) i praktičnog dijela.
1. TEORIJSKI DIO
a. Nastanak i povijesni razvitak Općine Šolta
b. Gospodarski značajniji sadržaji na otoku
c. Topografska orijentacija (čitanje zemljopisne i automobilske karte te plana Otoka
Šolte)
d. Značajniji kulturno-povijesni, turistički i sportski objekti na području Općine Šolta
e. Značajniji kulturni događaji i manifestacije na otoku Šolti
f. Važnije ustanove na otoku (lokacije): Ambulanta, DVD Šolta, Policijska ispostava,
Općina Šolta, trajektna luka, autobusna stajališta, autotaksi stajališta, pošta,
Komunalno Basilija, Turistička zajednica Općine Šolta, Ljekarna….
g. Poznavanje propisa koji reguliraju djelatnost autotaksi prijevoza:
 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 82/13) u
dijelu koji se odnosi na autotaksi prijevoz i Odluka o autotaksi prijevozu
(„Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 15/15)
 Kodeks ponašanja autotaksi prijevoznika (izgled autotaksi vozila i vozača
prilikom primanaj putnika, potrebni dokumenti što ih vozač mora imati
prilikom obavljanja autotaksi djelatnosti, naplaćivanje taksi usluga,
uključivanje taksimetra)
 Prometna i opća kultura (dužnosti ponašanja autotaksi vozača prilikom
primanja putnika, dolično ponašanje prema putnicima u skladu s pravilima
lijepog ponašanja, preuzimanje prtljage, izdavanje računa, postupanje s
pijanom osobom, postupak s nađenim predmetima, odnos prema drugim
sudionicima u prometu.
2. PRAKTIČNI DIO:

U ovom dijelu ispita provjerava se ponašanje u prometu, tehnika vožnje, te poznavanje
prometne regulacije na otoku kako bi se najekonomičnije dozvoljenim putem došlo do
zadanih destinacija. Kandidati bez poteškoća moraju znati doći do kulturnih,
povijesnih, gospodarskih ustanova i institucija, hotela, restorana, ambulante i drugih
važnijih objekata, kao i zadanih ulica, uz mogućnost korištenja plana otoka, GPS-a i
sl.
Ispitna komisija za polaganje posebnog ispita za autotaksi vozače na području Općine Šolta
započet će sa provjerom znanja prijavljenih kandidata (ispitima) 24. travnja 2017. godine i to
prvo sa teorijskim dijelom. Kandidat koji ne zadovolji na teorijskom dijelu ispita, ne može
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pristupiti praktičnom dijelu ispita i upućuje se na slijedeći ispitni rok koji će biti od 08.
svibnja do 10. svibnja 2017. godine. Ako kandidat i tada ne zadovolji, gubi pravo polaganja u
2017. godini. Za pristup ispitu i dobivanje materijala za isti, potrebno je uplatiti iznos od
200,00 kuna u korist proračuna Općine Šolta na račun HR43 2360000 1844700006, Model
HR68, Poziv na broj: 7706-0115, Svrha: naknada troškova za polaganje posebnog ispita za
vozače autotaksi vozila.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
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