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PRIJEDLOG

Na osnovu članu 10. i 42. Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (,,Službene novine F
BiH, broj:28/06 i 2/10), člana 40.stav 3. Zakona o cestovnom prijevozu na području
Tuzlanskog kantona (,,Službene novine Tk-a“, broj:15/11) a u skladu s članom 13.stav 2.
alineja 4.Zakona o principima lokalne smouprave u FBiH(,,Službene novine F
BiH“,broj:51/06) i člana 24.Statuta općine Gradačac (,,Službeni glasnik općine Gradačac“,
broj:4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj dana __.01.2019.godine, d
onosi
ODLUKU
o visini naknade za korištenje taksi stajališta na
području općine Gradačac za 2019.godinu
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje/zauzimanje dijela javne
površine za taksi stajalište u 2019.godini po zonama utvrđenim odredbama Odluke o
građevinskom zemljištu.
Član2.
( uslovi za taksi prijevoznike)
(1) Taksi prijevoz putnika mogu obavljat pravna lica upisana u sudski registar za
obavljanje taksi djelatnosti.
(2) Taksi prijevoz putnika mogu obavljat i fizička lica koja posjeduju rješenje za
obavljanje taksi djelatnosti izdato od nadležne općinske Službe.
Član 3.
Usaglašenim Planom za razmještaj taksi stajališta, utvrđena je ukupna korisna površina
od 10,50 m ² po jednom taksi stajalištu.
Visina naknada za korištenje/zauzimanje taksi stajalište plaća se u mjesečnom iznosu po
zonama gradskog građevinskog zemljišta za:
-taksi stajalište 01. ,,Autobuska stanica“ u zoni II po 1m2 iznosi …..…2,00 KM,
-taksi stajalište 02. ,,Hadžiefendina pumpa“ u zoni I po 1m2 iznosi …… 2,50 KM,
-taksi stajalište 03. ,,Majevička“ u zoni II po 1m2 iznosi ……….……...2,00 KM,
-taksi stajalište 04. ,,Dom zdravlja“ u zoni II po 1m2 iznosi ……….….2,00 KM.
-taksi stajalište 05. ,,Vučkovci“ spada u ostalo zemljište po 1m2 iznosi….1,50 KM.
Ukupan mjesečni iznos naknade plaća se sa obračunatim PDV-om.
Član 4.
Utvrđena naknada za taksi stajalište u članu 3. ove Odluke plaća se za svaki mjesec
unaprijed a najdalje do petog (5) u tekućem mjesecu Rješenjem za korištenje taksi stajališta
Općinske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove.
U slučaju da korisnik taksi stajališta uzastopno ne izmiri više od tri (3) mjeseca utvrđenu
naknadu, Služba će odobreno Rješenje za taksi stajalište poništit.

U protivnom ukoliko korisnik taksi stajališta ne izmire naknadu za proteklu godinu, neće
moći dobiti novo rješenje za tekuću godinu.
Korisnik taksi stajališta ne može ustupat drugom mjesto bez predhodnog odobrenja Službe.
Korisnik taksi stajališta, obavezan je za svaku godinu podnijet novi zahtjev za korištenje
istog ili novog uz priložen dokaz o izmirenim obavezama za proteklu godinu uz odobrenje
za obavljanje taksi djelatnosti kao i odobrenje za taksi stajalište.
Član 5.
Zahtjev za korištenje taksi stajališta iznosi 50,00 KM a produženje 25,00 KM.
Član 6.
Prikupljena sredstva od naknada za dodijeljena taksi stajališta općina je dužna namjenski
koristit za izgradnju novih, uređenje i održavanje postojećih taksi stajališta, odnosno za
unapređenje taksi djelatnosti.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Općine
Gradačac“ a predhodna automatski prestaje da važi.
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Obrazloženje
Na osnovu člana 10. i 42.Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (,,Službene novine F
BiH“, 28/06 i 2/10) a u vezi s članom 36.Zakona o cestovnom prijevozu na području
Tuzlanskog kantona (,,Službene novine TK-a“, broj 15/11), Služba je uradila Plan za
razmještaj taksi stajališta sa brojem taksi vozila po taksi stajalištu za 2019.godinu na području
općine Gradačac.
Planom na području općine za 2019.godinu predviđeno je pet taksi stajališta sa
kapacitetom od 17 taksi stajališta. U skladu s navedenim propisom, Služba je predhodno bila
dužna da uredi svako taksi stajalište, da bi od resornog ministarstva dobila Saglasnost za
razmještaj istih.
Obzirom da su taksi stajališta razmještena na javnim površinama, te su korisnici istih za
korištenje u skladu s članom 40.stav3. Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog
kantona (,,Službene novine TK-a“, broj 15/11), dužni plaćat naknadu u skladu s Odlukom o
visini naknade za korištenje taksi stajališta na dijelovima javne površine na području općine
Gradačac za 2016.godinu .
Predložena naknada plaća se u mjesećnom iznosu po m2 utvrđene korisne površine za
svako taksi stajališe od 10,50 m2 sa predloženim cijenama po zonama gradskog građevinskog
zemljišta .
Naknada za korištenje taksi stajališta uplačuje se na račun Općine koja su namijenjena za
održavanje u uređenje istih , te iz navedenog predlažemo da se usvoji kao u predloženom .

OBRAĐIVAČ
Općinska služba za urbanizam,
investicije i komunalne poslove

PREDLAGAČ
Općinski načelnik

