
  Шифра документа: О  02/3 4.2.47 

 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за издавање лиценце "Д" за такси превоз, лиценце за возило 

којим се врши такси превоз и легитимације за возача такси возила 

 Подносим захтјев за издавање лиценце "Д" за такси превоз, лиценце за возило којим се врши 

такси превоз и легитимације за возача такси возила 

 УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ: (заокружити!) 

1. За издавање лиценце превозника "Д" за такси превоз: 

1.1 Рјешење надлежног органа општине о одобрењу за рад (копија), 

1.2 Саобраћајна дозвола или уговор о лизингу за возило које се користи по овом основу (овјерена 

копија), 

1.3 Потврду о исправности и опремљености возила за лиценцу (овјерена копија), 

1.4 Доказ о обезбијеђеном паркингу за возило које није дио јавне површине - посједовни лист или 

уговор о закупу (овјерена копија), 

1.5 Рјешење надлежног органа јединице локалне самоуправе или акт удружења о распореду на такси 

стајалиште (копија), 

1.6 Доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце за превозника у износу од 20,00 КМ. 

2. За издавање лиценце за возило којим се врши такси превоз: 

2.1 Саобраћајна дозвола или уговор о лизингу за возило које се користи по овом основу (овјерена   

      копија), 

2.2 Потврду о исправности и опремљености возила за лиценцу (овјерена копија), 

2.3 Доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце за превозника у износу од  20,00 КМ. 

3. За издавање легитимације за возача такси возила: 

3.1 Диплома за возача моторног возила  (овјерена копија), 

3.2 Возачка дозвола (овјерена копија), 

3.3 Доказ о пријави на ПИО (овјерена копија), 

3.4 Једну фотографију 3х3,5цм, 

3.1 Доказ о уплаћеној накнади за издавање легитимације за возача такси возила у износу од 10,00КМ. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Дозволиће се само једна могућност достављања допуне како би предмет 

био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 20 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   

ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ ФИРМЕ: 

ИМЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

ЈМБ/ЈИБ: 

 АДРЕСА СТАНОВАЊА  

ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

   
П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ  



  Шифра документа: О  02/3 4.2.47 

 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

 

1. За издавање лиценце превозника "Д" за такси превоз: 

1.1 Рјешење надлежног органа општине о одобрењу за рад (издаје Одјељење за привреду и 

пољопривреду), 

1.2 Фотокопија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу за возило које се користи по овом основу 

(издаје МУП, лизинг кућа, овјера фотокопије у писарници града) 

1.3 Потврду о исправности и опремљености возила за лиценцу (издаје овлашћена станица за 

технички преглед возила), 

      1.4 Доказ о обезбијеђеном паркингу за возило које није дио јавне површине - посједовни лист или 

уговор о закупу (издаје Републичка геодетска управа за имовинско-правне послове) 

1.5 Рјешење надлежног органа јединице локалне самоуправе или акт удружења о распореду на такси 

стајалиште (издаје Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине), 

1.6 Доказ о уплати административне таксе плаћа се на шалтеру градске писарнице. 

 

2. За издавање лиценце за возило којим се врши такси превоз: 

2.1 Фотокопија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу за возило које се користи по овом основу 

(издаје МУП, лизинг кућа, овјера копије у писарници општине) 

2.2 Потврду о исправности и опремљености возила за лиценцу (издаје овлашћена станица за 

технички преглед возила), 

2.3 Доказ о уплати административне таксе плаћа се на шалтеру градске писарнице. 

 

 

3. За издавање легитимације за возача такси возила: 

3.1 Овјерену копију дипломе за возача моторног возила у скалду са чланом 8. став 1. и 2. Закона о 

превозу у драумском саобраћају Републике Српске (најмање III степен образовања саобраћајне 

струке – возач моторних возила или најмање IV степен образовања саобраћане струке друмског 

смјера), 

3.2 Овјерену копију возачке дозволе (издаје ЦИПС, овјера копије у писарници града) 

3.3 Доказ о пријави на ПИО - образац М-2 (издаје Пореска управа за приходе Републике Српске 

подручна јединица Бијељина), 

3.4 Једну фотографију (димензија 3х3,5цм, фотографска радња) 

3.5 Доказ о уплати  административне таксе плаћа се на шалтеру градске писарнице. 


