
  Шифра документа: О  02/3 4.2.17 

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  

  

 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за издавање одобрења за коришћење такси стајалишта, 

такси легитимације и евиденционог броја / издавање одобрења за 

продужење коришћења такси стајалишта 

  

 Подносим захтјев за издавање одобрења за коришћење такси стајалишта, такси 

легитимације и евиденционог броја / издавање одобрења за продужење коришћења такси 

стајалишта. До сада сам вршио такси превоз као члан такси удружења 

________________________________евиденциони број___________________ користио сам такси 

стајалиште у ул.____________________________, ближе појашњење 

локације_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:(заокружити) 

1.Одобрење за обављање дјелатности (копија) 

2. Увјерење од Пореске управе о измиреним обавезама (овјерена копија) 

3. Саобраћајна дозвола возила којим се обавља такси превоз (копија) 

4. Фотографија 3,5 х 2,5 цм (оригинал) – (није потребно за одобрење за продужење коришћења 

такси стајалишта) 

5. Диплома стручна спрема (овјерена копија) - (није потребно за одобрење за продужење 

коришћења такси стајалишта) 

6. Доказ о уплати административне таксе 2,00 КМ за захтјев и 5,00 КМ за рјешење. 

 

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

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   

 



  Шифра документа: О  02/3 4.2.17 

 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

1.Одобрење за обављање дјелатности издаје Одјељење за привреду и пољопривреду 

2. Увјерење од пореске управе о измиреним обавезама издаје Пореска управа РС-Подручна 

јединица Бијељина 

3. Саобраћајна дозвола возила којим се обавља такси превоз издаје Министарство унутрашњих 

послова 

4. Фотографија 3,5 х 2,5 цм  

5. Диплома најмање трећи степен образовања саобраћајне струке возач моторних возила или 

најмање четврти степен образовања саобраћајне струке друмског смјера издаје образовна установа 

6. Доказ о уплати административне таксе - такса се плаћа на шалтеру градске писарнице. 

 

 

 


