
Подносиоц захтјева: 

ПРЕЗИМЕ  

ИМЕ  

ИМЕ РОДИТЕЉА  

ДАТУМ И МЈЕСТО 

РОЂЕЊА 

 

ЈМБГ:  

ЛИЧНА КАРТА 

(број и мјесто издавања) 

 

АДРЕСА СТАНОВАЊА  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  

 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтјев за издавање лиценце за превозника, лиценца за возило и   

          легитимације за возача такси превоза 

 

 Молимо да ми се изврши издавање:  

  

- Лиценца превозника “Б“ за превоз лица на територији јединице  

локалне самоуправе 

 

- Лиценце превозника “Ц“ за превоз ствари унутар БиХ 

 

- Лиценца превозника “Д“ за такси превоз 

 

- Лиценца превозника “Е“ за превоз за властитие потребе 

 

- Лиценца за возило 

 

- Легитимација за возача такси превоза 

 

  

 

Датум:       Подносилац захтјева 

____________________                                                __________________________ 

 

 

 



УПУСТВО 

1. За издавање лиценце превозника “Б“, “Ц“ или “Е“ потребно је приложити: 

- Рјешење о регистрацији дјелатности превоза лица или ствари – судско или 

надлежног органа 

- Овјерену фотокопију саобраћајне дозволе 

- Овјерену фотокопију возачке дозволе 

- Потврда о исправности и опремљености возила за превоз лица или ствари 

- Доказ о пријави запослених возача М1 образац 

- Доказ о обезбеђеном паркингу за возила, који није дио јавне површине 

(посједовани лист или уговору о закупу) 

- Доказ о запослењу једног дипломираног инжењера собрачаја, смјер друмски 

саобраћај, на најмање двадесет моторних воуила којим се врши превоз лица или 

ствари,  

- Општинаса ад такса за издавање лиценце 10,00 KM 

 

 

2. За издавање лицене превозника “Д“ за такси превоз потребно је приложити: 

- Рјешење о регистрацији дјелатности превоза лица или ствари – судско или 

надлежног органа 

- Овјерену фотокопију саобраћајне дозволе 

- Овјерену фотокопију возачке дозволе 

- Потврда о исправности и опремљености возила за превоз лица или ствари 

- Доказ о пријави запослених возача М1 образац 

- Доказ о обезбеђеном паркингу за возила, који није дио јавне површине 

(посједовани лист или уговору о закупу) 

- Рјешење надлежног органа јединице локалне самоуправе о распореду на такси 

стајалишта 

- једно путничко моторно возило са највише 1+4 регистрована сједишта (лимузина 

или караван) старости до десет година  

- Општинаса ад такса за издавање лиценце 10,00 KM 

 

 

3. За издавање лиценце за возило потребно је приложити: 

- Овјерену фотокопију саобраћајне дозволе 

- Потврда о исправности и опремљености возила за превоз лица или ствари 

 

 

4. За издавање легитимације за возача такси возила поптребно је приложити: 

- Овјерена фотокопија дипломе за возача моторног возила 

- Овјерену фотокопију саобраћајне дозволе 

- Овјерену фотокопију возачке дозволе 

- Овјерену копију обрасца М1 

- Једна фотографија 

- Општинаса ад такса за издавање легитимације 10,00 KM 

 

НАПОМЕНА: 

Захтјев са доказима у оргиналу или овјереној фотокопији предаје у пријемну 

канцеларију општине Костајница  

 

 

 


