ЛИЦЕНЦА ПРЕВОЗНИКА

ОПШТИНА МОДРИЧА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Такси превозник дужан је да
посједује Лиценцу превозника, која се издаје
на период од пет година, а најдуже на период
истицања прописане старосне границе од 15
година.

Потребна документација:
1. Попуњен образац захтјева (образац
преузети у Општинској управи);
2.Доказ о регистрацији дјелатности такси
превоза;
3. Доказ да располаже путничким моторним
возилом (овјерена копија потврде о
власништву возила, односно потврде о
регистрацији);
4. Општинска административна такса: на
захтјев: 2 КМ, на лиценцу превозника: 10 КМ.

ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА
МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Возач такси возила дужан је да
посједује легитимацију за возача моторног
возила, која се издаје на период од пет година.

Потребна документација:
1. Попуњен образац захтјева (образац преузети
у Општинској управи);
2. Диплома о завршеном школавању - овјерена
копија;
3. Возачка дозвола - копија;
4. Фотографија;
5. Општинска административна такса: на
захтјев: 2 КМ, на легитимацију: 10 КМ.

ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ
Превоз лица и ствари за властите потребе
могу вршити правна лица, предузетници и друге
регистроване организације, као и породична
пољопривредна газдинства, властитим возилом.
Превоз лица и ствари може се вршити и са возилом у
лизинг аранжману или изнајмљеним возилом, на
основу уговора у писаној форми који се обавезно
налази у возилу.
Правно лице и предузетник који обавља
превоз за властите потребе у обавези је да у рјешењу о
регистрацији има уписан разред дјелатности превоза
лица или ствари, у складу са класификацијом
дјелатности, а у зависности којом се врстом превоза
бави.
Превоз ствари за властите потребе обухвата
и превоз пољопривредних производа, које обавља
породично пољопривредно газдинство.
Носилац породичног пољопривредног
газдинства уписан у регистар пољопривредних
газдинстава, може вршити превоз за властите потребе,
ако му је Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности општинске управе Модрича, издао
рјешење којим се одобрава превоз за властите потребе
и ако посједује теретно моторно возило или скуп
возила, чија носивост не прелази 5.000 кг.

Потребна документација за издавање
рјешења којим се одобрава превоз за властите
потребе за носиоца породичног пољопривредног
газдинства:
1. Попуњен образац захтјева (образац преузети у
Општинској управи);
2. Доказ да је носилац породичног пољопривредног
газдинства - Потврда о регистацији пољопривредног
газдинства (издаје АПИФ);
3. Доказ о посједовању теретног моторног возила или скупа
возила чија носивост не прелази 5.000 кг;
4. Општинска административна такса: на захтјев 2 КМ, на
рјешење 50 КМ.

ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
Превозник је правно лице или предузетник који
посједује одговарајућу лиценцу превозника и обавља
превоз лица, односно ствари.
Општи услови за вршење превоза лица и ствари
стичу се регистрацијом дјелатности превоза лица и ствари
у друмском саобраћају код надлежног регистрационог суда
или надлежног органа јединице локалне самоуправе, у
складу са посебним прописима.
Такси превоз могу вршити правна лица и
предузетници, којима је то основно занимање и који
посједују лиценцу превозника и легитимацију за возача
моторног возила.
Такси превозник треба да посједује путничко
моторно возило са највише 1+4 регистрованих сједишта,
које може бити старости до 15 година, облика каросерије
лимузина или караван.

Потребна документација з а
издавање рјешења којим се одобрава
вршење јавног превоза лица или ствари:
1. Попуњен образац захтјева за регистрацију
предузетника СП-1
(образац преузети код
регистрационог органа);
2. Овјерену копију личне карте ;
3. Увјерење мјесно надлежног основног суда да
физичком лицу које региструје почетак пословања у
форми предузетника, није изречена правоснажна
мјера забране обављања тражене дјелатности и које
није старије од 30 дана од дана подношења захтјева
за регистрацију предузетника;
4. Увјерење надлежне јединице Пореске управе
Републике Српске да физичко лице које региструје
почетак пословања у форми предузетника, нема
доспјелих, а неизмирених обавеза и које није старије
од 8 дана од дана подношења захтјева за
регистрацију предузетника;
5. Доказ о уплати општинске административне таксе
за регистрацију оснивања предузетника која износи 2
КМ на захтјев и 30 КМ на рјешење.

