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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

ВОДИЧ 
 

УСЛОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА  ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ 
 

      На основу члана 6. и 56. Закона о превозу у друмском саобраћају РС („Сл. гл. РС, број 111/08“), превоз за властите потребе 
може се вршити на основу привредне (регистроване дјелатности) и пољопривредне дјелатности под следећим условима: 
 Да посједује једно путничко моторно возило за превоз лица са највише 1+8 регистрованих сједишта; 
 Да посједује једно теретно моторно возило за превоз ствари допуштене масе 7.500 kg; 
 Да посједује једно комбиновано моторно возило за превоз лица и ствари највише допуштене масе 3.500 kg, односно 1+4 

регистрована сједишта. 
 
     Уз захтјев подносилац прилаже следећа документа: 
 Доказ о власништву возила (саобраћајна дозвола, уговор о куповини, уговор о лизингу); 
 Рјешење о обављању привредне дјелатности или увјерење о регистрацији пољопривредног газдинства; 
 Уколико није носилац пољопривредног газдинства уз увјерење прилаже кућну листу (листу о заједничком домаћинству); 
 Потврду о техничкој исправности возила од овлаштене институције; 
 Копија возачке дозволе; 
 Административна такса на захтјев, и то:  

- 62,00 КМ (60+2) за обављање пољопривредне дјелатности, тарифни број 2. и 22. Одлуке о општинским 
административним таксама, 

- 102,00 КМ (100+2) за обављање предузетничке дјелатности, тарифни број 2. и 22. Одлуке о општинским 
административним таксама. 

 
УСЛОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ  ТАКСИ СЛУЖБЕ 

 

     На основу члана 26. за вршење регистрованог такси превоза правна и физичка лица дужна су да посједују: 
 Лиценцу превозника; 
 Легитимацију за возача; 
 Лиценцу за возача. 
     Потребна докумантација: 
 Увјерење о пословној способности; 
 Да је држављанин РС, односно БиХ (Увјерење о држављанству); 
 Да му  правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера   забране обављања те дјелатности  (Увјерење -Суд 

за прекршаје); 
 Да испуњава услове опште здравствене способности и посебне здравствене способности ако је то законом  условљено за 

обављање одређене дјелатности - Медицински центар; 
 Доказ о возилу- овјерена копија саобраћајне дозволе; 
 Потврда о исправности и опремљености возила - (Технички преглед возила); 
 Овјерена копија возачке дозволе одговарајуће категорије старија од 1 године; 
 Овјерена копија диплома  3. степен образовања саобраћајне струке– занимање возач моторних возила; 
 Општинска административна такса 102 КМ(100+2),тарифни број 2. и 22.Одлуке о општинским административним таксама 
 

  УСЛОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

-    Јавни превоз лица регулисан је члановима 6., 9. и 16–23. Закона о превозу у друмском саобраћају (Сл. гл. РС, број 111/08); 
-    Јавни превоз ствари регулисан је члановима 6., 9. и 52. Закона о превозу у друмском саобраћају (Сл. гл. РС, број 111/08); 
 

 Увјерење о пословној способности; 
 Да је држављанин РС,ФБиХ односно БиХ (Увјерење о држављанству); 
 3.  Да му  правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера   забране обављања те дјелатности; 
 (Увјерење -Суд за прекршаје); 
 Да испуњава услове опште здравствене способности и посебне  здравствене способности ако је то законом; 
 условљено за обављање одређене дјелатности - Медицински центар; 
 Доказ о возилу- овјерена копија саобраћајне дозволе; 
 Потврда о исправности и опремљености возила - (Технички преглед возила); 
 Овјерана копија возачке дозволе одговарајуће категорије;  
 Овјерену копију диплома  3. степен образовања саобраћајне струке– занимање возач моторних возила; 
 Такса за  обављање аутопревозничке дјелатности 
      а)  до 5000 kg носивости       100 КМ + 2 КМ, тарифни број 2. и 22. Одлуке о општинским административним таксама. 
      б)  преко 5000 kg носивости  120 КМ + 2 КМ, тарифни број 2. и 22. Одлуке о општинским административним таксама. 
      ц) такса за допунску дјелатност  200 КМ + 2 КМ,  тарифни број 2. и 22. Одлуке о општинским административним таксама. 
  


