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Подносилац захтјева

ПРЕДМЕТ: УПИС ЧАМЦА У УПИСНИК ЧАМАЦА И ИЗДАВАЊЕ ПЛОВИДБЕНЕ ДОЗВОЛЕ

Назив документа Институција Форма Коментар

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Доказ о власништву чамца Рачун или изјава овјерена 
од општинског органа

Копија/Оригинал /

Потврда о брисању чамца из другог уписника 
чамца или доказ о самоградњи чамца

/

Доказ о власништву погонског уређаја, 
одноно мотора

Рачун или изјава овјерена 
од општинског органа

Копија/Оригинал /

Исправа о извршеном прегледу Водопривредно предузеће Оригинал /

Исправа о баждарењу чамца Водопривредно предузеће Оригинал /

Царинска декларација за чамац односно 
погонски уређај ако су увезени из друге 
државе

Царинска испостава Копија /

Доказ о извршеном осигурању, у складу са 
прописом којим се уређује обавезно 
осигурање у саобраћају

Осигуравајуће куће Копија /

За чамце за привредне сврхе-рјешење о 
обављању привредне дјелатности и упис 
правног лица у Регистар пословних субјеката

Општина/Суд Копија /

Доказ о плаћеној накнади за кориштење 
објеката безбједности

Банка, пошта Оригинал /

Доказ о плаћеном порезу у складу са 
прописом којим се уређује порез на употребу,
 држање и ношење добара

Пореска управа Оригинал /

 Име и презиме подносиоца 
захтјева, име једног 

 Датум, мјесто и општина 
рођења

 ЈМБ

 Број личне карте

 Пребивалиште и адреса 
становања

 Контакт телефон

Подаци о чамцу - регистарска ознака, датум регистрације, мјесто сидрења, димензије

Намјена пловидбе

Страна 1 од 2
Општина Шамац,  Шамац, Краља Александра I Карађорђевића 4

Тел: 054/611-800,   e-mail: stojanka.rokvic@opstinasamac.org,  веб странице: #http://www.opstinasamac.org/#
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Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр./коментар

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е

(Датум подношења захјтева) (Потпис подносиоца захтјева)

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом): Законски рок рјешавања 5 дана

Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани): 5 година (Пловидбена дозвола се издаје на период од 1 године и продужава се по 
истеку тог рока, унутар трајања важења увјерења о способности чамца за пловидбу)

Накнадa за коришћење 
објеката безбједности 
пловидбе

За сваку календарску годину наплаћују се 
следеће висине накнаде:
а) за чамце за непривредне сврхе 50 KM,
б) за чамце за привредне сврхе 100 KM,
2. Власници пловних и плутајућих објеката на 
којима нема уређених пловних путева и који се 
користе за непривредне срвхе 50 КМ.

562-099-00000556-87 Вр.прих.: 714913; 
буџ.орг.: /; прим.: 
Рачун Јавних прихода 
Републике Српске; 
позив на бр.: /

Такса за рјешење за упис 
чамца у регистар, издавање 
пловидбене дозволе

50 КМ Таксеном марком или 
уплатом на рачун - 562-
011-00001661-17/НЛБ 
Развојна банка

Вр.прих.: 722121; 
буџ.орг.: 9999999; 
прима.: Рачун јавних 
прихода Општине 
Шамац; позив на бр.: /
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