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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ» број 17/08), Скупштина Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине, на 4. редовној  сједници одржаној 29. априла  2009. године,  доноси   
 
 

 
З А К О Н 

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 
 
 

Члан 1 
 

У Закону о административним таксама  («Службени гласник Брчко дистрикта 
БиХ», бројеви 21/05, 19/07 и 2/08), у члану 19 ставу 1 у Тарифи административних 
такси, Тарифни број  1  мијења се и гласи: 

 
«На поднеске …………………………………………. 5 КМ, осим захтјева за 

издавање извода и увјерења из матичне евиденције, захтјева за издавање 
извода из планских аката и свих захтјева имовинско-правне природе».  
 
 

 У Тарифном  броју 2 иза скраћенице «КМ» тачка и зарез: «(;)» брише се, додаје 
се зарез: «(,)» ријечи: »осим рјешења донесених у поступцима рјешавања 
имовинско-правних односа».  
 
         У Тарифи административних такси овог става Тарифни број 4 брише се, а 
тарифни бројеви  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 постају тарифни бројеви 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.   
   
 

У Тарифи административних такси овог става у новом Тарифном броју 14 
ријечи: »урбанистичке сагласности» замјењују се ријечима »локационих услова», 
а текст: «Напомена:  

1. Ако се урбанистичка сагласност даје с циљем информисања, такса из 
претходног тарифног броја плаћа се:  

    - до 1000 м2  земљишта за које се утврђују урбанистички услови...... 15 КМ,  
    - преко 1000 м2  земљишта ......................................................................... 20 КМ. 
 
2. Такса из овог тарифног броја плаћа се и на урбанистичку сагласност за 

подизање привременог објекта» брише се.  
 
 
У  Тарифи административних такси овог става нови Тарифни број 16 мијења се 

и гласи: 



 

 

»За издавање: 
а.  сагласности на прилог мјера заштите на раду …......…………............ 20 КМ;  

         b. електроенергетске сагласности на пројекат електроенергетског  
             инспектора .................................................................................................  20 КМ;  
         c. санитарне сагласности на локацију и пројектну документацију .....  20 КМ;  
         d. сагласности на пројектоване мјере и нормативе заштите од пожара у  
             техничкој документацији ………....………………………………............. 20 КМ.»  
         
         
 
       У Тарифи административних такси овог става досадашњи тарифни бројеви 18, 
19, 20 и 21 се бришу, а тарифни бројеви 22 и 23 постају тарифни бројеви 17 и 18. 
           

 
 
 

Члан 2 
 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ. 
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