
 

 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст 

(“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 

60. редовној сједници одржаној 11. марта 2020. године, усваја 

 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА БРЧКО 

ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 

Члан 1 
 

У Закону о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 05/01, 12/02 и 23/03), у члану 9 иза става 2 
додају се нови ставови 3 и 4, који гласе: 
 
„(3)  Судска такса не плаћа се у поступцима уписа у регистар пословних субјеката, 
осим уписа оснивања удружења грађана, укључујући мјесне заједнице. 
   (4)  Од плаћања судске таксе из Тарифних бројева 12, 23, 25 и 28 ослобођени су 
грађани слабог имовинског стања на основу потврде Пододјељења за социјалну 
заштиту – Центра за социјални рад.“ 
 
Досадашњи став 3 постаје став 5. 
 

Члан 2 
У члану 35 Закона, ријечи „у земљишно-књижном поступку“ бришу се. 
 

 
Члан 3 

 
Иза члана 44 Закона, додаје се нови члан 44а, који гласи:  
 

„Члан 44а 
(Повраћај у случају споразума) 

 
Ако се странке у току поступка, а најкасније до закључења главне расправе 
споразумију да ће приступити рјешавању спора у поступку медијације и у поступку 
медијације постигну споразум, имају право на повраћај наплаћене таксе у износу од 
50%.“ 
 

Члан 4 
Тарифни број 13 мијења се и гласи: 
 
„1. Поднесци  

Тарифни број 13 
 

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
 



 

 

За поднесак којим се тражи спровођење рјешења Вијећа за излагање података о 

некретнинама и утврђивања права на земљишту Брчко дистрикта БиХ и рјешења о 

насљеђивању не плаћа се такса.“ 

 
Члан 5 

Тарифни број 14 мијења се и гласи: 
 
„2. Упис 

Тарифни број 14 
 

1. За укњижбу права власништва или права грађења  плаћа се такса у износу од 80 

КМ. 

2. За укњижбу заложног права плаћа се такса у износу од 80 КМ. 

3. За укњижбу права служности плаћа се такса у износу од 30 КМ. 

4. За укњижбу стварног терета плаћа се такса у износу од 30 КМ. 

5. За укњижбу етажног власништва на основу етажног плана плаћа се такса у износу 

од 80 КМ. 

6. За развргнуће сувласничке заједнице плаћа се такса у износу од 30 КМ. 

7. За предбиљешку плаћа се такса у износу од 30 КМ. 

8. За оправдање предбиљешке плаћа се такса у износу од 50 КМ. 

9. За забиљешку плаћа се такса у износу од 30 КМ. 

10. За исправку уписа плаћа се такса у износу од 30 КМ. 

11. За брисање стварног права плаћа се такса у износу од 30 КМ. 

12. Не плаћа се такса из овог тарифног броја за: 

- уписе у корист Дистрикта; 

- уписе који се спроводе по службеној дужности; 

- уписе којим се тражи спајање земљишно-књижних уложака; 

- службене радње у поступку уређења, заснивања и исправљања земљишних књига. 

 

„Напомена 

У случају подношења једног предлога којим се предлаже спровођење више 

различитих уписа, а по више различитих основа, такса се плаћа онолико колико 

износи такса посебно за сваки од тих уписа.“ 

 
Члан 6 

 



 

 

Тарифни број 15 мијења се и гласи:  
 

„Тарифни број 15 
 

За жалбу против одлуке суда у земљишно-књижном поступку плаћа се такса у износу 

од 50,00 КМ. 

 

„Напомена 

У случају да жалба буде усвојена лице које је платило таксу има право на повраћај 

исте.“ 

 
Члан 7 

 
Тарифни број 18 мијења се и гласи: 

 
„Тарифни број 18 

 
За пријаву у судски регистар за оснивање удружења грађана, укључујући мјесне 
заједнице плаћа се такса у износу од 50,00 КМ.“ 
 

 
Члан 8 

 
У тарифном броју 19, тачке од 1 до 2b и од 3 до 11 бришу се. 

 
 

Члан 9 
 
Тарифни број 20 брише се. 
 
 

Члан 10 
 

У  тарифном броју 28, тачка 3 брише се. 

Члан 11 
 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  
 

 

Број: 01-02-813/20                                                                            
Брчко, 11. марта 2020. године                                                      
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                   Есед Кадрић 
 


