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ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О УПИСУ ЧАМЦА 
У УПИСНИК ЧАМАЦА

Захтјев за издавање рјешења о упису чамца у 
Уписник чамаца подноси се сваки радни дан у току 
радног времена Градске управе у шалтер сали.

Образац захтјева преузима се у шалтер 
сали на шалтеру број 7 и путем е-регистра 
Града Градишка, на интернет страници  
www.eregistargradiska.com.

На захтјеву је потребно навести тачне  
податке и приложити прописану документацију 
како би се несметано могло приступити рјешавању 
предмета од стране надлежног одјељења.

Градска административна такса на захтјев 
износи 30,00 КМ.

Уз захтјев се подноси:

1. Овјерена копија личне карте,

2. Доказ о власништву чамца,

3. Потврда о брисању чамца из другог уписника 
чамаца, ако је претходно у њега био уписан,

4. Доказ о власништву погонског уређаја, 
односно мотора,

5. Исправа о извршеном основном прегледу,

6. Исправа о баждарењу чамца,

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

8. Доказ о извршеном осигурању у складу 
са прописом којим се уређује обавезно 

осигурањe у саобраћају (за чамце на моторни 
погон, снаге мотора веће од 3,7 kW),

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

10. Доказ о плаћеној накнади за коришћење 
објеката безбједности пловидбе,

11. Доказ о уплати градске административне 
таксе,

12. Пуномоћ (уколико странка лично не подноси 
захтјев).

Рок за доношење рјешења је три дана од дана 
подношења захтјева.

Овај поступак се не односи на:

1) чамце који су припадак брода,

2) спортске чамце без сопственог погона 
намијењене за такмичење (веслачке чамце, кајаке, 
кануе, једрилице и сличне пловне објекте),

3) чамце без сопственог погона краће од 
три метра, ако се њима не обавља привредна 
дјелатност.
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