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Подносилац захтјева: Шифра:  03.31. 
Презиме   

( ОТИСАК ПРИЈЕМНОГ ШТАМБИЉА ) 
Име  

Контакт 
адреса 

 

Контакт 
телефон 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ТРЕБИЊЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ОДСЈЕК - ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ ГРАЂАНИМА 
 

ЗАХТЈЕВ: ОВЈЕРА ПОТПИСА ИЛИ РУКОПИСА ИЗВАН СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА 
 
 

Молим службено лице да изађе на терен ради овјере : 

  -  ПОТПИС-а       -  РУКОПИС-а 

те прихватам трошкове његовог превоза,  за лице  

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЧИЈИ ПОТПИС ТРЕБА ОВЈЕРИТИ 

Презиме и име  

Адреса  

 

које због ___________________________ није у могућности да лично дође у просторије Управе. 
                          (навести разлог) 
                                                                                                                 Потпис подносиоца 

У  Требињу, дана ____________20___.године                                ___________________________ 

 

На основу овлаштења Градоначелника број:11-127-7/15 од 24.02.2015. године не - одобрава се 
излазак службеног лица Градске управе Града Требиња на терен ради овјере потписа-рукописа 
наведеног лица. 

                                                                                                                      Потпис  

У  Требињу, дана ____________20___.године                              ____________________________ 

                  Овлаштено лице 

 

 

Службено лице ____________________________________ је изашло на терен дана 
______________ те извршило наведену овјеру потписа-рукописа. 

          Потпис  

           ____________________________ 
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Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Назив документа Институција Форма Коментар 

Лична карта МУП РС На увид - 

Документ на којем се овјерава потпис Надлежна установа На увид - 

Доказ о уплати градске Пошта Оригинал - 
административне таксе 

 
 

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е 

Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на 
бр./коментар 

Градска административна 
такса на захтјев 2 КМ таксена марка - 

Градска административна 
такса за овјеру 

за овјеру сваког потписа 3 КМ, 
за овјеру пуномоћи 10 КМ, 
за овјеру аутентичности рукописа или за 
овјеру преписа или фотокопију документа 
од сваког полутабака оригинала 3 КМ, 
ако се документ који се овјерава састоји од  
5 и више полутабака или се овјерава више 
примјерака истог документа за сваки 
наредни примјерак, по полутабаку 2 КМ (н 
а п о м е н а: Под полутабаком се 
подразумјева лист хартије од двије стране 
формата "А4" или мањег) 
за овјеру копија, планова, цртежа, 
пројеката и слично величине полутабака 
(формат 22x35 cm), по страници 5 КМ 
за овјеру преписа или фотокопије на 
страном језику по страници 5 КМ (н а п о м 
е н а: За овјеру планова величине преко 
једног полутабака плаћа се осим основне 
таксе за један полутабак још онолико пута 5 
КМ, за колико је полутабака површина 
копије већа од једног полутабака) 
за овјеру потписа на уговору, за сваки 
потпис 5 КМ 
за овјеру продужења рока важења уговора 
плаћа се такса на сваки потпис 5 КМ (н а п 
о м е н а: Сматра се да је извршена овјера 
уговора када се овјере потписи уговорних 
страна. Свака измјена садржине уговора 
сматра се у таксeном погледу као нови 
уговор) 

таксена марка / 
5550071700517151 
(ако је износ преко 

100 КМ) 
 

Прималац: Поште 
Српске 

 

 
Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом):  3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
 
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани):   Трајно 

 
 
 
 
 
 

 


