
 
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА                                                   
Име (име једнпг рпдитеља) презиме:                             
______________________________________________________________________ 
Адреса:                                            
_______________________________________________________________________ 
Кпнтакт телефпн:                                
______________________________________________________________________ 
Е-mail:                                           
______________________________________________________________________ 
Име, име једнпг рпдитеља и презиме пунпмпћника  
(укпликп странка има пунпмпћника):         
______________________________________________________________________ 
 
РЕПУБЛИКА CPПCKА 
Републичка управа за гепдетске 
и импвинскп-правне ппслпве Баоа Лука 
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА/КАНЦЕЛАРИЈА  _______________________________________________________________ 

 
 

ЗАХТЈЕВ 
за усппстављаое ранијег власничкп-правнпг пднпса на неппкретнпсти у складу са пдредбпм члана 44. 

Закпна п грађевинскпм земљишту Републике Српске 
 
 
Мплим наслпв да изврши усппстављаое ранијег власничкп-правнпг пднпса на неппкретнпсти пзначенпј пп 
старпм премјеру кап к.ч. брпј ______________________________ уписана у зк. ул. брпј 
________________________________, к.п. _________________________, пднпснп пп нпвпм премјеру 
пзначенпј кап к.п. брпј ______________________________ уписана у пл. брпј  
___________________________________, к.п. __________________________, у складу са пдредбпм члана 44. 
Закпна п грађевинскпм земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 112/06). 
 
 
У прилпгу пвпг захтјева дпстављам дпкументацију у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији:   
 
1. Земљишнп-коижни улпжак брпј  __________________________ 
2. Ппсjедпвни лист брпј  _________________________  
3. Лист неппкретнпсти брпј __________________________ 
4. Кппију катастарскпг плана са идентификацијпм старпг и нпвпг премјера 
5. Рjешеое Скупштине Града/Општине ______________________п изузимаоу из ппсједа предметне  
   парцеле брпј ________________________ 
6. Рjешеое Скупштине Града/Општине _________________________ п дпдјели предметнпг земљишта  
   брпј ________________________ 
7. Записник п закључеоу сппразума п накнади (укпликп је закључен) брпј ________________________ 
8. Рjешеое п наслеђиваоу, извпди из матичних коига или неки други дпказ, из кпга је видљив пднпс  
   ппднпсипца захтјева и ранијег власника (укпликп ппднпсилац није и лице кпје је билп уписанп у    
   земљишну коигу кап власник) брпј ________________________ 
9.  Пунпмпћ за заступаое (укпликп странка има пунпмпћника) 
10. ________________________________________________________________________________________ 
 
Мјестп:_____________________________                    Ппднпсилац захтјева: 
 
Датум: _____________________________                      ___________________________________           
                      (пптпис)  

Образац - члан 44. 
 

Захтјев за 
усппстављаое ранијег 

власничкп-правнпг 
пднпса на  

неппкретнпсти 
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