
 

 

  
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА                                                   

Име (име једног родитеља) презиме/назив правног лица:                             

_______________________________________________ 

Адреса:                                            

_______________________________________________                                                  

Контакт телефон:                                

_______________________________________________ 

Е-mail:                                           

_______________________________________________ 

Име, име једног родитеља и презиме пуномоћника 

(уколико странка има пуномоћника):         

_______________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА CPПCKА 

Републичка управа за геодетске 

и имовинско-правне послове Бања Лука 

РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ     

 

2.  ПРЕДМЕТ ЗАХТЈЕВА  
 
Молим наслов да ми изда податке из Регистра цијена непокретности за сљедећу врсту/подврсту 
непокретности:  
 

Врста/подврста 
непокретности 

ОБЈЕКТИ / ДИЈЕЛОВИ ОБЈЕКТА 

  

Врста/подврста 
непокретности 

ЗЕМЉИШТЕ И ШУМЕ 

□ Кућа □ Земљиште уз објекат 

□ Кућа у низу □ Грађевинско земљиште без дозвола 

□ Кућа дуплекс □ 
Грађевинско земљиште са локацијским 
условима 

□ Стан 
□ 

Грађевинско земљиште са 
грађевинском дозволом □ Гаража у низу или самостојећа 

□ Гаража у објекту 
□ Њиве, ливаде и вртови □ Гаражно мјесто у објекту 

□ Објекат пословних услуга □ 
Трајни насади (воћњаци, виногради и 
др.) 

□ Туристички објекат 
□ Пашњаци 

□ Угоститељски објекат 

□ Трговински објекат □ Листопадна шума 

□ Објекат за спорт и рекреацију □ Четинарска шума 

□ Пословни простор – локал □ Мјешовита шума 

□ Пословни простор - канцеларија 
□ 

Остало пољопривредно земљиште - 
рибњак □ Стамбено пословни објекат 

□ Објекти лаке индустрије □ Остало пољопривредно земљиште – 
трстик и мочвара 

□ Објекти тешке индустрије 
□ Неплодно земљиште 

□ Пољопривредни објекти 

□ 
Земљиште посебне намјене (парк, 
пијаца, гробље и др.) 

□ Остали објекти 

□ 
Остали објекти/посебни дио 
објекта 

(ставити  X за једну врсту/подврсту непокретности) 

Образац – РЦН 

Захтјев за издавање 

података из Регистра 

цијена непокретности 

 



Назив катастарске/политичке општине:  ____________________________________ 

Приближна локација:      __________________________________________________  

(Уписати  катастарску општину, политичку општину – приближна локација)

Уколико нема података за задату катастарску/политичку општину издати податке за подручје

Република Српске 
    (ставити X у случају непокретности које се ријетко прометују) 

За временски период евидентирања трансакција у Регистар цијена непокретности: 

  Од: _______________________    До: ___________________________ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ПРИМЈЕРА ПРОМЕТОВАНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПОТРЕБНО ЈЕ 

ПОПУНИТИ ОДГОВАРАЈУЋА ПОЉА: 

1. За објекте: 2. За грађевинско земљиште:

Перид изградње: _____________________ 

Квалитет објекта: 

Девастиран

Услован

Луксузан

Комунална опремљеност: 

Вода

Струја

Вода и струја

Комунално неопремљено земљиште

3. За шуме: 4. За пољипривредно земљиште:

Старост: 

До 10

година 

Од 11 до

80 година 

Преко 80

година 

Преовладавајуће стабло: 

Смрча

Јела

Црни и бијели бор

Храст

Јавор

Буква

Цер

Граб

Багрем

Јасен

Топола

Бреза

Остале врсте стабла

Припадност зони: 

Рурално

Стамбено

Стамбено пословно

Класа земљишта: 

   1. Класа 

   2. Класа 

   3. Класа 

   4. Класа 

   5. Класа 

   6. Класа 

   7. Класа 

   8. Класа 

    (ставити X испред карактеристичне непокретности) 



3. ПРИЛОЗИ

1. Пуномоћ за заступање (уколико странка има пуномоћника у оригиналу или овјереној фотокопији)
2. Доказ о уплати накнаде за издавање података - оригинал уплатница накнаде у износу од 45,00КМ

уплаћена на жиро-рачун Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове број 555-007-
00225176-43 отворен код Нове банке или жиро-рачун број 567-241-10000013-81 отворен код Сбер банке.

Мјестo:  _____________________  Подносилац захтјева: 

Датум:  ______________________    ________________________________ 
  Потпис 

Накнада утврђена тачком II под к) подтачка 2) Одлуке о висини накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и 
имовинско правне послове („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/12 и 27/12).
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