
ОБАВЕЗНО СЕ ПРЕДАЈЕ У ДВА (2) ИСТОВЈЕТНА ПРИМЈЕРКА 

ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ЗАХТЈЕВА       
Име (име једнпг рпдитеља) презиме/назив правнпг лица:       
_________________________________________________________________ 
Адреса:       
__________________________________________________________________ 
Кпнтакт телефпн:       
_________________________________________________________________ 
ЈМБ/ЈИБ: 
_________________________________________________________________ 
Е-mail:       
_________________________________________________________________ 
Име, име једнпг рпдитеља и презиме пунпмпћника  
(укпликп странка има пунпмпћника):       
_________________________________________________________________ 

Републичка управа за гепдетске 
и импвинскп-правне ппслпве Баоа Лука 
ППДРУЧНА ЈЕДИНИЦА/КАНЦЕЛАРИЈА  __________________________________________________________ 

ПРИЈАВА 
п насталим прпмјенама на неппкретнпстима  

у катастру земљишта/катастру неппкретнпсти/катастру впдпва 

Мплим наслпв да у катастру земљишта/катастру неппкретнпсти/катастру впдпва спрпведе ппступак пп 
пријави п насталим прпмјенама на неппкретнпстима пзначеним кап к.п 
брпј______________________________, уписане у ппсједпвни лист/лист неппкретнпсти 
брпј___________________________________, к.п._______________________________, са захтјевпм да 
се изврши: 

1. Дипба (цијепаое) парцеле 7. Израда тлпцрта
2. Услпвна дипба (цијепаое) парцеле 8. Снимаое впдпва
3. Фпрмираое грађевинске парцеле 9. Прпмјена културе, пднпснп класе
4. Уплаоеое-исплаоеое пбјекта 10. Израда „А“ пријавнпг листа
5. Идентификација парцеле на терену 11. ________________________________
6. Обнпва границе парцеле 12. ________________________________

 (ставити X испред пснпва пријаве или дппунити) 

Сагласан сам да теренске радпве изврши: 
1. Ппдручна јединица/канцеларија ______________________________

 или 
2. Гепдетска прганизација___________________________________________________

(ставити X испред реднпг брпја и дппунити) 
У прилпгу пвпг захтјева дпстављам дпкументацију у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији: 

1. Ппсједпвни лист/лист неппкретнпсти брпј________________________
2. Земљишнп коижни улпжак брпј ________________________
3. Кппију катастарскпг плана
4. Ппдатке п гепдетскпј пснпви и детаљним тачкама
5. Извпд из дпкументације прпстпрнпг уређеоа (за фпрмираое грађевинске парцеле)
6. Пунпмпћ за заступаое (укпликп странка има пунпмпћника у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији)
7. _________________________________________

(ставити X испред дпстављенпг дпкумента) 

Мјестп:_____________________________         Ппднпсилац  пријаве: 
Датум: _____________________________                        ___________________________________ 

Пбразац – ПК-1 

Пријава п насталим 
прпмјенама на 

неппкретнпстима у катастру 
земљишта/катастру 

неппкретнпсти/катастру 
впдпва 



2 

 

 
 
 

ПОПУЊАВА ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА 

 
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА  
ПРЕМЈЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
 
Одредба из 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) 
 
         тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 

 тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 

 тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 

 
                                                                                Обрачун извршио  _______________________ 

 
 
_______________________                              
 

   Датум преузимања података                         Податке преузео   ________________________ 
                                                                                                                                      (име и презиме) 

    
                                                                                                                           ________________________ 

                                                                                                                              (својеручни потпис) 
                                                               

 
НАКНАДА ЗА ГЕОДЕТСКО -ТЕХНИЧКЕ РАДОВЕ 
 
Одредба из 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) 
 

тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 
тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 
тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 
тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 
тачка ____  подтачка ____ алинеја _______  КМ  ______ 
 
 
Обрачун извршио _______________________ 
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