
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 
Име (име једнпг рпдитеља) презиме/назив правнпг лица:                                                   
_________________________________________________________________ 
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 утврђиваое права свпјине на земљишту у друштвенпј пднпснп државнпј свпјини у складу са пдредбпм 

члана 330а. Закпна п стварним правима 
(легализација бесправнп изграђених пбјеката) 

 
 

Мплим наслпв да утврди правп свпјине на земљишту у друштвенпј пднпснп државнпј свпјини на кпме је 
изграђен пбјекат кпји не ппсједује пдпбреое за грађеое, кпји је изграђен на земљишту пзначенпм пп старпм 
премјеру кап к.ч. брпј __________________________, уписанпм у зк.ул. брпј __________________________,  
к.п._________________________ пднпснп пп нпвпм премјеру пзначенпм кап к.п. брпј 
_________________________, уписанпм у пл/лн брпј __________________________,                      
к.п. __________________________ у складу са пдредбпм члана 330а. Закпна п стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19). 
 
 
У прилпгу пвпг захтјева дпстављам дпкументацију у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији:   
 
1. Земљишнп-коижни улпжак брпј ________________________ 
2. Ппсједпвни лист брпј _______________________ 
3. Лист неппкретнпсти брпј __________________________________ 
4. Кппију катастарскпг плана са идентификацијпм старпг и нпвпг премјера  
5. Рјешеое надлежнпг пдјељеоа Града/Општине __________________________ кпјим се даје  
  урбанистичка сагласнпст или лпкацијски услпви брпј ___________________________  
6. Угпвпр, рјешеое или пдлука кпја мпже представљати дпказ кап пснпв за утврђиваое права свпјине у 

кприст ппднпсипца захтјева (билп кпји акт кпји је везан за предметну неппкретнпст и мпже ппслужити кап 
дпказ у предметнпј управнпј ствари) 

7. Пунпмпћ за заступаое (укпликп странка има пунпмпћника) 
8.____________________________________________________ 
 
Мјестп:_____________________________                    Ппднпсилац захтјева: 
 
Датум: _____________________________                      ___________________________________           
                      (пптпис)  

Образац - члан 330a. 
 

Захтјев за утврђиваое права 
свпјине на земљишту у 

друштвенпј пднпснп 
државнпј свпјини  

   (легализација бесправнп     
    изграђених пбјеката) 
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