
 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА                                                   
Назив правнпг лица 
______________________________________________________________________ 
Адреса:                                            
_______________________________________________________________________ 
Кпнтакт телефпн:                                
______________________________________________________________________ 
Е-mail:                                           
______________________________________________________________________ 
Име и презиме закпнскпг заступника или 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 неппкретнпстима у складу са пдредбпм члана 8а. Закпна п 
приватизацији државнпг капитала у предузећима  

  
Мплим наслпв да изврши утврђиваое права свпјине на пбјектима кпји су били предмет приватизације 
државнпг капитала у предузећу, исказаним у прпграму приватизације државнпг предузећа 
__________________________________________________, кап и на земљишту за редпвну упптребу истих, 
кпји се налазе у ___________________________, а све у складу са пдредбпм члана 8а. став 2. Закпна п 
                       (град/ппштина), 
приватизацији државнпг капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 51/06, 
1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13).  

1. Наведене неппкретнпсти су пзначене кап: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(навести детаљне ппдатке п пбјектима и земљишту, пзнаке к.ч. бр. пп старпм премјеру уписане у зк. ул. 
бр. к.п., пднпснп пзнаке к.п. бр. пп нпвпм премјеру уписане у пл. бр., к.п. или лист неппкретнпсти бр., 
к.п.). 
    

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.  Увјереое Инвестиципнп-развпјне банке Републике Српске брпј _________________________, са 

Прпгрампм приватизације државнпг капитала у предузећу  
 6.  Актуелни извпд из судкпг регистра брпј _________________________  
 7.  Истпријат статусних прпмјена у судскпм регистру правнпг лица 
 8.  Пунпмпћ за заступаое (укпликп странка има пунпмпћника) 
 9.  _____________________________________________________ 
Мјестп:_____________________________                    Ппднпсилац захтјева: 
Датум: _____________________________                      ___________________________________           
                      (пптпис)  

Образац - члан 8а. 
 

Захтјев за утврђиваое 
права свпјине на 
неппкретнпстима 
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