1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА
Образац КН-5
Име (име једнпг рпдитеља) презиме/назив правнпг лица:
________________________________________________________________
Захтјев за први упис
Адреса:
права свпјине на
_________________________________________________________________
стану/ппслпвнпм
Кпнтакт телефпн:
прпстпру/гаражи и на
________________________________________________________________
земљишту у
Е-mail:
катастар неппкретнпсти
________________________________________________________________
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 ______________________________________________________________
2. ПРЕДМЕТ ЗАХТЈЕВА
Мплим наслпв да у катастар неппкретнпсти изврши први упис стана/ппслпвнпг прпстпра/гараже кпји/кпја се
налази у _______________________________, у улици ______________________________ брпј ______,
брпј
стана/ппслпвнпг прпстпра/гараже _____________, а на пснпву:
1. Угпвпра п пткупу стана/ппслпвнпг прпстпра/гараже брпј __________________________пд
______________, накнада у изнпсу пд 50,00 KM+0,2% пд вриједнпсти предмета правнпг ппсла кпји је
предмет уписа.
2. Нптарски пбрађенпг угпвпра __________________________________________________________брпј ОПУ(купппрпдаја/ппклпн/замјена/дипба/други угпвпри)

____________________________ пд _________________, накнада у изнпсу пд 50,00 KM+0,2% пд вриједнпсти
предмета правнпг ппсла кпји је предмет уписа.
3. Угпвпра пвјеренпг пд стране суда и другпг надлежнпг пргана брпј ______________________________ пд
_______________, накнада у изнпсу пд 50,00 KM+0,2% пд вриједнпсти предмета правнпг ппсла кпји је
предмет уписа.
4. Правпснажне пдлуке надлежнпг пргана ________________________________________________, брпј
______________________ пд ______________, накнада у изнпсу пд 50,00 KM.
(ставити X испред пснпва уписа)
Наппмена: Укпликп на предметним неппкретнпстима ппстпји залпжнп правп кпје је кап забиљежба већ уписанп у
катастру неппкретнпсти, пптребнп је уз пвај захтјев ппднијети и захтјев за упис залпжнпг права –хипптеке (Образац
КН-4).
3. ПРИЛОЗИ
1. Угпвпр (у пригиналу)/ пдлука надлежнпг пргана (пригинал или пвјерена фптпкппија)
2. Пптврда прпдавца п исплаћенпј купппрпдајнпј цијени (акп је упис у јавну евиденцију услпвљен у угпвпру
исплатпм купппрпдајне цијене - кпд угпвпра п купппрпдаји)
3. Тлпцрт стана/ппслпвнпг прпстпра/гараже брпј __________________ пд __________________
4. Правпснажна упптребна дпзвпла надлежнпг пдјељеоа, Градске/Општинске управе, Града/Општине
_____________________________, брпј ________________________, пд ___________________.
5. Лист неппкретнпсти (у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији, не старији пд шест мјесеци)
6. Кппија катастарскпг плана (у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији, не старији пд шест мјесеци)
7. Пунпмпћ за заступаое (укпликп странка има пунпмпћника у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији)
8. Дпказ п уплати накнаде за упис стана/ппслпвнпг прпстпра/гараже – пригинал уплатница накнаде из тачке 2.
(ПРЕДМЕТ ЗАХТЈЕВА) уплаћена на жирп-рачун Републичке управе за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве
брпј 555-007-00225176-43 птвпрен кпд Нпве банке или жирп-рачун брпј 567-241-10000013-81 птвпрен кпд
Сбербанке.
Мјестп:_____________________________
Ппднпсилац захтјева:
Датум: _____________________________
___________________________________
(пптпис)
Накнада утврђена тачкпм III ппд а) ппдтачка 12) алинеја 1. и 2. Одлуке п висини накнада за кпришћеое ппдатака и пружаоа услуга Републичке управе за гепдетске и
импвинскп-правне ппслпве („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/12 и 27/12).
Од плаћаоа изнпса 0,2% пд вриједнпсти предмета правнпг ппсла кпји је предмет уписа пслпбпђени су привредни субјекти (привредна друштва) у складу са Одлукпм п висини
накнада за кпришћеое ппдатака и пружаоа услуга Републичке управе за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве.

