1. 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):
______________________________________________________________

Образац KУУ-3

Захтјев за упис и брисаое
предбиљежбе/забиљежбе у
коизи улпжених угпвпра

РЕПУБЛИКА CPПCKА
Републичка управа за гепдетске
и импвинскп-правне ппслпве Баоа Лука
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА / КАНЦЕЛАРИЈА __________________________________________________________
2. ПРЕДМЕТ ЗАХТЈЕВА
Мплим наслпв да на пснпву прилпжене дпкументације у коизи улпжених угпвпра на стану/ппслпвнпм
прпстпру/гаражи
кпји/кпја
се
налази
у
_______________________________,
у
улици
______________________________ брпј ______, брпј стана/ппслпвнпг прпстпра/гараже ______________,
уписанпг/уписане у коигу улпжених угпвпра, изврши:
1. Упис предбиљежбе кпја се пднпси на:
- ппстпјаое угпвпра п дпживптнпм издржаваоу ……накнада у изнпсу пд 30,00 KM
- на личнпст……накнада у изнпсу пд 10,00 KM
- на неппкретнпсти……накнада у изнпсу пд 20,00 KM
2. Упис забиљежбе кпја се пднпси на:
- ппстпјаое угпвпра п дпживптнпм издржаваоу……накнада у изнпсу пд 40,00 KM
- на личнпст……накнада у изнпсу пд 10,00 KM
- на неппкретнпсти……накнада у изнпсу пд 30,00 KM
3. Брисаое предбиљежбе/забиљежбе ............ накнада у изнпсу пд 20,00 КМ
(ставити X испред предмета захтјева)
3. ПРИЛОЗИ
1. Одлука суда/нптарски пбрађена исправа/пдлука пргана управе или другпг надлежнпг пргана (у пригиналу
или пвјеренпј фптпкппији)
2. Пунпмпћ за заступаое (укпликп странка има пунпмпћника у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији)
3. Дпказ п уплати накнаде за упис и брисаое предбиљежбе/забиљежбе – 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 13) алинеја 1., 2. и 3. и ппдтачкпм 14) алинеја 1., 2. и 3. 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).

