1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА
Име (име једног родитеља) презиме/назив правног лица:
____________________________________________________________________
Адреса:
_____________________________________________________________________
Контакт телефон:
____________________________________________________________________
Е-mail:
____________________________________________________________________
Име, име једног родитеља и презиме пуномоћника
(уколико странка има пуномоћника):
____________________________________________________________________

Образац – Издавање
података
Захтјев за издавање
података из јавне
евиденције

РЕПУБЛИКА CPПCKА
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове Бања Лука
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА/КАНЦЕЛАРИЈА ___________________________________________________________
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЗАХТЈЕВА
Захтјев за издавање:
1. Листа непокретности
2. Посједовног листа
3. Земљишно-књижног улошка
4. Извода из књиге уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова
5. Извода из књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража
6. Копије катастарског плана у:
 аналогном облику са идентификацијом
 аналогном облику без идентификације
 дигиталном облику
7. Података о историјату парцела
8. Података о геодетској основи и детаљним тачкама
9. ____________________________________________
(ставити X испред редног броја)
По техничким
подацима

Назив катастарске општине:___________________________________________________
Број зк/пл/лн/извода из куу:___________________________________________________
Број катастарске парцеле:_____________________________________________________

или
Ималац права________________________________________________
(име и презиме/назив уписаног имаоца права)

По имену и
презимену/називу
Ималац правног интереса_____________________________________________________
имаоца права
(име и презиме/назив и сврха за коју ће се користити наведени подаци)
3.

ПРИЛОЗИ
1. Пуномоћ за заступање (у оригиналу или овјереној фотокопији, уколико странка има пуномоћника)
2. Доказ ____________________________(у оригиналу или овјереној фотокопији за имаоца правног интереса
(одлука/рјешење/позив)
којим доказује правни интерес за издавање података по имену и презимену/називу имаоца права)
Мјесто:_____________________________
Подносилац захтјева:
Датум: _____________________________

___________________________________
(потпис)
Податке преузео:
__________________________________
(потпис)

Закпн п накнадама за вршеое услуга премјера и кпришћеое ппдатака катастра неппкретнпсти и
катастра земљишта („Службени гласник Републике Српске“, брпј 92/09)
Члан 8.
Од плаћаоа накнаде за кпришћеое ппдатака катастра неппкретнпсти и катастра земљишта
пслпбађају се:
а) републички пргани управе за ппдатке катастра неппкретнпсти кпји су им неппхпдни за впђеое
ппступка из пквира оихпве надлежнпсти,
б) судпви, пднпснп тужилаштва за преписе или извпде из ппсједпвнпг листа, пднпснп листа
неппкретнпсти у сврху впђеоа ппступка,
в) научне или пбразпвне устанпве када ппдатке кпристе за пптребе едукације, научна и
експериментална истраживаоа,
г) страна диплпматска и кпнзуларна представништва страних држава ппд услпвпм реципрпцитета,
д) лица кпја ппклаоају свпју импвину Бпсни и Херцегпвини или Републици Српскпј, вјерскпј
устанпви, хуманитарнпј прганизацији или се пдричу права свпјине на неппкретнпсти у кприст
некпг пд наведених правних субјеката у ппступку за дпбијаое исправа пптребних за пренпс права
власништва,
ђ) лица кпја примају спцијалну ппмпћ,
е) надлежни пргани управе јединице лпкалне сампуправе кпја је Одлукпм Владе Републике
Српске сврстана у изразитп неразвијену и
ж) чланпви ппрпдица палих бпраца и ратни впјни инвалиди дп IV категприје.

Закпнпм п накнадама за вршеое услуга премјера и кпришћеое ппдатака катастра
неппкретнпсти и катастра земљишта није прпписанп да се физичка и правна лица мпгу
пслпбпдити пд пбавезе плаћаоа накнаде за услуге кпје пружа Републичка управа за гепдетске и
импвинскп-правне ппслпве, кап штп су нпр. прпвпђеое угпвпра/рјешеоа у јавним евиденцијама и
теренски ппслпви кпје пва управа пбавља.

