Obrazac/
Образац

1

ZAHTJEV/ЗАХТЈЕВ
za upis u registar podataka pravnih lica/osoba
Bosne i Hercegovine( u daljnjem tekstu: subjekt upisa)
за упис у регистар података правних лица
Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: субјект уписа)

1

2
3

4

5

Naziv subjekta upisa
Назив субјекта уписа
Predmet upisa
Предмет уписа
Naziv i sjedište organa
kojem se podnosi zahtjev
Назив и сједиште органа
којем се подноси захтјев

BOSNA I HERCEGOVINA/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
MINISTARSTVO PRAVDE / МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Sarajevo, Trg BiH broj 1/ Сарајево, Трг БиХ број 1

Datum/nadnevak prijema zahtjeva
u Ministarstvu i redni broj
upisnika subjekta upisa
Датум/надневак пријема
захтјева у Министарству и
редни број уписника субјекта
уписа

Sastavni dio ovog zahtjeva čine evidencijski listovi broj ______________________________________________
koji se nalaze u prilogu zahtjeva i čine njenu cjelinu
Саставни дио овог захтјева чине евиденцијски листови број _______________________________________
који се налазе у прилогу захтјева и чине њену цјелину
Uz zahtjev prilažemo sljedeće isprave i dokaze:
Уз захтјев прилажемо сљедеће исправе и доказе:
1) _________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________________________

6

7) _________________________________________________________________________________________
Tražimo da Ministarstvo na osnovu-temelju ovog zahtjeva i priloženih isprava i dokaza donese rješenje o upisu u
registar podataka koji su predmet ovog zahtjeva.
Тражимо да Министарство на основу-темељу овог захтјева и приложених исправа и доказа донесе
рјешење о упису у регистар података који су предмет овог захтјева.
Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
Datum/Nadnevak/Датум:
___________________

_________________________________
M.P.
М.П.

Zahtjev popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva,
a rubriku 4 Ministarstvo hemijskom-kemijskom olovkom.
Захтјев попуњава подносилац-подноситељ захтјева,
а рубрику 4 Министарство хемијском-кемијском оловком.

Zahtjev za Ministarstvo
Захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST/ ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Podaci o nazivu, sjedištu i obliku subjekta upisa
Подаци о називу, сједишту и облику субјекта уписа

1

Prilog broj/
Прилог број

1

Puni naziv subjekta upisa
Пуни назив субјекта уписа

2

Sjedište subjekta upisa
Сједиште субјекта уписа

3

Skraćeni naziv (ako ima)
subjekta upisa
Скраћени назив (ако има)
цубјекта уписа

4

Oblik subjekta upisa
Облик субјекта уписа

5

Zabilješka i ostali upisi
Забиљешка и остали уписи

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
6

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева.

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST/ ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Podaci o vlasništvu (osnivačima) subjekta upisa
Подаци о власништву (оснивачима)субјекта уписа
1

Naziv i sjedište osnivača subjekta upisa
Назив и сједиште оснивача субјекта уписа

Prilog broj/
Прилог број

2

Osnivački ulog u kapitalu u iznosu od:
Оснивачки улог у капиталу у износу од:

Ukupan kapital:
Укупан капитал:

2

Naziv, broj i datum/nadnevak akta o osnivanju subjekta upisa
Назив, број и датум/надневак акта о оснивању субјекта
уписа

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
3

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST/ ЕВИДЕНЦИЈАКСИ ЛИСТ
Djelatnosti, odnosno poslovi subjekta upisa
Дјелатности, односно послови субјекта уписа
1

Prilog broj/
Прилог број

3

Djelatnost, odnosno poslovi subjekta upisa
Дјелатност, односно послови субјекта уписа

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
2

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST/ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Podaci o licu-osobi ovlašćenom-ovlaštenoj za zastupanje
subjekta upisa u pravnom prometu
Подаци o лицу-особи овлашћеном-овлаштеноj за заступање
субјекта уписа у правном промету

1

Ime i prezime lica-osoba ovlašćenihovlaštenih za zastupanje subjekta upisa i
adresa prebivališta
Име и презиме лица-особа
овлашћених-овлаштених за
заступање субјекта уписа и адреса
пребивалишта

Dužnost
Дужност

Prilog broj/
Прилог број

4

Obim ovlaštenja-ovlasti ovlašćenihovlaštenih lica-osoba
Обим овлаштења-овласти овлашћениховлаштених лица-особа

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
2

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIIST/ ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Podaci o osnovnom-temeljnom kapitalu, ulozima, dionicama i udjelima
subjekta upisa
Подаци о основном-темељном капиталу, улозима, дионицама и удјелима
субјекта уписа
1

Visina ugovorenog (upisanog) osnovnogtemeljnog kapitala
Висина уговореног (уписаног) основногтемељног капитала

Prilog broj/
Прилог број

2

Iznos uplaćenog osnovnog- temeljnog kapitala
Износ уплаћеног основног- темељног капитала

3

Iznos uloga komanditora u komanditnom
društvu
Износ улога командитора у командитном
друштву

4

Iznos udjela članova društva s ograničenom
odgovornošću
Износ удјела чланова друштва с ограниченом
одговорношћу

5

Klasa, broj i nominalna vrijednost dionica
Класа, број и номинална вриједност дионица

6

Povećanje temeljnog- osnovnog kapitala
Повећање основног капитала

5

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа

7

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST / ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Prilog broj/
Прилог број

Podaci o pečatu i znaku/logu subjekta upisa
Подаци о печату и знаку/логу субјекта уписа
1

2

Sadržaj, opis pečata subjekta upisa
Садржај, опис печата субјекта уписа

6

Otisak pečata
Отисак печата

Opis znaka, loga subjekta upisa (ako ima)
Опис знака, лога субјекта уписа (ако има)

Otisak znaka – loga
Отисак знака - лога

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
3

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST / ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Prilog broj/
Прилог број

Popis članova upravnog odbora subjekta upisa
Попис чланова управног одбора субјекта уписа
1

Ime i prezime, adresa i broj telefona
članova upravnog odbora
Име и презиме, адреса и број телефона
чланова управног одбора

Broj lične/osobne karte
Број личне/особне
карте

7

Svojeručni/vlastoručni potpis
Својеручни/власторучни потпис

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
2

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST /ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Podaci o podružnici ili drugom dijelu subjekta upisa
koji imaju ovlaštenja-ovlasti u pravnom prometu
Подаци о подружници или другом дијелу субјекта уписа
који имају овлаштења-овласти у правном промету
1

Naziv podružnice ili drugog dijela subjekta upisa
Назив подружнице или другог дијела субјекта уписа

2

Naziv, broj i datum/nadnevak akta o
osnivanju podružnice
Назив, број и датум/надневак акта о
оснивању подружнице

3

Djelatnost podružnice ili drugog dijela subjekta upisa
Дјелатност подружнице или другог дијела субјекта уписа

Prilog broj/
Прилог број

8

Sjedište podružnice ili drugog dijela subjekta upisa
Сједиште подружнице или другог дијела
субјекта уписа

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
4

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST/ ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Podaci o licu-osobi ovlašćenom-ovlaštenoj za zastupanje podružnice ili
drugog dijela subjekta upisa u pravnom prometu
Подаци о лицу-особи овлашћеном-овлаштеној за заступање
подружнице или другог дијела субјекта уписа у правном промету
1

Ime i prezime lica-osoba ovlašćenih-ovlaštenih
za zastupanje podružnice ili drugog dijela
subjekta upisa i adresa prebivališta
Име и презиме лица-особа овлашћениховлаштених за заступање подружнице или
другог дијела субјекта уписа и адреса
пребивалишта

Dužnost
Дужност

Prilog broj/
Прилог број

9

Obim ovlaštenja-ovlasti ovlašćenihovlaštenih lica-osoba
Обим овлаштења-овласти
овлашћених-овлаштених лицаособа

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
2

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

EVIDENCIJSKI LIST/ ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Podaci o prestanku sa radom subjekta upisa
Подаци о престанку са радом субјекта уписа
1

Prilog broj/
Прилог број

10

Naziv i sjedište subjekta upisa koji prestaje sa radom i koji se briše iz registra
Назив и сједиште субјекта уписа који престаје са радом и који се брише из регистра

Podaci iz rješenja kojim je gore navedeni subjekat upisan u registar
Подаци из рјешења којим је горе наведени субјекат уписан у регистар

2

Matični registracijski broj
Матични регистрацијски број

3

Broj klasifikacione/klasifikacijske oznake
Број класификационе/класификацијске
ознаке

4

Broj i datum/nadnevak rješenja kojim je
izvršen upis subjekta upisa u registar
Број и датум/надневак рјешења којим је
извршен упис субјекта уписа у регистар

5

Datum/nadnevak prestanka subjekta upisa
Датум/надневак престанка субјекта
уписа

6

Razlog prestanka subjekta upisa i
raspodjela imovine
Разлог престанка субјекта уписа и
расподјела имовине

7

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

2

POMOĆNI EVIDENCIJSKI LIST/ ПОМОЋНИ ЕВИДЕНЦИЈСКИ ЛИСТ
Nastavak stranice uz
prilog broj
Наставак странице уз
прилог број
1

11

U Evidencijskom listu broj _____ u koloni broj ___________ vrši se upis nastavka teksta kako slijedi:
У Евиденцијском листу број ____ у колони број __________ врши се упис наставка текста како
слиједи:

Potpis ovlašćenog-ovlaštene lica-osobe subjekta upisa
Потпис овлашћеног-овлаштенe лица-особе субјекта уписа
2

Datum/Nadnevak/Датум
____________________

________________________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

3

POPIS/ ПОПИС
osoba-lica ovlaštenih-ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu
лица овлаштених за заступање субјекта уписа у правном промету
1

Naziv subjekta upisa i sjedište
Назив субјекта уписа и сједиште

2

Naziv i sjedište službe za upravu,
odnosno suda koji vrši ovjeru
Назив и сједиште службе за
управу, односно суда који врши
овјеру

3

Lica-osobe ovlašćene-ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu
Лица-особе овлашћене-овлаштене за заступање субјекта уписа у правном промету
Ime i prezime
Име и презиме

Svojeručni-vlastoručni potpis i broj lične-osobne karte
Својеручни-власторучни потпис и број личне-особне карте

______________________________________

______________________________________________

______________________________________

______________________________________________

______________________________________

______________________________________________

______________________________________

______________________________________________

______________________________________

______________________________________________

______________________________________

______________________________________________

______________________________________

______________________________________________

Potvrđuje se da su navedena lica-osobe svojeručno-vlastoručno potpisale ovu ispravu, što se ovjerava
potpisom i pečatom ove službe za upravu, odnosno suda.
Потврђује се да су наведенa лица-особе својеручно-власторучно потписале ову исправу, што се
овјерава потписом и печатом ове службе за управу, односно суда.
4

Potpis službenog lica-osobe
Потпис службеног лица-особе
Datum/Nadnevak/Датум
____________________

__________________________
M.P.
М.П.

List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva, a ovjeru vrši organ za
upravu ili sud.
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева, а овјеру врши
орган за управу или суд.

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац

4

IZMJENE POPISA / ИЗМЈЕНЕ ПОПИСА
Lica-osoba ovlašćenih-ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu
Лица-особа овлашћених-овлаштених за заступање субјекта уписа у правном промету
1

Naziv subjekta upisa i sjedište
Назив субјекта уписа и сједиште

2

Naziv i sjedište službe za upravu,
odnosno suda koji vrši ovjeru
Назив и сједиште службе за
управу, односно суда који врши
овјеру

3

Lica-osobe ovlašćena-ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu
Лицa-особе овлaшћена-овлаштене за заступање субјекта уписа у правном промету
Imena i prezimena lica-osoba koji se brišu (prestaje ovlašćenje-ovlaštenje)
Имена и презимена лица-особа који се бришу (престаје овлашћење-овлаштење)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4

Imena i prezimena lica-osoba koja se upisuju (imaju ovlašćenje-ovlaštenje)
Имена и презимена лица-особа која се уписују (имају овлашћење-овлаштење)
Ime i prezime
Име и презиме

Svojeručni-vlastoručni potpis i broj lične-osobne karte
Својеручни-власторучни потпис и број личне-особне карте

_________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________

__________________________________________________

Potvrđuje se da su lica-osobe iz kolone 5. ovog popisa svojeručno-vlastoručno potpisale ovu ispravu,
što se ovjerava potpisom i pečatom ove službe za upravu, odnosno suda.
Потврђује се да су лица из колоне 5. овог пописа својеручно-власторучно потписале ову
исправу, што се овјерава потписом и печатом ове службе за управу, односно суда.
Potpis službenog lica-osobe
Потпис службеног лица-особе
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Datum/Nadnevak/Датум
____________________
__________________________
M.P.
М.П.
List popunjava podnosilac-podnositelj zahtjeva, a ovjeru vrši organ za
upravu ili sud..
Лист попуњава подносилац-подноситељ захтјева, а овјеру врши
орган за управу или суд.

Prilog uz zahtjev za Ministarstvo
Прилог уз захтјев за Министарство

Obrazac/
Образац
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OGLAS / ОГЛАС
za objavljivanje upisa iz registra u službenom glasilu
за објављивање уписа из регистра у службеном гласилу
………………………………………………………………………………………………………………………………
(naziv i sjedište Ministarstva)/(назив и сједиште Министарства)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(naziv i sjedište službenog glasila)/ (назив и сједиште службеног гласила)
PREDMET: Oglas radi objavljivanja upisa iz registra u službenom glasilu
ПРЕДМЕТ: Оглас ради објављивања уписа из регистра у службеном гласилу
Na osnovu/temelju člana/članka 11. stav/stavka 1. tačka/točka 3. Zakona o registraciji pravnih lica/osoba koje osnivaju
institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03), molimo Vas da o trošku navedenog subjekta
upisa objavite sljedeći
На основу/темељу члана/чланка 11. став/ставак 1. тачка/точка 3. Закона о регистрацији правних лица/особа које
оснивају институције Босне и Херцеговине ("Службени гласниик БиХ", број 37/03), молимо Вас да о трошку
наведеног субјекта уписа објавите сљедећи

OGLAS / ОГЛАС
…………………………………………………………………………………………………………..............Rješenjem
(naziv Ministarstva)
Рјешењем
(назив Министарства)
broj ……………….. od …………………. godine, upisani su u registar ovog Ministarstva sljedeći podaci:
број ……………….. од …………………. године, уписани су у регистар овог Министарства сљедећи подаци:

Ministar / Министар
_____________________
Datum/Nadnevak/Датум:
____________________

Slijedi tekst na slijedećoj strani
Слиједи текст на слиједећој страни

Ovaj obrazac popunjava Ministarstvo.
Овај образац попуњава Министарство.

M.P.
M.П.

Obrazac/
Образац
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IZVOD / IZVADAK IZ REGISTRA
ИЗВОД/ИЗВАДАК ИЗ РЕГИСТРА
………………………………………………………………………………....................................na zahtjev/на захтјев
(naziv i sjedište Ministarstva)/(назив и сједиште Министарства)
……………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………......................................
(naziv i sjedište podnosioca/podnositelja zahtjeva)/(назив и сједиште подносиоца/подноситеља захтјева)
u predmetu izdavanja izvoda iz registra, a na osnovu/temelju člana/članka 28. Pravilnika o načinu vođenja Registra
pravnih lica/osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 5/2005) izdaje
у предмету издавања извода из регистра, а на основу/темељу члана/чланка 28. Правилника о начину вођења
Регистра правних лица/особа које оснивају институције Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број
5/2005) издаје

IZVOD/IZVADAK IZ REGISTRA
ИЗВОД/ИЗВАДАК ИЗ РАГИСТРА
U registru ovog Ministarstva upisan je subjekt upisa sa sljedećim podacima:
У регистру овог Министарства уписан је субјект уписа са сљедећим подацима:
Naziv i sjedište subjekta upisa
Назив и сједиште субјекта уписа

Matični-registarski broj subjekta upisa
Матични-регистарски број субјекта уписа
Sadržaj upisa
Садржај уписа

Ministar / Министар
____________________
Datum/Nadnevak/Datum:
____________________
Slijedi tekst na slijedećoj stranici
Слиједи текст на слиједећој страници
Izvod/izvadak popunjava Ministarstvo.
Извод/извадак попуњава Министарство.

M.P.
M.П.

