РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
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БАЊА ЛУКА
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Светог Саве 26, 74000 Добој, тел. 053 221 993, факс. 053 221 979, E-mail katdoboj@rgurs.org

На основу члана 71. став 3. и члана 78. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 6/12 и 110/16), и Одлуке управе број 21.04/951-1022/18 од 23.05.2018.
године,
КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
именована рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове број:21.04/9512260/17 од 12.02.2018.године
објављује
ОГЛАС
О ПОЈЕДИНАЧНОМ ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И
УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ ДОБОЈ за парцеле к.ч. број:
8023/4 КАТАСТАРСКА ОПШТИНA ДОБОЈ
По захтјеву Милановић Петра Спасоја заступаног по Синиши Микић, адвокату из Добоја за
оснивање катастра непокретности у поступку појединачног излагања на јавни увид података о и
утврђивање права на непокретностима, излагање података на јавни увид почеће дана 09.07.2018.године са
почетком у 10,00 часова у радним просторијама Комисије, у ул.Светог Саве бр.26, канцеларија број: 6, за
непокретности означене као катастарска парцела број: 8023/4 звана Параљике, њива 3. класе, побршине
2434 м2, уписане у привремени лист непокретности број: 5928 КО Добој, непокретност се налази на
територији Града Добој, излагање података је одобрено Одлуком о оснивању катастра непокретности
Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука број: 21.04/951-1022/18 од
23.05.2018. године.
Комисија ће сваком правном и физичком лицу, за које су прикупљени подаци и адресе, а за чије се
непокретности врши излагање, упутити најкасније 8 дана прије излагања података посебан позив, да у
означено вријеме дође у радне просторије Комисије и да понесе све исправе које служе као доказ о правима
на непокретностима.
Обавјештавају се лица која полажу право и имају правног интереса на наведеним непокретностима,
да су дужна да у одређено вријеме дођу у радне просторије Комисије и да дају потребне податке о
непокретностима.Грађани треба да понесу личну карту са уписаним јединственим матичним бројем
грађана, а представник правног лица овлаштење за заступање са уписаним јединственим
идентификационим бројем (ЈИБ).Малољетна лица треба да понесу извод из матичне књиге рођених са
уписаним јединственим матичним бројем грађана.
Од дана почетка оснивања катастра непокретности спроводе се промјене у катастарској евиденцији,
земљишној књизи и књигама уложених уговора, до истека рока за оснивање катастра непокретности
одређеног у јавном огласу. Рјешење о промјенама у евиденцијама донесена у том року орган управе дужан
је да достави комисији на даље поступање.
Број: 21.20/951-12-7/18
У Добоју, 07.06.2018.године

За Предсједника Комисије
________________________
Наталија Ђурић,дипл. правник

