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Ул.Моме Видовић бр.бб, 78 420 Србац, тел.051/741-282, факс:051/741-282, E-mail: katsrbac@rgurs.org 

 

 На основу члана 71. став 3. и члана 78 Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

(Сл.гласник РС бр. 6/12 ,110/16) и Одлуке Управе број 21.04/951-291/18 од 27.02.2018. год., 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈAВНИ УВИД ПОДАТАКА О               

НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

именована Рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове        број 

21.03/951-343/12 од 28.05.2012.год. објављује : 

 

О  Г  Л   А  С 

о појединачном излагању на јaвни увид података о непокретностима и                       

утврђивању права на непокретности 

 

По захтјеву Савић Јове Милана из Повеличау мјесту Србац зграда Подручне јединице 

Србац, канцеларија број 6 одржаће се дана 11.05.2018. год. у девет часова излагање на јавни 

увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима означеним  као 

к.ч.н.бр.587  које су уписане у Посједовни лист бр.262  К.О.Влакница. 

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 непокетности. 

Обавјештавају се лица која полажу право и имају правног интереса на наведеним 

непокретностима, да су дужна да своје право пријаве у року од 30 дана од дана оглашавања, 

те 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. 

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. 

 

Број : 21.40/952-225-262/17.год. 

Србац, 11.04.2018.. год.                                                               Предсједник комисије 

                                                                                                     Горан Кљајић, дипл.прав.  


