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На основу члана 78.Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске број 6/12, 110/16, 62/18 и 95/19“) и на основу члана 89а Закона о измјенама и
допуна Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске
број 110/16“) , а у сврху оснивања катастра непокретности
КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРНОВО ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДЕЛИЈАШ
именована рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове
бр.21.04/951-3886/20 од 29.12.2020.године.
објављује
ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И
УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ТРНОВО ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДЕЛИЈАШ
У мјесту Источно Ново Сарајево, почеће 04.02.2021. године излагање на јавни увид података о
непокретностима и утврђивању права на непокретностима за све непокретности (земљишта,
зграде, станове и пословне просторије као и посебним дјеловима зграде и друге грађевинске
објекте) који се налазе у катастарској општини Делијаш.
Излагање на јавни увид података о непокретностима завршиће се у року од три (3) мјесеца од
почетка излагања, са могућношћу продужења рока из објективних разлога.
Комисија ће сваком правном и физичком лицу, за које су прикупљени подаци и адресе а за
чије се непокретности врши излагање доставити рјешење и привремени лист непокретности.
Излагање на јавни увид података о непокретностима и правима на непокретностима обављаће
се сваким радним даном од 07:30 до 15:30 часова у радним просторијама Комисије које се налазе у
Источном Новом Сарајеву ул.Николе Тесле бр.62.
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.
Овај оглас ће се истаћи на огласној плочи Општине Трново и објавити на интернет страници
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.
У Источном Новом Сарајеву 04.01.2021.године

Предсједник Комисије
Дајана Михајловић, дипл.правник

