
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

БАЊА ЛУКА 

                                                 ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА БИЛЕЋА 

   Краља Петра I ослободиоца бр.9, тел 059/370-160, фах 059/370-160, e-mail  katbileca@rgurs.org 
 

                На основу  члана 78. Закон о премјеру и катастру Републике Српске (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 6/12, 110/16 и 62/18) и Одлуке Управе број 21.04/951-1850/22  од  

28.11.2022.године,   Комисије  за  излагање на  јавни  увид  података о непокретностима и 

утврђивање   права на непокретностима  за  К.О. Битуња  на  територији  општине Берковићи,  

именована  од  стране директора Републичке  управе  за  геодетске  и имовинско-правне  послове  

Бања Лука, рјешењем бр. 21.04/951-1851-1/22  и рјешењем број  21.04/951-1851-2/22   од  

02.12.2022.године, а у сврху  оснивања  катастра  непокретности,  о б ј а в љ у ј у 

                                                                           О  Г  Л  А  С 

 

О  ПОСТУПКУ  ИЗЛАГАЊА  НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И 

УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКТЕТНОСТИМА  ЗА   

К.О. БИТУЊА 

НА   ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ 

             Поступак  излагања на  јавни увид података о непокртеностима   и  утврђивање   права  на 

непокретностима за К.О. Битуња на територији општине Берковићи почиње   16.01.2023.године  

до  15.04.2023.године  и  обавља  се  сваким  радним  даном у  радним  просторијама   Комисије  у 

ул. Погинулих бораца отаџбинског рата бр. 108 (Кућа Божа Ћупине), Берковићи. 

              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 дођу у радне просторије Комисије и да понесу све  исправе 

које  служе као  доказ о правима  на  непокретностима. 

             Лица која полажу право и имају правни интерес на  непокретностима  у  К.О. Битуња  

дужна су у позвано и одређено вријеме доћи у радне просторије Комисије како  би дали  потребне 

податке о непокретностима. 

             Лица за које нису прикупљени лични подаци и адресе, те нису позвана а полажу право и 

имају правног интереса на непокретностима у  К.О. Битуња, дужна су да се сама  јаве и  дођу  у  

радне  просторије   Комисије,  те  понесу  све  писмене  исправе  које служе за доказивање 

њихових права на предметним непокретностима. 

              Грађани треба да понесу личну карту са уписаним јединственим матичним бројем грађана, 

за малољетна лица треба да понесу извод из матичне књиге рођених са уписаним јединственим 

матичним бројем грађана, а представник правног лица овлаштење за заступање са уписаним 

јединственим идентификационим бројем (ЈИБ).    

                                                                                                                                                                                       
Број: 21.55/ 951-20/22                                                                              Предсједници Комисија                                                               

Билећа,  14.12.2022.године                                                              Велeнка  Будалић, дипл. правник     

                                                                                                            Бранка Мићуновић, дипл.правник 
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