
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

БАЊА ЛУКА 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ДОБОЈ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(адреса, поштански број, град/општина, тел., факс:, E-mail адреса) 

 
На пснпву члана 78. Закпна п премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 6/12), а у сврху псниваоа катастра неппкретнпсти 
  

КПМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАОЕ НА ЈАВНИ УВИД ППДАТАКА П НЕППКРЕТНПСТИМА И УТВРЂИВАОЕ ПРАВА НА 
НЕППКРЕТНПСТИМА 

 именпвана рјешеоем Републичке управе за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве брпј:21.03/951-
220/12 пд 29.03.2012.гпдине и рјешеоем брпј: 21.03/951-220-1/12 пд 11.12.2014. гпдине 

  
пбјављује 

 

П Г Л А С  

П ИЗЛАГАОУ НА ЈАВНИ УВИД ППДАТАКА П НЕППКРЕТНПСТИМА И УТВРЂИВАОУ ПРАВА НА 
НЕППКРЕТНПСТИМА У ГРАДУ Дпбпј за  парцелу к.ч. брпј:2566  КАТАСТАРСКА ППШТИНУ 

БРЕСТПВП 
 

Пп захтјеву Љубпмира Вукајлпвић син Милутина из Брестпва заступанпг пп пунпмпћнику адвпкату 
Синиши Ђпрђевић из Дпбпја за псниваое катастра неппкретнпсти у ппступку ппјединачнпг излагаоа на 
јавни увид ппдатака п и утврђиваое права на неппкретнпстима, излагаое ппдатака на јавни увид ппчеће 
дана 22.09.2017.гпдине са ппчеткпм у 11,00 часпва у радним прпстпријама Кпмисије, у ул.Светпг Саве 
бр.26, канцеларија брпј:17, за неппкретнпсти пзначенпј кап катастарска парцела брпј:2566 звана ТУК оива 
6 класе ппвршине 4128м2, уписана у Пл брпј:542 катастарске ппштине Брестпвп.Наведена неппкретнпст се 
налази на теритприји  Општине/Града Дпбпј,излагаое ппдатака је пдпбренп Одлукпм п псниваоу катастра 
неппкретнпсти  Републичке управе за гепдетске и импвинскпправне ппслпве Баоа Лука брпј:21.04/951-
790/17 пд 25.07.2017.гпдине. 

Кпмисија ће свакпм правнпм и физичкпм лицу, за кпје су прикупљени ппдаци и адресе, а за чије се 
неппкретнпсти врши излагаое, упутити најкасније 8 дана прије излагаоа ппдатака ппсебан ппзив, да у 
пзначенп вријеме дпђе у радне прпстприје Кпмисије и да ппнесе све исправе кпје служе кап дпказ п 
правима на неппкретнпстима. 

Обавјештавају се лица кпја пплажу правп и имају правнпг интереса на наведеним неппкретнпстима, 
да су дужна да у пдређенп вријеме дпђу у радне прпстприје Кпмисије и да дају пптребне ппдатке п 
неппкретнпстима. 

Грађани треба да ппнесу личну карту са уписаним јединственим матичним брпјем грађана, а 
представник правнпг лица пвлаштеое за заступаое са уписаним јединственим идентификаципним брпјем 
(ЈИБ).Малпљетна лица треба да ппнесу извпд из матичне коиге рпђених са уписаним јединственим 
матичним брпјем грађана. 

 Од дана ппчетка псниваоа катастра неппкретнпсти неће се прпвпдити прпмјене у катастарскпј 
евиденцији, земљишнпј коизи и коигама улпжених угпвпра, а неријешени и нпви захтјеви за упис 
прпмјена дпстављају се надлежнпј ппдручнпј јединици Управе и рјешавају се у ппступку псниваоа катастра 
неппкретнпсти. 
 
Брпј: 21.20/951-3-1/17                                        За Предсједника Кпмисије 
у Дпбпју,21.08.2017.гпдине                                                              Соежана Ђуричић,дипл. правник  


