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      На основу члана 78. Закона о премјеру и катастру Републике Српске /“Службени 

гласник РС“, број 6/12. и 110/16./ , а у сврху оснивања катастра непокретности 

 

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 21.04/951-573/17.  од  11.05.2017. године 

 

О  б  ј  а  в  љ  у  ј   е 

О  Г  Л  А  С 

   О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И 

УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ РОГАТИЦА 

              ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ     КРАМЕР  СЕЛО 

 

         У мјесту Рогатица, дана  23.06.2017. год. почеће излагање на јавни увид података 

о непокретностима и утврђивање права за све непокретности  /земљишта, зграде, станове и 

пословне просторије као посебне дијелове зграда и друге грађевинске објекте/ који се налазе 

у катастарској општини КРАМЕР СЕЛО. 

Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на 

непокретностима завршиће се у року од три  мјесеца од почетка излагања, са могућношћу 

продужења рока из објективних разлога. 

        Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на 

непокретностима , за катастарску општину Крамер село по скраћеном поступку ће извршити 

утврђивање података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима  уписаним 

у привременом листу  непокретности, а све у складу са чланом 129. став 2. Закона о општем 

управном поступку. 

        Чланом 129. став 2. Закона о општем управном поступку Републике Српске 

/“Сл.гласник РС“, број 13/02, 87/07. И 50/10./ прописано је да орган може по скраћеном 

поступку ријешити ствар ако се стање ствари може утврдити на основу службених података 

којима орган располаже, а није потребно посебно саслушање странке ради заштите њених 

права, односно правних интереса. 

     

 

 

Број : 21.04/951- 642/15.                                                           Предсједник Комисије 

Рогатица , 22.05.2017.године 
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