
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

БАЊА ЛУКА 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ГРАДИШКА 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(Видовданска 64 б, 78400, Градишка, тел 051/813-359, katgradiska@rgurs.org) 

 

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

гласник Републике Српске", бр. 6/12 и 110/16) и Одлуке Управе бр. 21.04/951-356/18 од 27.02.2018., 
 

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 21.03/951-
327/12 од 03.07.2017. године 

  
објављује 

 
О Г Л А С  

О ПОЈЕДИНАЧНОМ ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА 
НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

 
 

По захтјеву БАБИЋ СВЕТЕ   из ГРАДИШКЕ, у мјесту Градишка-катастар  одржаће се дана 26.04.2018. у 
11:30 часова излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима 
означеним као к.ч.бр. 2471/13 и 2471/11, које су уписане у привремени лист непокретности/пописни лист 
број 1557  к.о. ГРАДИШКА СЕЛО . Излагање на јавни података о непокретностима и утврђивање права на 
непокретностима завршиће се до дана 26.04.2018. године. 

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 
правима на непокретностима. 

Обавјештавају се лица која полажу право и имају правног интереса на наведеним непокретностима, 
да су дужна да у одређено вријеме 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 
(ЈИБ). 

Малољетна лица треба да понесу извод из матичне књиге рођених са уписаним јединственим 
матичним бројем грађана. 

 
 
Број:  21.18/951-67-1557/18      Предсједник Комисије 
У Градишки , дана  23.03.2018.                                                             с. р. Вокић Драган ,  дипл. правник 


