
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

БАЊА ЛУКА 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА МРКОЊИЋ ГРАД 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ул. Бораца Српских б.б.,70260 Мркоњић Град, телефони: 050/211-355 и 050/211-035, факс: 050/211-355, E-mail katmrkonjicgrad@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 брoj 

21.04/951-1582/17 од 07.11.2017. године. 

 

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 

                                      21.03/951-212-2/12 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 Ненад Михајла Боре, из Ораховљана, Мркоњић Град, у просторијама 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Мркоњић Град, Бораца 

Српских бб, одржаће се дана 02.02.2018. године у 11 часова, излагање на јавни увид података о 

непокретностима и утврђивање права на непокретностима означеним као катастарска парцела 

број 1449, уписана у пописни лист број 292 к.о. Ораховљани, које се налазе на територији 

општине Мркоњић Град. 

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 правни интерес на наведеним 

непокретностима, да су дужна да своје право пријаве у року од 30 дана од дана оглашавања, те 

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. 

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 а нерјешени и нови захтјеви за упис 

промјена достављају се надлежној подручној јединици Управе и рјешавају се у поступку 

оснивања катастра непокретности. 

 

Број:  21.31/951-129-1/17 

                                                                                       

                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                 

Мркоњић Град, 28.12.2017.године                                                       Предраг Ступар,                            

                                                                                                                  дипл.прав.с.р.              


