
                                                        

                                                         

                                                                                           РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
БАЊА ЛУКА 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА КНЕЖЕВО 

Дујка Комљеновића б.б., 78230 Кнежево, 051/591-281, katknezevo@rgurs.org 

   На основу члана 114. став 2. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 6/12 и 110/16), а у сврху оснивања катастра непокретности  

 
КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊЕ 

ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. БОКАНИ 
                             именована рјешењем Републичке управе за геодетско и имовинско-правне послове  

број: 21.04/951-705-1-4/16 од 13.07.2017. године 
                                                                                               објављује: 

 

                                                                                                О Г Л А С 
   о продужењу рока излагања на јавни увид података о непокретностима и    
утврђивању права на непокретностима к.о. Бокани, општина Кнежево 

 
 Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивања права на непокретностима за к.о. 
Бокани оглашено је огласом дана 02.09.2016. године у ком је објављено да ће излагање на јавни увид почети 
дана 05.09.2016. године и да ће трајати до 05.12.2016. године , те другим огласом рок је продужен до 
03.03.2017.године 

 
Како су у наведеном периоду нису могли изложити подаци и утврдити права на непокретностима за 

к.о. Бокани потребно је продужити рок излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивања 
права на непокретностима за к.о. Бокани у периоду од 01.08.2017. године до 31.10.2017. 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 донесе све исправе које служе као доказ о правима на 
непокретностима. 

Лица за које нису прикупљени лични подаци и адресе, те нису позвана, а полажу право и имају правног 
интереса на наведеним непокретностима, дужна су да се сама јаве Комисији и да са собом донесу све писмене 
исправе које служе за доказивање њихових права на предметним непокретноситма 

 
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, за малољетна 

лица извод из матичне књиге рођених са уписаним јединственим матичним бројем грађана, а представник 
правног лица овлашћење за заступање са уписаним једиственим идентификационим бројем (ЈИБ). 

 
Излагање на јавни увид података о непокретностима и правима на непокретностима обављаће се сваким 

радним даном од 7 до 15 часова у радним просторијама Комисије, које се налазе у  згради Поште Српске на 
спрату, у улици Дујка Комљеновића б.б. Кнежево. 
 
Број : 21.23/951-16-2/16                                                                                                              Предсједник Комисије 
У Кнежеву, дана 01.08.2017. године                                                                              Павле Бојић, дипл. правник с.р. 
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