
 

 
 РЕПУБЛИКА СРПСКЕ 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

БАЊА ЛУКА 
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ГРАДИШКА 

_____________________________________________________________________________________________ 
Ул. Градишка ул.Видовданска 64б, Градишка 78400, тел: 051/813-359,  e-mail: katgradiska@rgurs.org 

 

На основу члана 78. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 110/16 и 62/18), 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: 21.04/951-548/21 

од 05.02.2021.године објављује 

 

 

И С П Р А В К У  О Г Л А С А 

                                                                                                                                                  
О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА 

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ГРАДУ ГРАДИШКА  ЗА  

КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ РОМАНОВЦИ  

 

У тексту огласа о излагању  на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на 

непокретностима у Граду Градишка за к.о. Романовци, који је објављен  на интернет страници Републичке 

управе за геодетске и имовинско- правне послове Бањалука, и истакнут на  јавним мјестима катастарске 

општине Романовци и на огласној табли РУГИПП Подручне јединице Градишка, дошло је до техничке 

грешке  приликом куцања у дјелу текста огласа који се односи на датум почетка излагања, и врши се 

исправка. 

 Умјесто: „У мјесту Градишка, Подручна јединица Градишка,  ул.Видовданска 64б, Градишка 

78400, почеће дана 22.03.2021.године излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање 

права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као 

посебне дијелове зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Романовци. 

Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се 

до дана 22.03.2022.године. 

Треба да стоји: „У мјесту Градишка, Подручна јединица Градишка,  ул.Видовданска 64б, 

Градишка 78400, почеће дана 17.03.2021.године излагање на јавни увид података о непокретностима и 

утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне 

просторије као посебне дијелове зграде и друге грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини 

Романовци. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима 

завршиће се до дана 17.03.2022.године.“ 

 

У преосталом дијелу текст огласа објављен дана 15.02.2021.године, остаје непромјењен. 

 

Ова исправка огласа ће се истаћи на јавним мјестима катастарске општине Романовци, у Подручној 

јединици Градишка  и објавити на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско- правне 

послове Бањалука. 

 

         

Број: 21.18/951-3/21                                                      Предсједник Комисије                                                                                                                                                                             

У Градишци, дана 24.02.2021.године                                     Моника Радетић Турк, дипл правник с.р. 
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