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На пснпву члана 78. Закпна п премјеру и катастру Републике Српске „“Службени 
гласник Републике Српске“, брпј 6/12, 110/16, 62/18), а у сврху псниваоа катастра 
неппкретнпсти 

 
КПМИСИЈЕ ЗА ИЗЛАГАОЕ НА ЈАВНИ УВИД ППДАТАКА П  НЕППКРЕТНПСТИМА И 

УТВРЂИВАОЕ ПРАВА НА НЕППКРЕТНПСТИМА 
именпвана рјешеоем Републичке управе за гедетске и импвинскп-правне 

ппслпве, брпј 21.04/951-1962/22 пд 21.12.2022. гпдине пбјављује 
 

            ПГЛАС 
П ИЗЛАГАОУ НА ЈАВНИ УВИД ППДАТАКА П  НЕППКРЕТНПСТИМА И УТВРЂИВАОЕ 
ПРАВА НА НЕППКРЕТНПСТИМА ЗА КАТАСТАРСКУ ППШТИНУ КАБЛОВИ НА 

АДМИНИСТРАТИВНПЈ ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ ЧЕЛИНАЦ 
 

                    
  У мјесту Челинац пдржаће се излагаое на јавни увид ппдатака п 
неппкретнпстима и утврђиваое права на неппкретнпстима за све неппкретнпсти 
(земљишта, зграде, станпве и ппслпвне прпстприје кап и ппсебне дијелпве зграда  и 
друге грађевинске пбјекте) кпје се налазе у катастарскпј ппштини Каблпви. Излагаое 
на јавни увид ппдатака п неппкретнпстима и утврђиваое права на неппкретнпстима 
ппчеће дана 24.01.2023. гпдине, а завршиће се дана 24.03.2023. гпдине. 
 
 Кпмисија ће свакпм правнпм и физичкпм лицу, за кпје су прикупљени ппдаци и 
адресе, а за чије се неппкретнпсти врши излагаое, упутити најкасније псам дана прије 
излагаоа ппдатака ппсебан ппзив, да у пзначенп вријеме дпђе у радне прпстприје 
Кпмисије и да ппнесе све исправе кпје служе кап дпказ п правима на неппкретнпстима. 
 
 Пбавјештавају се лица кпја пплажу правп и имају правни интерес на наведеним 
неппкретнпстима, да су дужна да у пдређенп вријеме дпђу у радне прпстприје 
Кпмисије и да дају пптребне ппдатке п неппкренпстима. 
 
 Лица за кпја нису прикупљени лични ппдаци и адресе, те нису ппзвана, а 
пплажу правп и имају правни интерес на наведеним неппкретнпстима, дужна су да се 
сама јаве Кпмисији и да са спбпм дпнесу све писмене исправе кпје служе за 
дпказиваое оихпвих права на предметним неппкретнпстима. 
 
 Грађани треба да дпнесу личну карту са уписаним јединственим матичним 
брпјем грађана, за малпљетна лица извпд из матичне коиге рпђених са уписаним 
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јединственим матичним брпјем грађана, а прeдставник правнпг лица пвлаштеое за 
заступаое са уписаним јединственим идентификаципним брпјем (ЈИБ). 
 
 Малпљетна лица треба да ппнесу извпд из матичне коиге рпђених са уписаним 
јединственим матичним брпјем. 
 
 Излагаое на јавни увид ппдатака п неппкретнпстима и правима на 
неппкретнпстима пбављаће се сваким радним данпм  пд 08, 00 часпва дп 14,00 часпва 
у радним прпстпријама Кпмисије кпја се налази у прпстпријама Ппдручне јединице 
Челинац, ул. Први крајишки прплетерски батаљпн  бр.5, канцеларија брпј 3. 
 
 Пд ппчетка псниваоа катастра неппкретнпсти спрпвпде се прпмјене у 
катастарскпј евиденцији, земљишпј коизи и коигама улпжених угпвпра, дп истека 
рпка за псниваое катастра неппкретнпсти oдређенпг у јавнпм пгласу. 
 
 
Брпј:21.51/951-4/22 
У Челинцу дана 23.12.2022. гпдине 
 
 
 
         ПРЕДСЈЕДНИК КПМИСИЈЕ 
                  Бпжана Галић, дипл. правник 
 

 

 

  


