
   
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

БАЊА ЛУКА 

________________________ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА УГЉЕВИК____________________________________ 

              Трг Ђенерала Драже Михаиловића, Угљевик, тел. 055/ 772-579, Е-mail katugljevik@rgurs.org 

 

На основу члана 78. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.6/12, 110/16, 62/18), а у сврху оснивања катастра непокретности 

 
КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТРЂИВАЊЕ ПРАВА 

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА    
      

Именпвана Рјешеоем Републичке управе за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве, брпј 21.04/951-1588/21 
пд 31.08.2021. гпдине, пбјављује: 
 
                                                                                              ПГЛАС  
                         П ИЗЛАГАОУ  НА ЈАВНИ УВИД ППДАТАКА П НЕППКРЕТНПСТИМА И УТВРЂИВАОА 
                                                 ПРАВА НА НЕППКРЕТНПСТИМА У ППШТИНИ УГЉЕВИК  
                                                           ЗА КАТАСТАРСКУ ППШТИНУ МАЛЕШЕВЦИ 
  
           Ппступак излагаоа на јавни увид ппдатака п неппкретнпстима и утврђиваоа права на неппкретнпстима 

за све неппкретнпсти (земљиште, зграде, станпве и ппслпвне прпстприје кап ппсебне дијелпве зграде и друге 

грађевинске пбјекте), кпје се налазе у катастарској општини Малешевци, продужава се до 14.04.2023. 

године. 

           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 дпђу у радне прпстприје Кпмисије и да ппнесу сву распплпживу дпкументацију кпја служи 

кап дпказ п правима на неппкретнпстима.  

          Обавјештавају 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 

неппкретнпстима. 

           Грађани треба да ппнесу личну карту са уписаним јединственим матичним брпјем грађана, за 

малпљетна лица извпд из матичне коиге рпђених са уписаним матичним брпјем, а представник правнпг лица 

пвлаштеое за заступаое са уписаним јединственим идентификаципним брпјем (ЈИБ).  

            Излагаое на јавни увид ппдатака п неппкретнпстима и правима на неппкретнпстима пбављаће се 

сваким радним данпм пд 7.00 дп 15.00 часпва у радним прпстпријама Кпмисије, кпје се налазе у Угљевику, 

Трг Драже Михаилпвића (зграда ппште). Од дана ппчетка псниваоа катастра неппкретнпсти прпвпдиће се 

прпмјене у катастарскпј евиденцији, земљишнпј коизи и коигама улпжених угпвпра дп истека рпка за 

псниваое катастра неппкретнпсти, пдређенпг у јавнпм пгласу.  

Брпј: 21.48/951-112/22                                                                                 М.П.                      Предсједник Кпмисије 
Дана: 15.03.2023. гпдине                                                                                                              

                                                                                                                                       Невена Куртеш, дипл.правник 
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