
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

БАЊАЛУКА 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ПЕЛАГИЋЕВО 

ПОДРУЧНА КАНЦЕЛАРИЈА ДОЊИ ЖАБАР 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ул. Београдска 21, 76278 Лончари, тел. 054/861-047, факс: 054/861-047, E-mail katdonjizabar@rgurs.org 
 

На основу члана 78. 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 НЕПОКРЕТНОСТИМА 

именована рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука 

број 21.57/052-2-94/17 од 20.04.2017. године објављује 

 

 

          О Г Л А С 
 

 

         У мјесту Лончари, зграда катастра, ул. Београдска 21, почеће дана 28.07.2017. године 

излагање података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности 

(земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге 

грађевинске објекте) које се налазе у катастарској општини Лончари. Излагање на јавни увид 

података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се до дана 

26.01.2018. године. 

 

 Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на 

непокретностима за катастарску општину Лончари ће се вршити по скраћеном поступку у складу са 

чланом 89а Закона о измјенама и допунама Закона о премејру и катастру Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 110/16), осим у случајевима када Комисија за излагање 

утврди да је неопходно провести посебни испитни поступак. 

  

Након доношења, рјешења ће се достављати уписаним власницима непокретности у 

складу са чланом 89а. Закона о измјенама и допунама Закона о премејру и катастру Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 110/16). 

     

Излагање на јавни увид података о непокретностима и правима на 

непокретностима обављаће се сваким радним даном од 7:30 до 15:30 часова у радним 

просторијама Комисије које се налазе у згради катастра у Лончари, ул. Београдска 21. 

 

          Од дана почетка оснивања катастра непокретности спроводе се промјене у катастарској 

евиденцији и земљишној књизи до истека рока за оснивање катастра непокретности одређеног у 

јавном огласу. 

 

 

Број: 21.57/052.2-163/17                                                                                        Предсједник Комисије 

у Лончарима, дана 26.06.2017. године                                                               с.р. Градимир Рађеновић, 

                                                                                                                       дипл. правник 


