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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 159. сједници, одржаној 11.1.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса уређење тока ријеке Дри-

не, Дионица 2 - етапа 1, у пројекту спречавања поплава од ријеке 
Дрине на подручју Семберије, па се у ту сврху може извршити 
потпуна експропријација некретнина означених као:

- дио к.п. број 1162, зв. “Табориште”, њива 3. класе и врт 2. 
класе, површине 1511 м², уписане у Лист непокретности бр. 444/1 
к.о. Амајлије и  зк. ул. бр. 369 к.о. Амајлије на име Стевановић 
(Цвијетина) Ангелина из Амајлија као титулара права, посједа и 
својине у дијелу 1/1, са забиљежбом заложног права и забране 
отуђења;

- дио к.п. број 1163, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
5800 м², уписане у Лист непокретности бр. 191/1 к.о. Амајлије и  зк. 
ул. бр. 159 к.о. Амајлије на име Јевтић (Василија) Милош из Амајлија 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1164, зв. “Табориште”, њива 2. класе, површи-
не 131 м², уписане у Лист непокретности бр. 501/4 к.о. Амајлије 
на име Томић (Милосава) Љубисав из Амајлија као посједника у 
дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 1950, некатегорисани пут, површине 210 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1157, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 5688 м², уписане у Лист непокретности бр. 169/3 к.о. 
Амајлије на име Јевтић (Божидара) Милорад из Амајлија као 
посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције 
о стварним правима;

- дио к.п. број 1952, некатегорисани пут, површине 132 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1137, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 1500 м², уписане у Лист непокретности бр. 341/2 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 278 к.о. Амајлије, на име супосједника и 
носиоца права сусвојине Стевановић (Марка) Велинка из Амајлија 
са 3/4 дијела и Стевановић (Радомира) Чедомир из Амајлија са 1/4 
дијела, без терета;

- дио к.п. број 1136, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 380 м², уписане у Лист непокретности бр. 50/0 к.о. Амајлије 

и  зк. ул. бр. 48 к.о. Амајлије на име Чобић (Леке) Слободанка из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1135, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 1143 м², уписане у Лист непокретности бр. 434/0 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 360 к.о. Амајлије, на име супосједника и 
носиоца права сусвојине Станојловић (Живана) Цвијетин из 
Амајлија са 1/4 дијела, Станојловић (Живана) Славко из Амајлија 
са 1/4 дијела, Станојловић (Живана) Слободан из Амајлија са 1/4 
дијела и Станојловић (Владе) Митра из Амајлија са 1/4 дијела, са 
забиљежбом одбијања уписа вођења извршног поступка;

- дио к.п. број 1133, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 1578 м², уписане у Лист непокретности бр. 196/2 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 947 к.о. Амајлије на име Јевтић (Страхиње) 
Михајло из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1134/2, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површи-
не 1454 м², уписане у Лист непокретности бр. 264/2 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 496 к.о. Амајлије на име Лукић (Ђорђа) Цвијетин из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1134/1, зв. “Табориште”, врт 2. класе, површи-
не 1624 м², уписане у Лист непокретности бр. 264/2 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 496 к.о. Амајлије на име Лукић (Ђорђа) Цвијетин из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1965, некатегорисани пут, површине 212 м², 
уписане у Лист непокретности - извод бр. 378/5 к.о. Амајлије на 
име Путеви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 997, зв. “Табориште”, пашњак 1. класе, повр-
шине 40 м², уписане у Лист непокретности бр. 264/2 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 224 к.о. Амајлије на име Лукић (Ђорђа) Цвијетин из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 998, зв. “Табориште”, воћњак 3. класе, двориште 
и помоћна зграда, површине 24 м², уписане у Лист непокретности 
бр. 264/2 к.о. Амајлије и  зк. ул. бр. 224 к.о. Амајлије на име Лукић 
(Ђорђа) Цвијетин из Амајлија као титулара права, посједа и своји-
не у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 999, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
320 м², уписане у Лист непокретности бр. 264/2 к.о. Амајлије и  зк. 
ул. бр. 224 к.о. Амајлије на име Лукић (Ђорђа) Цвијетин из Амајлија 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2345, некатегорисани пут, површине 163 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2267, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
1972 м², уписане у Лист непокретности бр. 120/0 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 104 к.о. Попови на име Драгојловић (Милана) Цвијетин из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Понедјељак, 29. јануар 2018. године
БАЊА ЛУКА

Број 8 Год. XXVII

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18



 

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 29.1.2018.

- дио к.п. број 2266, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
601 м², уписане у Лист непокретности бр. 680/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 574 к.о. Попови на име Вујовић (Ђорђа) Ђорђе из Амајлија 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2265, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површи-
не 927 м², уписане у Лист непокретности бр. 465/1 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 393 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Николић (Милисава) Марко из Амајлија са 3/4 дијела и 
Николић (Милисава) Мирјана из Амајлија са 1/4 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2264, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површи-
не 551 м², уписане у Лист непокретности бр. 465/1 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 393 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Николић (Милисава) Марко из Амајлија са 3/4 дијела и 
Николић (Милисава) Мирјана из Амајлија са 1/4 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2263, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површи-
не 473 м², уписане у Лист непокретности бр. 643/1 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 541 к.о. Попови на име Томић (Милосава) Љубисав из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 2262, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површи-
не 865 м², уписане у Лист непокретности бр. 682/0 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 576 к.о. Попови на име Вуковић (Милисава) Тадија из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 2261, зв. “Табориште”, њива 3. класе, повр-
шине 1633 м², уписане у Лист непокретности бр. 953/5 к.о. По-
пови и  зк. ул. бр. 790 к.о. Попови, на име супосједника и носио-
ца права сусвојине Максимовић (Стојана) Цвијетин из Бијељине 
са 5000/13969 дијела, Остојић (Ристе) Драгомир из Амајлија са 
4000/13969 дијела и Стевић (Владимира) Љубо из Амајлија са 
4969/13969 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2344, некатегорисани пут, површине 146 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2254, њива 3. класе, површине 679 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 346/0 к.о. Попови на име Мајсторовић 
(Раде) Борисав из Попова као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2342, некатегорисани пут, површине 14 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2255, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
1427 м², уписане у Лист непокретности бр. 343/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 297 к.о. Попови на име Мајсторовић (Бранка) Зоран из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2339, некатегорисани пут, површине 7177 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2253, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
1423 м², уписане у Лист непокретности бр. 348/0 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 302 к.о. Попови на име Мајсторовић (Раде) Здравко из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2249, зв. “Орашје”, њива 3. класе, површине 707 
м², уписане у Лист непокретности бр. 578/7 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 488 к.о. Попови на име Симић (Драгутина) Саво из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2248, њива 3. класе, површине 1485 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 574/1 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 484 к.о. 
Попови на име Симић (Јованов) Добросав из Попова као титулара 
права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2245, зв. “Орашје”, њива 3. класе, површине 
1235 м², уписане у Лист непокретности бр. 1084/0 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 917 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца пра-
ва сусвојине Симић (Цвијетина) Илија из Попова са 10430/14430 
дијела и Симић (Веселина) Миле из Попова са 4000/14430 дијела, 
без терета;

- дио к.п. број 2343, некатегорисани пут, површине 88 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2341, некатегорисани пут, површине 8 м², уписа-
не у Лист непокретности - извод бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2180, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
4532 м², уписане у Лист непокретности бр. 1350/2 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 1609 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 

сусвојине Галић (Марка) Остоја из Попова са 8000/15850 дијела, 
Галић (Остоје) Миодраг из Попова са 4000/15850 дијела и Јевтић 
(Велемира) Предраг из Попова са 3850/15850 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2179, зв. “Пауре”, њива 3. и 4. класе и врт 3. кла-
се, површине 557 м², уписане у Лист непокретности бр. 343/1 к.о. 
Попови и  зк. ул. бр. 297 к.о. Поповина име Мајсторовић (Бранка) 
Зоран из Попова као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 2338, некатегорисани пут, површине 85 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2172, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
4814 м², уписане у Лист непокретности бр. 896/1 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 747 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Кнежевић (Стојана) Јово из Попова са 1/2 дијела и Кне-
жевић (Стојана) Стојан из Попова са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2178, зв. “Зекин брод”, њива 3. и 4. класе, повр-
шине 203 м², уписане у Лист непокретности бр. 662/1 к.о. Попови 
и  зк. ул. бр. 557 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Триваковић (Ранка) Славиша из Бијељине са 1/2 дијела 
и Воргић (Танасија) Анђелка из Попова са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2177, њива 3. и 4. класе, површине 91 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 372/0 к.о. Попови на име Марковић 
(Јована) Миле из Попова као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2176, зв. “Табориште”, њива 3. и 4. класе, повр-
шине 112 м², уписане у Лист непокретности бр. 216/4 к.о. Попови 
на име Јефтић (Константина) Ђурица из Попова као посједника у 
дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 2175, њива 3. и 4. класе, површине 93 м², уписа-
не у Лист непокретности бр. 423/3 к.о. Попови на име Милошевић 
(Радивоја) Живан из Попова као посједника у дијелу 1/1, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2173, зв. “Пауре”, њива 3. и 4. класе, површине 
250 м², уписане у Лист непокретности бр. 301/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 262 к.о. Попови на име Кнежевић (Радована) Мара из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2337, некатегорисани пут, површине 88 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2340, некатегорисани пут, површине 17 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1928, зв. “Пауре”, њива 3. класе, површине 1145 
м², уписане у Лист непокретности бр. 414/0 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 359 к.о. Попови на име Милошевић (Раде) Милка из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1929, зв. “Пауре”, њива 3. класе, површине 5300 
м², уписане у Лист непокретности бр. 207/6 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 178 к.о. Попови на име Јанковић (Чедомира) Драгољуб из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2333, некатегорисани пут, површине 101 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1948, њива 2. класе, површине 1560 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 462/1 к.о. Попови на име Николић (Ми-
лорада) Живан из Попова као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правим;

- дио к.п. број 1947, зв. “Бара”, њива 2. класе, површине 1563 
м², уписане у Лист непокретности бр. 1234/0 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 1479 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права су-
својине Николић (Цвијетина) Миленко из Попова са 15782/21782 
дијела и Николић (Цвијетина) Мирко из Попова са 6000/21782 
дијела, без терета;

- дио к.п. број 2332, некатегорисани пут, површине 1604 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1906, зв. “Пауре”, њива 3. класе, врт 2. класе и 
помоћна зграда, површине 1504 м², уписане у Лист непокретности 
бр. 19/2 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 19 к.о. Попови на име Бабић 
(Петра) Драгољуб из Попова као титулара права, посједа и својине 
у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1949, зв. “Јазмак”, њива 3. класе, површине 3640 
м², уписане у Лист непокретности бр. 519/0 к.о. Попови и  зк. ул. 
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бр. 436 к.о. Попови на име Ристић (Цвијетина) Јован из Попова као 
посједника у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2331, некатегорисани пут, површине 112 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1532, некатегорисани пут, површине 152 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1308, зв. “Кулића Ада”, шуме 3. класе, површине 
284 м², уписане у Лист непокретности бр. 528/10 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 445 к.о. Попови на име Ристић (Љубомира) Миленко из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1904, зв. “Пауре”, њива 2. класе, површине 2333 
м², уписане у Лист непокретности бр. 528/10 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 445 к.о. Попови на име Ристић (Љубомира) Миленко из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1903, њива 2. класе, површине 692 м², уписане у 
Лист непокретности бр. 512/0 к.о. Попови на име Ристић (Андрије) 
Милош из Попова као посједника у дијелу 1/1, без података органа 
за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1902, зв. “Јазмак”, њива 2. класе, површине 2123 
м², уписане у Лист непокретности бр. 313/0 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 271 к.о. Попови на име Кулић (Ранка) Слободан из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1905, некатегорисани пут, површине 712 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правим;

- дио к.п. број 1901, зв. “Њива”, врт 3. класе, површине 395 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 423/3 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 
367 к.о. Попови на име Милошевић (Радивоја) Живан из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1900, зв. “Јазмак”, њива 2. класе, површине 1096 
м², уписане у Лист непокретности бр. 207/6 к.о. Попови на име 
Јанковић (Чедомира) Драгољуб из Попова као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1899, зв. “Јазмак”, њива 2. класе, површине 1525 
м², уписане у Лист непокретности бр. 565/2 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 476 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права сусвоји-
не Милошевић (Живана) Радивоје из Попова са 1/2 дијела и Савић 
(Василија) Мирко из Зенице са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1898, њива 2. класе, површине 3915 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 408/0 к.о. Попови на име Милошевић 
(Борисава) Милош из Попова као посједника у дијелу 1/1, без по-
датака органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1897, њива 2. класе, површине 2708 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 535/1 к.о. Попови на име Ристић (Петра, 
зв. Перо) Радосав из Попова као посједника у дијелу 1/1, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1263/2, шуме 3. класе, површине 363 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 535/1 к.о. Попови на име Ристић (Петра, 
зв. Перо) Радосав из Попова као посједника у дијелу 1/1, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1271, некатегорисани пут, површине 6 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2330, некатегорисани пут, површине 215 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1263/1, шуме 3. класе, површине 1 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 535/1 к.о. Попови на име Ристић (Петра, 
зв. Перо) Радосав из Попова као посједника у дијелу 1/1, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1886, зв. “Јазмак”, њива 3. класе, површине 1561 
м², уписане у Лист непокретности бр. 833/2 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 698 к.о. Попови на име Бедић (Халила) Дејан из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1262, шуме 4. класе, површине 107 м², уписане у 
Лист непокретности бр. 1283/1 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 59 к.о. По-
пови, на име супосједника и носиоца права сусвојине Бојић (Ми-
лорада) Љепосава из Попова са 1799/3224 дијела и Ловачко удру-
жење “Семберија” из Бијељине са 1425/3224 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1884, њива 2. класе, површине 3959 м², уписа-
не у Лист непокретности бр. 814/0 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 682 

к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права сусвојине Зекић 
(Живорада) Милош из Попова са 1/2 дијела и Зекић (Живорада) 
Велемир из Попова са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1261/2, зв. “Прудови”, шуме 4. класе, површине 
432 м², уписане у Лист непокретности бр. 65/5 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 57 к.о. Попови на име Бојић (Милана) Божидар из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1885, некатегорисани пут, површине 541 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1257, зв. “Маслара”, шуме 4. класе, површине 
5 м², уписане у Лист непокретности бр. 267/2 к.о. Попови на име 
Кнежевић (Јована) Васелија из Попова као посједника у дијелу 1/1, 
без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2329, некатегорисани пут, површине 122 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1860, зв. “Маслара”, њива 3. класе, површине 
578 м², уписане у Лист непокретности бр. 600/12 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 483 к.о. Попови на име Илић (Јове) Сретен из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1859, зв. “Маслара”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 594 м², уписане у Лист непокретности бр. 660/0 к.о. Попови 
и  зк. ул. бр. 556 к.о. Попови на име Трифуновић (Петра) Владисав 
из Попова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1858, зв. “Маслара”, њива 2. и 3. класе, површи-
не 517 м², уписане у Лист непокретности бр. 480/0 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 407 к.о. Попови на име Павловић (Ђурађа) Јелена из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1857/1, зв. “Маслара”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 1832 м², уписане у Лист непокретности бр. 1160/0 к.о. По-
пови и  зк. ул. бр. 989 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца 
права сусвојине Жугић (Мијата) Миле из Попова са 1/3 дијела, 
Жугић (Мијата) Милош из Попова са 1/3 дијела и Жугић (Мијата) 
Миодраг из Попова са 1/3, без терета;

- дио к.п. број 1857/2, зв. “Маслара”, некатегорисани пут, повр-
шине 129 м², уписане у Лист непокретности бр. 1042/1 к.о. Попови 
и  зк. ул. бр. 876 к.о. Попови на име Путеви, општина Бијељина, 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1856, зв. “Маслара”, њива 2. и 3. класе, површи-
не 1009 м², уписане у Лист непокретности бр. 600/12 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 507 к.о. Попови на име Илић (Јове) Сретен из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. 1855, њива 2. и 3. класе, површине 450 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 237/1 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 205 к.о. 
Попови на име Јосиповић (Станка) Радо из Попова као титулара 
права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1854, зв. “Маслара”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 636 м², уписане у Лист непокретности бр. 315/1 к.о. Попови 
и  зк. ул. бр. 273 к.о. Попови на име Кулић (Јована) Вукашин из 
Попова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, са за-
биљежбом права залога ради обезбјеђења кредита;

- дио к.п. број 1853, зв. “Маслара”, њива 3. класе, површине 
1841 м², уписане у Лист непокретности бр. 378/6 к.о. Попови на 
име Матић (Драгомира) Никола из Попова као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1852, зв. “Маслара”, њива 3. класе, површине 
630 м², уписане у Лист непокретности бр. 210/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 181 к.о. Попови на име Томић (Петра) Даринка из Угљевика 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1851, зв. “Маслара”, њива 3. класе, површине 868 
м², уписане у Лист непокретности бр. 212/0 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 
183 к.о. Попови на име Јанковић (Миодрага) Лепосава из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1849/2, некатегорисани пут, површине 201 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1850, њива 3. класе, површине 1207 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 363/2 к.о. Попови на име Марјановић 
(Илије) Небојша из Бијељине као посједника у дијелу 1/1, без по-
датака органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1849/1, зв. “Маслара” врт 1. класе и њива 3. кла-
се, површине 1550 м², уписане у Лист непокретности бр. 424/1 к.о. 
Попови и  зк. ул. бр. 368 к.о. Попови на име Миловановић (Станка) 
Стево из Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;



 

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 29.1.2018.

- дио к.п. број 1846, зв. “Маслара”, њива 3. класе, површине 
1142 м², уписане у Лист непокретности бр. 457/2 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 1480 к.о. Попови на име Николић (Мирка) Зоран из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1845, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 
2337 м², уписане у Лист непокретности бр. 281/1 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 245 к.о. Попови на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Кнежевић (Бранка) Биљана са 1/3 дијела, Кнежевић (Ра-
дована) Мара са 1/3 дијела и Мишковић (Бранка) Драгана са 1/3 
дијела, без терета;

- дио к.п. број 1844, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 1840 
м², уписане у Лист непокретности бр. 651/2 к.о. Попови на име 
Тошковић (Милорада) Горан из Попова као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1843/2, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 99 
м², уписане у Лист непокретности бр. 428/8 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 372 к.о. Попови на име Мирић (Милорада) Милош из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1843/1, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површи-
не 1089 м², уписане у Лист непокретности бр. 695/10 к.о. Попови 
и  зк. ул. бр. 589 к.о. Попови на име Вуловић (Милана) Душан из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, са 
забиљежбом права залога ради обезбјеђења кредита;

- дио к.п. број 1842, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 702 
м², уписане у Лист непокретности бр. 647/1 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 544 к.о. Попови на име супосједника и носиоца права сусвојине 
Тошковић (Божидара) Сузана из Дервенте са 1/2 дијела и Тошко-
вић (Јована) Зоран из Попова са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1841/1, њива 3. класе, површине 724 м², уписа-
не у Лист непокретности бр. 650/0 к.о. Попови на име Тошковић 
(Васин) Гавро из Попова као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1840, зв. “Јазмак”, њива 3. класе, површине 
1246 м², уписане у Лист непокретности бр. 191/0 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 164 к.о. Попови на име Хашимовић (Рифета) Хашим из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1839/1, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 
923 м², уписане у Лист непокретности бр. 791/0 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 662 к.о. Попови на име Ерић (Петра) Јован из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1839/2, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 
540 м², уписане у Лист непокретности бр. 156/2 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 661 к.о. Попови на име Ерић (Петра) Ковинка из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1838, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 726 
м², уписане у Лист непокретности бр. 1220/0 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 552 к.о. Попови на име Мишковић (Илије) Александар из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1837, њива 3. и 4. класе, површине 1044 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 1266/0 к.о. Попови на име Стева-
новић (Загорке) Бранко из Попова као посједника у дијелу 1/1, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2327, некатегорисани пут, површине 434 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1836, зв. “Окно”, њива 3. класе, површине 1036 
м², уписане у Лист непокретности бр. 404/2 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 350 к.о. Попови на име супосједника и носиоца права сусвојине 
Миличевић Радинка из Попова са 1/4 дијела, Стевановић (Драге) 
Јеленко из Попова са 2/4 дијела и Стевановић (Сретена) Никола из 
Попова са 1/4 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1833, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 445 
м², уписане у Лист непокретности бр. 719/0 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 608 к.о. Попови на име Зекић (Велемира) Живорад из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1831, зв. “Козара”, њива 2. класе, површине 18 
м², уписане у Лист непокретности бр. 493/5 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 644 к.о. Попови на име Павловић (Немање) Милица из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1832, зв. “Козара”, њива 2. класе, површине 
188 м², уписане у Лист непокретности бр. 36/4 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 32 к.о. Попови на име супосједника и носиоца права су-
својине Мајсторовић (Драгољуба) Драган из Попова са 1/2 дијела 
и Мајсторовић (Драгољуба) Милан из Попова са 1/2 дијела, без 
терета;

- дио к.п. број 2319, некатегорисани пут, површине 120 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-

теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1797, зв. “Ордија”, њива 2. класе, површине 
2552 м², уписане у Лист непокретности бр. 640/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 538 к.о. Попови на име Тодоровић (Милисава) Тодор из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2320/1, некатегорисани пут, површине 3250 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1796, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 
3062 м², уписане у Лист непокретности бр. 513/2 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 430 к.о. Попови на име Миловановић (Милана) Љубинка 
из Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 2318, некатегорисани пут, површине 52 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2322, некатегорисани пут, површине 53 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима.

- дио к.п. број 1680, зв. “Ордија”, њива 3. класе, површине 
4902 м², уписане у Лист непокретности бр. 1294/0 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 1562 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Ћућун (Слободана) Душица из Бијељине са 1/4 дијела, 
Сувајац (Слободана) Славица из Крчедина са 1/4 дијела, Тодоро-
вић (Илије) Зорка из Попова са 1/4 дијела и Тодоровић (Слободана) 
Дајана из Попова са 1/4 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1681, зв. “Окно”, њива 3. класе, површине 2010 
м², уписане у Лист непокретности бр. 171/2 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 146 к.о. Попови на име Галовић (Адама) Слободан из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2321/2, некатегорисани пут, површине 40 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1706/1, њива 3. класе, површине 767 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 337/4 к.о. Попови на име супосједника 
Лукић (Петра) Драгиша из Цеља са 1/7 дијела и Мирић (Петра) 
Радинка из Попова са 6/7 дијела, без података органа за вођење 
евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1679, зв. “Окно”, њива 3. класе, површине 1047 
м², уписане у Лист непокретности бр. 212/0 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 183 к.о. Попови на име Јанковић (Миодрага) Лепосава из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1678/2, њива 3. класе, површине 755 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 635/1 к.о. Попови на име супосједника 
Тодоровић (Теодора) Миленко из Попова са 5000/20522 дијела и 
Тодоровић (Теодора) Раденко из Попова 15522/20522 дијела, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2317, некатегорисани пут, површине 2441 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1678/1, врт 2. класе, површине 849 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 635/1 к.о. Попови на име супосједника 
Тодоровић (Теодора) Миленко из Попова са 5000/20522 дијела и 
Тодоровић (Теодора) Раденко из Попова 15522/20522 дијела, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1677, њива 2. и 3. класе, површине 580 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 115/4 к.о. Попови на име Деспото-
вић (Василија) Зоран из Попова као посједника у дијелу 1/1, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1676, зв. “Адичица”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 238 м², уписане у Лист непокретности бр. 676/0 к.о. Попови 
и  зк. ул. бр. 570 к.о. Попови на име Васел (Антона) Јулка из Гор-
ског Котара као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1675, зв. “Адичица”, њива 2. и 3. класе, површи-
не 1247 м², уписане у Лист непокретности бр. 877/2 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 732 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Кнежевић (Борислава) Миле из Попова са 4000/15361 
дијела и Пајић (Нестора) Споменка из Попова са 11361/15361 дије-
ла, без терета;

- дио к.п. број 1674, зв. “Козара”, њива 2. и 3. класе, површине 
747 м², уписане у Лист непокретности бр. 709/0 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 602 к.о. Попови на име Вуловић (Тодора)Теодор из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;
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- дио к.п. број 1673, зв. “Козара”, њива 2. класе и врт 2. класе, 

површине 996 м², уписане у Лист непокретности - извод бр. 708/11 
к.о. Попови и  зк. ул. бр. 601 к.о. Попови на име Вуловић (Теодора) 
Ђорђије из Попова као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1672, зв. “Адичица”, њива 2. и 3. класе, површи-
не 890 м², уписане у Лист непокретности бр. 588/5 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 47 к.о. Попови на име Софронић (Живана) Горан из По-
пова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1671, зв. “Празновреће”, њива 2. класе, површи-
не 1298 м², уписане у Лист непокретности бр. 918/0 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 760 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Богичевић (Милисава) Рада из Бијељине са 2000/15042 
дијела и Тодоровић (Милисава) Тодор из Попова са 13042/15042 
дијела, без терета;

- дио к.п. број 1670, зв. “Јовиновача”, њива 2. класе, површине 
2001 м², уписане у Лист непокретности бр. 427/0 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 371 к.о. Попови на име Мирић (Саве) Вукосава из Попова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1669, зв. “Козара”, њива 2. класе и врт 2. класе, 
површине 2095 м², уписане у Лист непокретности бр. 632/1 к.о. 
Попови и  зк. ул. бр. 531 к.о. Попови на име Тодоровић (Светозара) 
Анка из Попова као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 2316/1, некатегорисани пут, површине 721 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1621, зв. “Дашница”, њива 2. класе, површине 
93 м², уписане у Лист непокретности бр. 580/3 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 490 к.о. Попови, на име супосједника и носиоца права су-
својине Симић (Стевана) Марко из Попова са 7374/10574 и Тошић 
(Радивоја) Милан из Бијељине са 3200/10574 дијела, са забиље-
жбом хипотеке;

- дио к.п. број 1622/2, зв. “Дашница”, њива 2. класе, површине 
57 м², уписане у Лист непокретности бр. 1381/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 1629 к.о. Попови на име Матић (Иве) Жељко из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1622/3, зв. “Дашница”, њива 2. класе, површине 
430 м², уписане у Лист непокретности бр. 1381/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 1629 к.о. Попови на име Матић (Иве) Жељко из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1622/1, зв. “Дашница”, њива 2. класе и врт 2. 
класе, површине 509 м², уписане у  зк. ул. бр. 600 к.о. Попови на 
име Вуловић (Василија) Драгана из Попова као титулара права, 
посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1624/1, њива 2. класе, површине 303 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 555/2 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 468 к.о. 
Попови на име Сакић (Миланов) Милорад из Попова као титулара 
права, посједа и својине у дијелу 1/1, са забиљежбом Уговора о 
праву доживотног уживања;

- дио к.п. број 1665/1, зв. “Окно”, њива 2. и 3. класе, површине 
13 м², уписане у Лист непокретности бр. 1110/1 к.о. Попови и  зк. 
ул. бр. 943 к.о. Попови на име Стојановић (Станислава) Зоран из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1644/2, зв. “Адичица”, пословне зграде у при-
вреди, земљ. уз привредну зграду и градилиште, површине 9 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 922/6 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 
764 к.о. Попови на име Марјановић (Пере) Добрислав из Дворова 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, са забиљежбом 
хипотеке;

- дио к.п. број 1668/1, зв. “Богдановача”, градилиште, повр-
шине 20 м², уписане у Лист непокретности бр. 295/5 к.о. Попови 
и  зк. ул. бр. 257 к.о. Попови на име Д.о.о “Кићо” из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, са забиљежбом 
хипотеке;

- дио к.п. број 1666/1, зв. “Пуревина”, њива 2. класе, површине 2 
м², уписане у Лист непокретности бр. 1110/1 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 
1520 к.о. Попови на име Стојановић (Станислава) Зоран из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1663/3, зв. “Пуревина”, пословна зграда у при-
вреди и земљиште уз привредну зграду, површине 2 м², уписане у 
Лист непокретности бр. 956/31 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 1630 к.о. 
Попови на име Д.о.о. “Октан-промет” из Бијељине као титулара 
права, посједа и својине у дијелу 1/1, са забиљежбом хипотеке;

- дио к.п. број 1663/5, зв. “Пуревина”, земљиште уз привредну 
зграду, површине 20 м², уписане у Лист непокретности бр. 956/31 
к.о. Попови и  зк. ул. бр. 1598 к.о. Попови на име Д.о.о. “Октан-
промет” из Бијељине као титулара права, посједа и својине у дије-
лу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1650/1, зв. “Пуревина”, њива 4. класе, површине 
77 м², уписане у Лист непокретности бр. 972/0 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 808 к.о. Попови на име Рикић (Неђе) Вукашин из Доње Трнове 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1662/1, зв. “Пуревина”, њива 4. класе, површине 
3 м², уписане у Лист непокретности бр. 756/2 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 631 к.о. Попови на име Ристић (Душана) Недељко из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1656/1, зв. “Окно”, њива 5. класе, површине 2 
м², уписане у Лист непокретност бр. 879/4 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 
734 к.о. Попови на име Радовановић (Јовике) Горан из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1657/3, зв. “Пуревина”, њива 5. класе, површине 
7 м², уписане у Лист непокретности бр. 957/3 к.о. Попови и  зк. ул. 
бр. 794 к.о. Попови на име Милошевић (Јанка) Велибор из Бијељи-
не као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1658/1, зв. “Пуревина”, њива 5. класе, стамб. 
послов. зграда и двориште стамб. посл. зграде, површине 9 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 1151/4 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 
981 к.о. Попови на име Милошевић (Јанка) Велибор из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, са забиљежбом 
хипотеке;

- дио к.п. број 1921, зв. “Пауре”, њива 3. и 4. класе, површи-
не 17288 м², уписане у Лист непокретности бр. 1312/1 к.о. По-
пови и  зк. ул. бр. 1571 к.о. Попови, на име супосједника и но-
сиоца права сусвојине Јевтић (Драгослава) Драгослава из Попова 
са 12301/17301 дијела и Мирић (Живана) Гордана из Попова са 
5000/17301 дијела, без терета;

дио к.п. број 1920, њива 3. класе, површине 5632 м², уписане 
у Лист непокретности - извод бр. 58/4 к.о. Попови на име Бојић 
(Петра) Новка из Попова као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2333, некатегорисани пут, површине 710 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 722/12 к.о. Попови на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1913, њива 3. класе, површине 17907 м², уписане 
у Лист непокретности бр. 6/1 к.о. Попови на име Бабић (Бранка) 
Мирко из Попова као посједника у дијелу 1/1, без података органа 
за вођење евиденције о стварним правима;

- к.п. број 1914, зв. “Пауре”, њива 4. класе, површине 13575 
м², уписане у Лист непокретности бр. 396/1 к.о. Попови на име 
Госпавић (Борислава) Нада из Бијељине као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1915, зв. “Пауре”, њива 4. класе, површине 6342 
м², уписане у Лист непокретности бр. 93/8 к.о. Попови и  зк. ул. бр. 
1620 к.о. Попови на име Бурић (Петра) Благомир из Попова као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1916/1, зв. “Пауре”, њива 4. класе, површине 
2825 м², уписане у Лист непокретности бр. 612/0 и  зк. ул. бр. 516 
к.о. Попови на име Шовић (Софренија) Стана из Попова као титу-
лара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1916/2, зв. “Адица”, њива 4. класе, површине 
1563 м², уписане у Лист непокретности бр. 503/38 к.о. Попови на 
име Републике Српске као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- к.п. број 1916/3, зв. “Обадица”, њива 4. класе, површине 
1096 м², уписане у Лист непокретности бр. 841/0 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 704 к.о. Попови на име Липничевић (Обрада) Милена 
из Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 1916/4, зв. “Адица”, њива 4. класе, површине 
2441 м², уписане у Лист непокретности бр. 826/1 к.о. Попови и  
зк. ул. бр. 691 к.о. Попови на име Крстић (Милована) Ангелина 
из Угљевика као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета.

II
Корисник експропријације је Република Српска.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у року од 

30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-48/18 Предсједница
11. јануара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 159. сједници, одржаној 11.1.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса уређење тока ријеке Дри-

не, Дионица 2 - етапа 2, у пројекту спречавања поплава од ријеке 
Дрине на подручју Семберије, па се у ту сврху може извршити 
потпуна експропријација некретнина означених као:

- дио к.п. број 320, зв. “Бариновац”, њива 2. класе, површине 
566 м², уписане у Лист непокретности бр. 1387/0 к.о. Јања 2 и  зк. 
ул. бр. 1263 к.о. Јања 2, на име супосједника и носиоца права су-
својине Адемовић (Џафе) Хајрија из Ср. Трнове са 1/3 дијела и 
Мушевић (Џафе) Мевлудин из Јање са 2/3 дијела, без терета;

- дио к.п. број 319, зв. “Дуге бразде”, њива 2. класе, површине 
506 м², уписане у Лист непокретности бр. 1179/0 к.о. Јања 2 и  зк. 
ул. бр. 1075 к.о. Јања 2 на име Матковић (Константина) Илија из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 318, зв. “Дуге бразде”, њива 3. класе, површине 
1089 м², уписане у Лист непокретности бр. 1607/2 к.о. Јања 2 на 
име Рамичевић (Авде) Мексуд из Јање као титулара права, посједа 
и својине у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о 
стварним правима;

- дио к.п. број 316, зв. “Бариновци”, њива 2. класе, површине 
106 м², уписане у Лист непокретности бр. 2387/1 к.о. Јања 2, на име 
супосједника Годушевић (Мује) Емин из Подлугова са 1/2 дијела и 
Хамзић (Мује) Мевлида из Јање са 1/2 дијела, без података органа 
за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 4070, некатегорисани пут, површине 176 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 1589/12 к.о. Јања 2 на име Путе-
ви Јања као посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење 
евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 213, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 1068 м², уписане у Лист непокретности бр. 1841/0 к.о. Јања 
2 и  зк. ул. бр. 1679 к.о. Јања 2 на име Спасојевић (Ђорђа) Никола 
из Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 212, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 1885 м², уписане у Лист непокретности бр. 4800/1 к.о. Јања 
2 и  зк. ул. бр. 3864 к.о. Јања 2 на име Шерифовић (Мехмедалије) 
Сеад из Јање као титулар права, посједа и својине у дијелу 1/1, са 
забиљежбом права о доживотном уживању;

- дио к.п. број 211, њива 2. и 3. класе, површине 279 м², уписа-
не у Лист непокретности бр. 1124/0 к.о. Јања 2 на име Лазаревић 
(Живана) Цвико из Бијељине као посједника у дијелу 1/1, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 210, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 465 м², уписане у Лист непокретности бр. 485/0 к.о. Јања 2 и  
зк. ул. бр. 444 к.о. Јања 2 на име Гајић (Миће) Цвијета из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 209, њива 2. и 3. класе, површине 695 м², уписа-
не у Лист непокретности бр. 2038/4 к.о. Јања 2 и  зк. ул. бр. 895 к.о. 
Јања 2 на име Топаловић (Асима) Хамдија из Јање као титулара 
права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 208, зв. “Ломови”, њива 2. и 3. класе, површине 
910 м², уписане у Лист непокретности бр. 1955/1 к.о. Јања 2 и  зк. 
ул. бр. 1785 к.о. Јања 2 на име Шерифовић (Бајре) Тима из Јање 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, са забиљежбом 
Уговора о праву службености;

- дио к.п. број 207, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 791 м², уписане у Лист непокретности бр. 2038/4 к.о. Јања 2 
и  зк. ул. бр. 1862 к.о. Јања 2 на име Топаловић (Асима) Хамдија из 
Јање као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 206, зв. “Бариновци”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 642 м², уписане у Лист непокретности бр. 2041/1 к.о. Јања 2 
и  зк. ул. бр. 1865 к.о. Јања 2 на име Дургутовић (Јусуфа) Фадила 
из Живиница као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 205, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 1041 м², уписане у Лист непокретности бр. 1117/0 к.о. Јања 
2 и  зк. ул. бр. 1021 к.о. Јања 2 на име Лакић (Гавре) Живана из 

Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 204, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 834 м², уписане у Лист непокретности бр. 2350/0 к.о. Јања 2 и  
зк. ул. бр. 2148 к.о. Јања 2 на име Савић (Тодора) Јово из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 4056, некатегорисани пут, површине 1901 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 1589/12 к.о. Јања 2 на име Путе-
ви Јања као посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење 
евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 203, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 2621 м², уписане у Лист непокретности бр. 523/5 к.о. Јања 2 
и  зк. ул. бр. 479 к.о. Јања 2, на име супосједника и носиоца пра-
ва сусвојине Госпавић (Јове) Милорад из Бијељине са 4141/14141 
дијела и Лазаревић (Станка) Драган из Бијељине са 10000/14141 
дијела, без терета;

- дио к.п. број 202, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 793 м², уписане у Лист непокретности бр. 522/5 к.о. Јања 
2 и  зк. ул. бр. 478 к.о. Јања 2 на име Госпавић (Јове) Милорад из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 201, зв. “Гуњевац”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 712 м², уписане у Лист непокретности бр. 1305/5 к.о. Јања 
2 и  зк. ул. бр. 1188 к.о. Јања 2, на име супосједника и носиоца 
права сусвојине Хасифић (Махмута) Хусејин из Јање са 3/30 дије-
ла, Хасифић (Махмута) Синан из Јање са 3/30 дијела, Мујкановић 
(Шефика) Амир из Јање са 2/30 дијела, Мујкановић (Шефика) Ар-
мин из Јање са 2/30 дијела, Мујкановић (Асифа) Лутво из Јање са 
6/30 дијела, Мујкановић (Сакиба) Сенија из Јање са 2/30 дијела, 
Мујкановић (Салиха) Неџад из Новог Сада са 6/30 дијела и Салкић 
(Асифа) Рефка из Јање са 6/30 дијела, без терета;

- дио к.п. број 4063, некатегорисани пут, површине 181 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 571/0 к.о. Јања 2 на име Гру-
хоњић (Хајрудина) Кемал из Јање као посједника у дијелу 1/1, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 200, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 2994 м², уписане у Лист непокретности бр. 1518/0 к.о. Јања 2 
и  зк. ул. бр. 1377 к.о. Јања 2 на име Перковић (Драгомира) Стеван 
из Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 199, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 2608 м², уписане у Лист непокретности бр. 476/0 к.о. Јања 2 
и  зк. ул. бр. 436 к.о. Јања 2 на име Филиповић (Рајка) Наранча из 
Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 198, зв. “Дуга бразда”, њива 2. и 3. класе, повр-
шине 1193 м², уписане у Лист непокретности бр. 477/0 к.о. Јања 
2 и  зк. ул. бр. 437 к.о. Јања 2 на име Филиповић (Славке) Рајо 
из Бијељине као титулар права, посједа и својине у дијелу 1/1, са 
забиљежбом о вођењу извршног поступка;

- дио к.п. број 197/2, зв. “Гуњевац”, њива 2. и 3. класе, површи-
не 2078 м², уписане у Лист непокретности бр. 488/2 к.о. Јања 2 и  
зк. ул. бр. 447 к.о. Јања 2 на име Гајић (Уроша) Предраг из Бијељи-
не као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 196, зв. “Гуњевац”, њива 2. и 3. класе, површине 
3861 м², уписане у Лист непокретности бр. 484/0 к.о. Јања 2 и  зк. 
ул. бр. 443 к.о. Јања 2 на име Гајић (Максима) Јован из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 195, њива 3. класе, површине 971 м², уписа-
не у Лист непокретности бр. 1736/2 к.о. Јања 2 на име Синановић 
(Ибрахима) Осман из Јање као посједника у дијелу 1/1, без подата-
ка органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 194, њива 3. класе, површине 3066 м², уписане у 
Лист непокретности бр. 1161/0 к.о. Јања 2 на име Марковић (Ми-
лићев) Рајко из Бијељине као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 4053, некатегорисани пут, површине 119 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 1589/12 к.о. Јања 2 на име Путеви 
Јања као посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење 
евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 75, њива 2. и 3. класе, површине 1996 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 1161/0 к.о. Јања 2 на име Марковић 
(Милићев) Рајко из Бијељине као посједника у дијелу 1/1, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 74, зв. “Гуњевац”, њива 2. и 3. класе, површине 
2661 м², уписане у Лист непокретности бр. 2164/2 к.о. Јања 2 и  
зк. ул. бр. 1985 к.о. Јања 2, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Ђуровић (Вукашина) Радан из Бијељине са 9609/14609 
дијела и Рудовић (Милана) Рајка из Бијељине са 5000/14609 дије-
ла, без терета;
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- дио к.п. број 73, зв. “Гуњевац”, њива 2. и 3. класе, површине 

2446 м², уписане у Лист непокретности бр. 2166/1 к.о. Јања 2 и  зк. 
ул. бр. 1987 к.о. Јања 2, на име супосједника и носиоца права су-
својине Млађеновић (Велимира) Лазар из Којчиноваца са 1/2 дије-
ла и Рудовић (Милана) Рајка из Бијељине са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 72, зв. “Гуњевац”, њива 2. и 3. класе, површине 
4631 м², уписане у Лист непокретности бр. 4760/1 к.о. Јања 2 и  зк. 
ул. бр. 3831 к.о. Јања 2 на име Јовић (Михајла) Рацо из Бијељине 
као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2603, зв. “Чардачине”, њива 6. класе, површине 
107 м², уписане у Лист непокретности бр. 1646/0 к.о. Јања 3 на 
име Митровић (Саве) Саво из Бијељине као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2602, зв. “Чардачине”, шума 4. класе, површине 
1 м², уписане у Лист непокретности бр. 1646/0 к.о. Јања 3 на име 
Митровић (Саве) Саво из Бијељине као посједника у дијелу 1/1, 
без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2262, зв. “Петровића шиб”, шума 4. класе, по-
вршине 69 м², уписане у Лист непокретности бр. 2646/0 к.о. Јања 
3, на име супосједника Васић (Крсте) Драгиша из Амајлија са 1/2 
дијела и Васић (Крсте) Млађан из Амајлија са 1/2 дијела, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2259/3, зв. “Јањарско поље”, шума 4. класе, по-
вршине 116 м², уписане у Лист непокретности бр. 465/1 к.о. Јања 
3 на име Драгојловић (Ђоке) Теодор из Амајлија као посједника у 
дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 1902, некатегорисани пут, површине 165 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1707, зв. “Јовановача”, њива 2. класе, површине 
3965 м², уписане у Лист непокретности бр. 350/2 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 292 к.о. Амајлије Николић (Луке) Жељко из Амајлија као 
титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1706, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, по-
вршине 4361 м², уписане у Лист непокретности бр. 598/1 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 499 к.о. Амајлије, на име супосједника и 
носиоца права сусвојине Николић (Ђорђа) Миодраг из Амајлија 
са 7774/1774 дијела и Николић (Илије) Ђорђе из Амајлија са 
4000/1774 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1926, некатегорисани пут, површине 214 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1693, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, повр-
шине 154 м², уписане у Лист непокретности бр. 179/2 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 149 к.о. Амајлије, на име супосједника и носиоца пра-
ва сусвојине Драгојловић (Ђоке) Обрад из Амајлија са 2/3 дијела 
и Тојић (Обрада) Радмила из Бијељине са 1/3 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1694, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, повр-
шине 609 м², уписане у Лист непокретности бр. 453/1 к.о. Амајлије 
на име Стевановић (Павла) Љубиша из Амајлија као посједника у 
дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 1696, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, повр-
шине 845 м², уписане у Лист непокретности бр. 317/3 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 263 к.о. Амајлије на име Стевановић (Павла) Љубиша 
из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1697, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, по-
вршине 1594 м², уписане у Лист непокретности бр. 348/0 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 283 к.о. Амајлије на име Николић (Илије) 
Благоје из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1698, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, по-
вршине 1037 м², уписане у Лист непокретности бр. 350/2 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 285 к.о. Амајлије на име Николић (Луке) 
Жељко из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1699, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, по-
вршине 765 м², уписане у Лист непокретности бр. 2752/1 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 1611 к.о. Амајлије на име Јовановић (Дра-
гише) Раде из Амајлија као титулара права, посједа и својине у 
дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1700, зв. “Јањарско поље”, њива 2. и 3. класе, 
површине 2346 м², уписане у Лист непокретности бр. 584/4 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 488 к.о. Амајлије, на име супосједника и 
носиоца права сусвојине Драгојловић (Василија) Милован из 
Амајлија са 5084/11084 дијела, Јовановић (Јована) Драгиша из 

Амајлија са 3000/11084 дијела и Михајловић (Михајла) Радо из 
Амајлија са 3000/11084 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1705, некатегорисани пут, површине 48 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије и  зк. ул. бр. 
1676 к.о. Амајлије на име Путеви, општина Бијељина, као титулара 
права, посједа и својине у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1701, зв. “Јањарско поље”, њива 2. и 3. класе, 
површине 3080 м², уписане у Лист непокретности бр. 87/5 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 77 к.о. Амајлије на име Драгојловић (Васи-
лија) Милован из Амајлија као титулара права, посједа и својине у 
дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1703, зв. “Јањарско поље”, шуме 4. класе, површи-
не 286 м², уписане у Лист непокретности бр. 237/2 к.о. Амајлије на 
име Крстић (Владимира) Слободан из Амајлија као посједника у дије-
лу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1702/1, зв. “Јањарско поље”, њива 2, 3. и 4. класе, 
површине 3044 м², уписане у Лист непокретности бр. 1150/2 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 931 к.о. Амајлије, на име супосједника и но-
сиоца права сусвојине Крстић (Владимира) Слободан из Амајлија 
са 17655/22655 дијела и Крстић (Ђоке) Душан из Амајлија са 
5000/22655 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1928, некатегорисани пут, површине 181 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1657, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, повр-
шине 839 м², уписане у Лист непокретности бр. 87/5 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 77 к.о. Амајлије на име Драгојловић (Василија) Ми-
лован из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1656, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, по-
вршине 6622 м², уписане у Лист непокретности бр. 243/0 к.о. 
Амајлије на име супосједника Крстић (Бранка) Јованка из Амајлија 
са 1/2 дијела и Крстић (Илије) Драгомир из Амајлија са 1/2 дијела, 
без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1655, зв. “Гаврина бара”, њива 2, 3. и 4. класе, 
површине 1158 м², уписане у Лист непокретности бр. 200/0 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 166 к.о. Амајлије на име Јевтић (Томе) Ми-
лорад из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1654, зв. “Јањарско поље”, њива 3. и 4. класе, 
површине 1547 м², ², уписане у Лист непокретности бр. 208/0 
к.о. Амајлије на име Јовановић (Јована) Витомир из Амајлија као 
посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције 
о стварним правима;

- дио к.п. број 1930, некатегорисани пут, површине 140 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1639, зв. “Аличића шиб”, њива 2. и 3. класе, 
површине 1564 м², уписане у Лист непокретности бр. 2806/0 к.о. 
Амајлије на име Јевтић (Здравка) Стево из Амајлија као посједника 
у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 1640, зв. “Аличића брдо”, њива 2. и 3. класе, 
површине 1097 м², уписане у Лист непокретности бр. 197/0 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 164 к.о. Амајлије на име Јевтић (Томин) Дра-
го из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 1638, зв. “Бабина башча”, њива 2. класе, по-
вршине 4854 м², уписане у Лист непокретности бр. 370/0 к.о. 
Амајлије на име супосједника Перић (Јована) Душан из Амајлија 
са 2/4 дијела, Перић (Миленка) Миленко из Угљевика са 1/4 дијела 
и Перић (Љубе) Славка из Угљевика са 1/4 дијела, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1933, некатегорисани пут, површине 4945 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1642, зв. “Аличића шиб”, њива 3. и 4. класе, 
површине 898 м², уписане у Лист непокретности бр. 1034/1 к.о. 
Амајлије на име Јевтић (Здравка) Божидар из Амајлија као посјед-
ника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о 
стварним правима;

- дио к.п. број 1643, зв. “Аличића шиб”, њива 3. класе, површи-
не 70 м², уписане у Лист непокретности бр. 2795/0 к.о. Амајлије на 
име Јефтић (Благоја) Небојша из Бијељине као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1931, некатегорисани пут, површине 139 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
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теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1604, зв. “Бабина башча”, њива 2. класе, повр-
шине 647 м², уписане у Лист непокретности бр. 369/0 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 302 к.о. Амајлије на име Перић (Јована) Десанка из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 2845, зв. “Аличића шиб”, њива 5. класе, површи-
не 84 м², уписане у Лист непокретности бр. 181/1 к.о. Амајлије на 
име Јевтић (Ђоке) Драгољуб из Амајлија као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1603, зв. “Милошевача”, њива 2. класе, површи-
не 1245 м², уписане у Лист непокретности бр. 319/1 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 265 к.о. Амајлије на име Милинковић (Јанка) Никола 
из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 2844, зв. “Швабиновача”, њива 5. класе, по-
вршине 1513 м², уписане у Лист непокретности бр. 1026/0 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 817 к.о. Амајлије на име Стевановић (Павла) 
Драгомир из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дије-
лу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 1602/2, зв. “Милошевача”, врт 2. класе, површи-
не 817 м², уписане у Лист непокретности бр. 880/6 к.о. Амајлије 
на име супосједника Јевтић (Страхиње) Михајло из Амајлија са 
8000/49123, Јовић (Пантелије) Госпава из Амајлија са 31123/49123 
и Стевановић (Драге) Аница из Бијељине са 10000/49123 дијела, 
без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1602/1, зв. “Милошевача”, врт 2. класе, површи-
не 2261 м², уписане у Лист непокретности бр. 880/6 к.о. Амајлије 
на име супосједника Јевтић (Страхиње) Михајло из Амајлија са 
8000/49123, Јовић (Пантелије) Госпава из Амајлија са 31123/49123 
и Стевановић (Драге) Аница из Бијељине са 10000/49123 дијела, 
без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2843, зв. “Швабиновача”, њива 5. класе, површи-
не 854 м², уписане у Лист непокретности бр. 1026/0 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 817 к.о. Амајлије на име Стевановић (Павла) Драгомир 
из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1935, некатегорисани пут, површине 134 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1601, зв. “Бабине башче”, њива 2. класе, по-
вршине 6525 м², уписане у Лист непокретности бр. 441/2 к.о. 
Амајлије на име Стевановић (Грујице) Стеван из Амајлија као 
посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције 
о стварним правима;

- дио к.п. број 1936, некатегорисани пут, површине 128 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2815, зв. “Шиб”, њива 5. класе, површине 38 
м², уписане у Лист непокретности бр. 196/2 к.о. Амајлије на име 
Јевтић (Страхиње) Михајло из Амајлија као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1275, зв. “Буџак”, шуме 3. класе, површине 
965 м², уписане у Лист непокретности бр. 363/0 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 296 к.о. Амајлије на име Остојић (Миливоја) Душко из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1276, зв. “Бабине башче”, шуме 3. класе, по-
вршине 2497 м², уписане у Лист непокретности бр. 441/2 к.о. 
Амајлије на име Стевановић (Грујице) Стеван из Амајлија као 
посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције 
о стварним правима;

- дио к.п. број 1274, зв. “Биберов Тук”, шуме 3. класе, површи-
не 3646 м², уписане у Лист непокретности бр. 424/0 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 351 к.о. Амајлије, на име супосједника и носиоца пра-
ва сусвојине Станојловић (Живана) Цвијетин из Амајлија са 1/4 
дијела, Станојловић (Живана) Славко из Амајлија са 1/4 дијела, 
Станојловић (Живана) Слободан из Амајлија са 1/4 дијела и Ста-
нојловић (Владе) Митра из Амајлија са 1/4 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1273, зв. “Шабановача”, шуме 3. класе, повр-
шине 977 м², уписане у Лист непокретности бр. 52/0 к.о. Амајлије, 
на име супосједника Дикић (Михајла) Андрија из Амајлија са 1/2 
дијела и Дикић (Михајла) Јанко из Амајлија са 1/2 дијела, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1272, зв. “Шабановача”, њива 3. класе, површи-
не 304 м², уписане у Лист непокретности бр. 52/0 к.о. Амајлије, 
на име супосједника Дикић (Михајла) Андрија из Амајлија са 1/2 

дијела и Дикић (Михајла) Јанко из Амајлија са 1/2 дијела, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2792, зв. “Мали шиб”, њива 4. класе, површине 
17 м², уписане у Лист непокретности бр. 534/1 к.о. Амајлије на име 
Вујевић (Јове) Весо из Амајлија као посједника у дијелу 1/1, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1271, зв. “Шабановача”, шуме 3. класе, повр-
шине 2138 м², уписане у Лист непокретности од бр. 185/2 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 153 к.о. Амајлије на име Јевтић (Бранка) 
Ђорђе из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1937, некатегорисани пут, површине 333 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1270, зв. “Бук”, шуме 3. класе, површине 52 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 168/1 к.о. Амајлије на име Јев-
тић (Теодора) Андрија из Амајлија као посједника у дијелу 1/1, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број. 1257, зв. “Бук”, њива 2. и 3. класе, површине 
5420 м², уписане у Лист непокретности бр. 168/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 140 к.о. Амајлије на име Јевтић (Теодора) Андрија из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1256, зв. “Бук”, њива 2. и 3. класе, површине 
3299 м², уписане у Лист непокретности бр. 14/1 к.о. Амајлије на 
име Благојевић (Михајла) Андрија из Амајлија као посједника у 
дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 1247, зв. “Бук”, њива 2. класе, површине 534 
м², уписане у Лист непокретности бр. 20/2 к.о. Амајлије на име 
Благојевић (Жарка) Василије из Амајлија као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1248, зв. “Бук”, њива 2. класе, површине 381 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 2758/0 к.о. Амајлије и  зк. ул. бр. 
1623 к.о. Амајлије, на име супосједника и носиоца права сусвојине 
Милинковић (Милосава) Предраг из Амајлија са 1/3 дијела и Раш-
ковић (Светислава) Мира из Амајлија са 2/3 дијела, са забиљежбом 
права доживотног уживања;

- дио к.п. број 1249, зв. “Бук”, њива 2. класе, површине 1440 
м², уписане у Лист непокретности бр. 1154/3 к.о. Амајлије и  зк. 
ул. бр. 935 к.о. Амајлије на име Милинковић (Милосава) Предраг 
из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, са 
забиљежбом права доживотног уживања;

- дио к.п. број 1251, зв. “Бук”, њива 2. и 3. класе, површине 
3167 м², уписане у Лист непокретности бр. 495/0 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 410 к.о. Амајлије на име Тодоровић (Светозара) Анка 
из Бијељине као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, 
без терета;

- дио к.п. број 1250, зв. “Бук”, њива 2. и 3. класе, површине 
2949 м², уписане у Лист непокретности бр. 16/0 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 16 к.о. Амајлије на име Благојевић (Славка) Петар из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1943, некатегорисани пут, површине 322 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1229, зв. “Алилуша”, шума 3. класе, површине 
1761 м², уписане у Лист непокретности бр. 2872/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 122 к.о. Амајлије на име Јанковић (Миленка)Станко из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1228, зв. “Алилуша”, њива 3. класе, површине 
1175 м², уписане у Лист непокретности бр. 2872/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 122 к.о. Амајлије на име Јанковић (Миленка) Станко из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 2462, некатегорисани пут, површине 953 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Пу-
теви, општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1942, некатегорисани пут, површине 29 м², упи-
сане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Путеви, 
општина Бијељина, као посједника у дијелу 1/1, без података орга-
на за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1226, зв. “Алилуша”, њива 2. и 3. класе, површи-
не 2989 м², уписане у Лист непокретности бр. 1319/0 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 1092 к.о. Амајлије, на име супосједника и носиоца 
права сусвојине Остојић (Миливоја) Душко из Амајлија са 1/2 



29.1.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 9
дијела и Остојић (Ристе) Драгомир из Амајлија са 1/2 дијела, са 
забиљежбом права доживотног уживања;

- дио к.п. број 1225, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 1588 м², уписане у Лист непокретности бр. 568/2 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 473 к.о. Амајлије, на име супосједника и 
носиоца права сусвојине Зарић (Миодрага) Млађан из Амајлија са 
1/4 дијела и Зарић (Пантелије) Цвијета из Амајлија са 3/4 дијела, 
без терета;

- дио к.п. број 1224, зв. “Алилуша”, њива 2. и 3. класе, површи-
не 1318 м², уписане у Лист непокретности бр. 736/0 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 596 к.о. Амајлије на име Лукић (Живана) Добрисав 
из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1223/1, зв. “Алилуша”, врт 1. класе, површине 
119 м², уписане у Лист непокретности бр. 509/2 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 423 к.о. Амајлије на име Тадић (Илије) Далиборка из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

дио к.п. број 2702, зв. “Царевина”, шума 3. класе, површине 
2456 м², уписане у Лист непокретности бр. 1023/2 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 814 к.о. Амајлије, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Миливојевић (Гавре) Велинка из Амајлија са 1/4 дијела 
и Миливојевић (Милоша) Драган из Амајлија са 3/4 дијела, са за-
биљежбом извршења;

- дио к.п. број 2701, зв. “Табориште”, шума 3. класе, површине 
107 м², уписане у Лист непокретности бр. 1052/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 840 к.о. Амајлије, на име супосједника и носиоца права 
сусвојине Стевановић (Здравка) Миленко из Амајлија са 1/2 дијела 
и Стевановић (Здравка) Рајо из Амајлија са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1187, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 1204 м², уписане у Лист непокретности бр. 342/0 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 279 к.о. Амајлије, на име Вуковић (Василија) 
Васо из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 
1/1, без терета;

- дио к.п. број 1186, зв. “Табориште”, њива 2. и 3. класе, по-
вршине 1713 м², уписане у Лист непокретности бр. 1327/2 к.о. 
Амајлије и  зк. ул. бр. 1100 к.о. Амајлије, на име супосједника и 
носиоца права сусвојине Стевић (Светозара) Биљана из Амајлија 
са 6006/12012 дијела и Видовић (Светозара) Љиљана из Амајлија 
са 6006/12012 дијела, са забиљежбом права доживотног уживања;

- дио к.п. број 1185, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
2994 м², уписане у Лист непокретности бр. 690/2 к.о. Амајлије на 
име Ивановић (Душана) Илија из Амајлија као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1184, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
2316 м², уписане у Лист непокретности бр. 551/3 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 460 к.о. Амајлије, на име Вуковић (Милисава) Тадија 
из Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1183, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
2158 м², уписане у Лист непокретности бр. 870/2 к.о. Амајлије на 
име Милинковић (Николе) Цвијетин из Амајлија као посједника у 
дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 1182, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
71 м², уписане у Лист непокретности бр. 1145/0 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 926 к.о. Амајлије, на име супосједника и носиоца пра-
ва сусвојине Драгојловић (Ђоке) Теодор из Амајлија са 3000/8091 
дијела и Вуковић (Василија) Илија из Амајлија са 5091/8091 дије-
ла, без терета;

- дио к.п. број 1946, некатегорисани пут, површине 514 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 1101/0 к.о. Амајлије на име 
Општински сек. за просторно уређење и урбанизам из Бијељине 
као посједника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиден-
ције о стварним правима;

- дио к.п. број 1162, зв. “Табориште”, њива 3. класе и врт 2. 
класе, површине 77 м², уписане у Лист непокретности бр. 444/1 
к.о. Амајлије и  зк. ул. бр. 369 к.о. Амајлије на име Стевановић 
(Цвијетина) Ангелина из Амајлија као титулара права, посједа и 
својине у дијелу 1/1, са забраном отуђења;

- дио к.п. број 1163, зв. “Табориште”, њива 3. класе, површине 
139 м², уписане у Лист непокретности бр. 191/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 159 к.о. Амајлије на име Јевтић (Василија) Милош из 
Амајлија као титулара права, посједа и својине у дијелу 1/1, без 
терета;

- дио к.п. број 1164, зв. “Табориште”, њива 2. класе, површине 
12 м², уписане у Лист непокретности бр. 501/4 к.о. Амајлије на име 
Томић (Милосава) Љубисав из Амајлија као посједника у дијелу 
1/1, без података органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2735, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
5140 м², уписане у Лист непокретности бр. 1108/3 к.о. Амајлије и  

зк. ул. бр. 892 к.о. Амајлије на име супосједника и носиоца права 
својине Вуковић (Благоја) Илија из Амајлија са 1/2 дијела и Вуко-
вић (Милисава) Тадија из Амајлија са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2734, зв. “Царевина”, шуме 4. класе, површине 
2400 м², уписане у Лист непокретности бр. 1108/3 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 892 к.о. Амајлије на име супосједника и носиоца права 
својине Вуковић (Благоја) Илија из Амајлија са 1/2 дијела и Вуко-
вић (Милисава) Тадија из Амајлија са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2733, зв. “Царевина”, шуме 4. класе, површине 
750 м², уписане у Лист непокретности бр. 1108/3 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 892 к.о. Амајлије на име супосједника и носиоца права 
својине Вуковић (Благоја) Илија из Амајлија са 1/2 дијела и Вуко-
вић (Милисава) Тадија из Амајлија са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2732, некатегорисани пут, површине 325 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Оп-
штина Бијељина из Бијељине као посједника у дијелу 1/1, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 2713, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
3960 м², уписане у Лист непокретности бр. 1052/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 840 к.о. Амајлије на име супосједника и носиоца права 
својине Стевановић (Здравка) Миленко из Амајлија са 1/2 дијела 
и Стевановић (Здравка) Рајо из Амајлија са 1/2 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2714, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
4091 м², уписане у Лист непокретности бр. 547/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 851 к.о. Амајлије на име Вуковић (Саве) Василија из 
Амајлија као посједника у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2716, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
6664 м², уписане у Лист непокретности бр. 1043/0 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 831 к.о. Амајлије на име Стевановић (Жарка) Слободан 
из Амајлија као посједника у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2717, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површи-
не 8096 м², уписане у Лист непокретности бр. 547/1 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 851 к.о. Амајлије на име Вуковић (Саве)Василија из 
Амајлија као посједника у дијелу 1/1, без терета;

- дио к.п. број 2718, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
5941 м², уписане у Лист непокретности бр. 140/2 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 848 к.о. Амајлије на име супосједника и носиоца права 
својине Ивановић (Бранка) Цвијетин из Амајлија са 1/6 дијела и 
Ивановић (Слободана) Предраг из Амајлија са 5/6 дијела, без те-
рета;

- дио к.п. број 2719, зв. “Комалучки шиб”, њива 5. класе, 
површине 3725 м², уписане у Лист непокретности бр. 105/4 к.о. 
Амајлије на име Дубајић (Слободана) Рајко из Амајлија као посјед-
ника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о 
стварним правима;

- дио к.п. број 2720, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
2278 м², уписане у Лист непокретности бр. 1100/0 к.о. Амајлије на 
име супосједника и носиоца права својине Лукић (Стеве) Мико из 
Амајлија са 1/2 дијела и Лукић (Стеве) Милорад из Амајлија са 
1/2 дијела, без података органа за вођење евиденције о стварним 
правима;

- дио к.п. број 2721, зв. “Комалучки шиб”, њива 5. класе, 
површине 2489 м², уписане у Лист непокретности бр. 105/4 к.о. 
Амајлије на име Дубајић (Слободана) Рајко из Амајлија као посјед-
ника у дијелу 1/1, без података органа за вођење евиденције о 
стварним правима;

- дио к.п. број 2723, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
3828 м², уписане у Лист непокретности бр. 2835/3 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 856 к.о. Амајлије на име Стевић (Владимира) Љубо из 
Амајлија са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2724, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
3826 м², уписане у Лист непокретности бр. 2835/3 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 856 к.о. Амајлије на име Стевић (Владимира) Љубо из 
Амајлија са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2725, зв. “Шиб”, њива 5. класе, површине 3178 
м², уписане у Лист непокретности бр. 2768/1 к.о. Амајлије и  зк. 
ул. бр. 843 к.о. Амајлије на име Ивановић (Слободана) Ненад из 
Бијељине са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2726, зв. “Царевина”, њива 5. класе, површине 
3392 м², уписане у Лист непокретности бр. 812/1 к.о. Амајлије и  
зк. ул. бр. 647 к.о. Амајлије на име Стевић (Љубомира) Стеван из 
Бијељине са 1/1 дијела, без терета,

- дио к.п. број 1702/1, зв. “Јањарско поље”, њива 2, 3. и 4. кла-
се, површине 8978 м², уписане у Лист непокретности бр. 1150/2 
к.о. Амајлије и  зк. ул. бр. 931 к.о. Амајлије на име супосједни-
ка и носиоца права својине Крстић (Ђоке) Душан из Амајлија са 
5000/22655 дијела и Крстић (Владимира) Слободан из Амајлија са 
17655/22655 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1702/2, зв. “Јањарско поље”, њива 2. класе, 
површине 3000 м², уписане у Лист непокретности бр. 591/1 к.о. 
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Амајлије и  зк. ул. бр. 494 к.о. Амајлије на Мићић Максимовић 
(Здравка) Светлана из Бијељине са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1928, некатегорисани пут, површине 472 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Оп-
штина Бијељина из Бијељине са 1/1 дијела, без података органа за 
вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.п. број 1655, зв. “Гаврина бара”, њива 2, 3. и 4. кла-
се, површине 12390 м², уписане у Лист непокретности бр. 200/0 
к.о. Амајлије и  зк. ул. бр. 166 на име Јевтић (Томе) Милорад из 
Амајлија са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1654, зв. “Јањарско поље”, њива 3. и 4. класе, 
површине 5804 м², уписане у Лист непокретности бр. 208/0 к.о. 
Амајлије и на име Јовановић (Јована) Витомир из Амајлија са 1/1 
дијела, без података органа за вођење евиденције о стварним пра-
вима;

- дио к.п. број 1930, некатегорисани пут, површине 280 м², 
уписане у Лист непокретности бр. 378/5 к.о. Амајлије на име Оп-
штина Бијељина из Бијељине са 1/1 дијела, без података органа за 
вођење евиденције о стварним правима;

- дио к.ч. 1641, зв. “Аличића њива”, њива 3. класе, површине 
3259 м², уписане у Лист непокретности бр. 181/1 и  зк. ул. бр. 157 
на име Јевтић (Ђоке) Драгољуб са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1653, зв. “Шиб”, њива 4. класе, површине 6249 
м², уписане у Лист непокретности бр. 323/0 к.о. Амајлије и  зк. ул. 
бр. 269 к.о. Амајлије на име супосједника и носиоца права својине 
Миливојевић (Лазара) Петар из Амајлија са 1/2 дијела и Миливоје-
вић (Лазе) Михајло са 1/2 дијела из Амајлија, без терета;

- дио к.п. број 1652, зв. “Шиб”, њива 4. класе, површине 4792 
м², уписане у Лист непокретности бр. 320/0 к.о. Амајлије и  зк. ул. 
бр. 266 на име Миливојевић (Александра) Милорад из Амајлија са 
1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 1647, зв. “Аличића шиб”, њива 4. класе, повр-
шине 4768 м², уписане у Лист непокретности бр. 38/4 к.о. Амајлије 
и  зк. ул. бр. 77 на име Драгојловић (Радомира) Симка из Амајлија 
са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.п. број 2882, зв. “Шиб”, шуме 3. класе, површине 3650 
м², уписане у Лист непокретности бр. 322/2 к.о. Амајлије и на име 
Миливојевић (Илије) Радован из Бијељине са 1/1 дијела, без пода-
така органа за вођење евиденције о стварним правима.

II
Корисник експропријације је Република Српска.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у року од 

30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-49/18 Предсједница
11. јануара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

155
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 159. сједници, одржаној 11.1.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња система за на-

водњавање Требињског поља и водозахвата за Зупце у Требињу, па 
се у ту сврху може извршити непотпуна експропријација некрет-
нина означених као:

- к.ч. бр. 5518 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 2055 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2513 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 2055 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед 
др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5519 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 365 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 

“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2513 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 2055 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед 
др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 470 КО Мостаћи (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 308 м², уписана у  зк. ул. бр. 211, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у ко-
рист АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2513 КО 
Требиње 1 (нови премјер), површине 2055 м², уписаној у п.л. бр. 
322, посјед др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 2988/1 КО Требиње (стари премјер), описане као 
Натопни пут; пут, површине 3147 м², уписане у  зк. ул. бр. 19, јавно 
добро, што одговара к.ч. бр. 2551 КО Требиње 1 (нови премјер), 
површине 4809 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед др. св. кор. јавни 
и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5516 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 1099 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2482 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 1958 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед 
др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5517 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 1486 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2482 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 1958 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед 
др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5518 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 2055 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2482 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 1958 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед 
др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5519 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 365 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења са 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2482 КО Тре-
биње 1 (нови премјер), површине 1958 м², уписаној у п.л. бр. 322, 
посјед др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2942 КО Требиње (стари премјер), описана као 
Воћњак; воћњак, површине 1476 м², уписана у  зк. ул. бр. 19, јавно 
добро, што одговара к.ч. бр. 2482 КО Требиње 1 (нови премјер), 
површине 1958 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед др. св. кор. јавни 
и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2636/2 КО Требиње (стари премјер), описана као 
Јужни логор; логор, површине 532 м², уписана у  зк. ул. бр. 3891, 
власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 2550 
Требиње 1 (нови премјер), површине 3745 м², уписаној у п.л. бр. 
322, посјед др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2802/1 КО Требиње (стари премјер), описана као Пут; 
пут, површине 1635 м², уписана у  зк. ул. бр. 19, јавно добро, што 
одговара к.ч. бр. 2550 КО Требиње 1 (нови премјер), површине 
3745 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед др. св. кор. јавни и некатег. 
путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5516 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 1099 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2550 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 3745 м², уписаној у п.л. бр. 322, посјед 
др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5515 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 2693 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2481 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 326 м², уписаној у п.л. бр. 323, посјед 
др. св. кор. друштвена својина Воде, са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 5515 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни канал; канал, површине 2693 м², уписана у  зк. ул. бр. 535, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2515 КО Требиње 
1 (нови премјер), површине 276 м², уписаној у п.л. бр. 323, посјед 
др. св. кор. друштвена својина Воде, са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2988/1 КО Требиње (стари премјер), описана као На-
топни пут; пут, површине 3147 м², уписана у  зк. ул. бр. 19, јавно 
добро, што одговара к.ч. бр. 2526/1 КО Требиње 1 (нови премјер), 
површине 1958 м², уписаној у п.л. бр. 323, посјед др. св. кор. 
друштвена својина Воде, са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2969/1 КО Требиње (стари премјер), описана као 
Смрекови; ораница, површине 1095 м², уписана у  зк. ул. бр. 3161, 
власништво Грковић (Благоје) Јово са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 2160 КО Требиње 1 (нови премјер), површине 2436 м², уписа-
ној у п.л. бр. 428, посјед Грковић (Благоја) Јово са 1/1 дијела;
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- к.ч. бр. 2725/2 КО Требиње (стари премјер), описана као 

Пекова јама; воћњак, површине 2561 м², уписана у  зк. ул. бр. 37, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2473/3 КО Тре-
биње 1 (нови премјер), површине 2561 м², уписаној у п.л. бр. 483, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2745/2 КО Требиње (стари премјер), описана као 
Миловина; воћњак, површине 206 м², уписана у  зк. ул. бр. 37, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2213/1 КО Тре-
биње 1 (нови премјер), површине 472 м², уписаној у п.л. бр. 950, 
посјед Бусулаџић (Салиха) Емина са 1/15 дијела, Ресуловић (Ади-
ла) Бакир са 1/3 дијела, Ресуловић (Ибрахима) Зерина са 1/15 дије-
ла, Ресуловић (Салиха) Илијас са 1/15 дијела, Ресуловић (Салиха) 
Јасмина са 1/15 дијела, Ресуловић (Салиха) Лејла са 1/15 дијела, 
Ресуловић уд. Адила Разија са 1/3 дијела;

- к.ч. бр. 2725/1 КО Требиње (стари премјер), описана као Пе-
кова јама; воћњак, површине 61445 м², уписана у  зк. ул. бр. 37, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2473/1 КО Тре-
биње 1 (нови премјер), површине 194227 м², уписаној у п.л. бр. 
1781, посјед др. св. кор. “Вукоје” д.о.о. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 3011/1 КО Требиње (стари премјер), описана као 
Крушчица; њива, површине 388 м², уписана у  зк. ул. бр. 1837, вла-
сништво Ћеранић (Михајло) Славиша са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 2484/2 КО Требиње 1 (нови премјер), површине 726 м², 
уписаној у п.л. бр. 1927, посјед Ћеранић (Михајла) Славиша са 1/1 
дијела;

- дио к.ч. бр. 217/2 КО Мостаћи (стари премјер), описане као 
Дуга њива; ораница, површине 262 м², уписане у  зк. ул. бр. 91, 
власништво Рајковић (Владимир) Бранислав са 1/1 дијела, што од-
говара к.ч. бр. 598 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 150 
м², уписаној у п.л. бр. 1, посјед Адиловић (Асима) Мустафа са ½ 
дијела, Сејфић (Асима) Јасмина са ½ дијела;

- к.ч. бр. 171/3 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Докрст; ораница, површине 564 м², уписана у  зк. ул. бр. 211, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 513 КО Мостаћи 
1 (нови премјер), површине 577 м², уписаној у п.л. бр. 11, посјед 
Будинчић (Новице) Милан са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 352/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као рије-
ка Требишњица; ријека, површине 136841 м², уписана у  зк. ул. бр. 
25, јавно добро, што одговара к.ч. бр. 731/1 КО Мостаћи 1 (нови 
премјер), површине 100580 м², уписаној у п.л. бр. 17, посјед др. св. 
кор. “путеви” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 469/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као На-
топни канал и пут; пут, површине 2348 м², уписана у  зк. ул. бр. 
211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 741/1 КО Мо-
стаћи 1 (нови премјер), површине 1882 м², уписаној у п.л. бр. 17, 
посјед др. св. кор. “путеви” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 179/3 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ораница 
Докрст; ораница, површине 2166 м², уписана у  зк. ул. бр. 67, сув-
лаништво Фетахагић (Суљо) Ибрахим са ½ дијела, Фетахагић (Ед-
хем) Емир са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 519 КО Мостаћи 1 (нови 
премјер), површине 2503 м², уписаној у п.л. бр. 31, посјед Фетахагић 
(Едхема) Емир са ½ дијела, Фетахагић (Суља) Ибро са ½ дијела;

- к.ч. бр. 177/3 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Докрсти, ораница, површине 993 м², уписана у  зк. ул. бр. 211, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 517 КО Мостаћи 
1 (нови премјер), површине 1048 м², уписаној у п.л. бр. 39, посјед 
Фетахагић (Мухарема) Неџад са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 216/1 КО Мостаћи (стари премјер), описане као 
Дуга њива; ораница, површине 1511 м², уписане у  зк. ул. бр. 33, 
сувласништво Хаџиахметовић (Ћамил) Федил са 1/16 дијела, Са-
рајлић рођ. Хаџиахметовић (непознато) Фатима са 1/16 дијела, 
Бранковић рођ. Хаџиахметовић (Салко) Суада са 1/21, Хаџиахме-
товић (Ахмет) Мухамед са 58/720 дијела, Хаџић (Ахмет) Рамиза 
са 58/720 дијела, Хаџиахметовић (Ахмет) Ћамил са 14/45 дијела, 
Хаџиахметовић (Абдулах) Амир са 10/144 дијела, Хаџиахметовић 
(Салко) Мустафа са 2/7 дијела, што одговара к.ч. бр. 603 КО Мо-
стаћи 1 (нови премјер), површине 140 м², уписаној у п.л. бр. 50, 
посјед Хаџиахметовић (Мустафе) Суад са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 159/2 КО Мостаћи (стари операт), описана као њива 
Комплекс Мостаћи; њива, површине 1765 м², уписана у  зк. ул. бр. 
211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 611/2 КО Мо-
стаћи 1 (нови премјер), површине 1765 м², уписаној у п.л. бр. 59, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 209/2 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Дуга њива; ораница, површине 325 м², уписана у  зк. ул. бр. 

211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 611/4 КО Мо-
стаћи 1 (нови премјер), површине 10174 м², уписаној у п.л. бр. 59, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 176/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Докрст, ораница, површине 659 м², уписана у  зк. ул. бр. 212, 
власништво Јелић (уд. Душана) Даница са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 516 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 599 м², упи-
саној у п.л. бр. 64, посјед Буљагић р. Јелић Даница са 2/12 дијела, 
Јелић (Николе) Даница р. Ђерић са 4/12 дијела, Јелећ (Стево) Саво 
са 2/12 дијела, Ковачина (Ристо) Јован са 1/12 дијела, Ковачина 
(Риста) Стево са 1/12 дијела, Предузеће за поштански саобраћај 
РС АД Бања Лука РЈ Требиње са 2/12 дијела;

- к.ч. бр. 156/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Дебели бријег; ораница, површине 901 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 478, сувласништво Кебељић (Спасоје) Светозар са 7/ 10, 
Кебељић (Спасоје) Рајка са 1/5 дијела, Мандић (син Каје) Зоран 
са 1/10 дијела, што одговара к.ч. бр. 507 КО Мостаћи 1 (нови 
премјер), површине 1031 м², уписаној у п.л. бр. 71, посјед Кебељић 
(Спасоја) Ранка са 2/5 дијела, Кебељић (Спасоја) Светозар са 2/5 
дијела, Мандић (Каје) Зоран са 1/5 дијела;

- дио к.ч. бр. 187/3 КО Мостаћи (стари премјер), описане као 
ораница Докрст; ораница, површине 48 м², уписане у  зк. ул. бр. 
211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 521 КО Мо-
стаћи 1 (нови премјер), површине 701 м², уписаној у п.л. бр. 85, 
посјед Кољибабић (Вукана) Милан са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 214/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као 
Дуга њива; ораница, површине 1580 м², уписана у  зк. ул. бр. 169, 
власништво Кољибабић (Вукан) Милан са 1/1 дијела, што одго-
вара к.ч. бр. 597 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 1608 
м², уписаној у п.л. бр. 85, посјед Кољибабић (Вукана) Милан са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 164/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Дебели бријег, ораница, површине 290 м², уписана у  зк. ул. 
бр. 267, сувласништво Муцовић (Милорад) Ђорђе са 11/240 дијела, 
Муцовић (Милорад) Немања са 11/240 дијела, Шишковић (Гојко) 
Илија са 1/40 дијела, Шишковић (Гојко) Миона са 1/40 дијела, Му-
цовић (Неђељко) Доброслав са 171/960 дијела, Муцовић (Владо) 
Добрила са 513/960 дијела, Муцовић (Перо) Зорка са 37/240 дије-
ла, што одговара к.ч. бр. 508 КО Мостаћи 1 (нови премјер), повр-
шине 374 м², уписаној у п.л. бр. 98, посјед Муцовић (Милорада) 
Ђорђе са 1/8 дијела, Муцовић (Милорада) Немања са 1/8 дијела, 
Муцовић (Неђељка) Доброслав са 1/8 дијела, Муцовић Пера Зорка 
рођ. Вучуревић са ¼ дијела, Муцовић (Влада) Добрила рођ. Кру-
нић са 3/8 дијела;

- к.ч. бр. 172/3 КО Мостаћи (стари премјер), описана као 
Докрст велики; ораница, површине 773 м², уписана у  зк. ул. бр. 
239, сувласништво Деретић (Мирко) Мара са 1/3 дијела, Ђерић 
(Мирко) Савета са 1/3 дијела, Муцовић (Момир) Жељко са 1/6 дије-
ла, Вујчић (Момир) Александра са 1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 
514 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 766 м², уписаној у 
п.л. бр. 99, посјед Ћерић (Мирка) Савета са 1/12, Деретић (Мирка) 
Мара са 1/12 дијела, Муцовић (Шћепа) Љубо са 1/4 дијела, Муцо-
вић (Шћепа) Љуба са 2/4 дијела, Муцовић (Момира) Жељко са 1/24 
дијела, Вујичић (Момира) Александра са 1/24 дијела;

- к.ч. бр. 178/3 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Докрсти; ораница, површине 508 м², уписана у  зк. ул. бр. 
211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 518 КО Мо-
стаћи 1 (нови премјер), површине 457 м², уписаној у п.л. бр. 147, 
посјед Иванковић (Стевана) Ранка рођ. Ружић са 1/8 дијела, Миче-
та (Чеда) Гордана са ¼ дијела, Пајић (Ђорђа) Гордана са 1/8 дијела, 
Ружић (Миланка) Божидар са 1/4 дијела, Ружић (Стевана) Ранко са 
1/8 дијела, Вујић (Ђорђа) Биљана са 1/8 дијела;

- к.ч. бр. 419/2 КО Мостаћи (стари премјер), описана као 
ораница Бијели виноград; ораница, површине 408 м², уписана у  
зк. ул. бр. 211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право 
коришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 
506/1 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 498 м², уписаној у 
п.л. бр. 153, посјед Ђерић (Петка) Милан са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 226/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Кићенац; ораница, површине 1416 м², уписана у  зк. ул. бр. 
211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 612/1 КО Мо-
стаћи 1 (нови премјер), површине 1953 м², уписаној у п.л. бр. 155, 
посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 471/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као 
Магистрала; пут, површине 15132 м², уписана у  зк. ул. бр. 332, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право располагања СО 
Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 745/1 КО Мостаћи 1 (нови 
премјер), површине 14436 м², уписаној у п.л. бр. 155, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;
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- к.ч. бр. 218/3 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Дуга њива; ораница, површине 310 м², уписана у  зк. ул. бр. 
211, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 595 КО Мос-
таћи 1 (нови премјер), површине 1161 м², уписаној у п.л. бр. 157, 
посјед Сорајић (Лаза) Коста са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 176/2 КО Мостаћи (стари премјер), описана као ора-
ница Докрст; ораница, површине 536 м², уписана у  зк. ул. бр. 453, 
власништво Васиљевић (Владо) Младен са 1/1 дијела, што одго-
вара к.ч. бр. 515 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 604 м², 
уписаној у п.л. бр. 170, посјед Васиљевић (Анђелка) Славојка са 
7/8 дијела, Васиљевић (Слава) Младен са 1/8 дијела;

- к.ч. бр. 164/2 КО Мостаћи (стари премјер), описана као Де-
бели бријег, ораница, површине 896 м², уписана у  зк. ул. бр. 240, 
власништво Вишо (Фахрије) Нерман са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 509 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 943 м², упи-
саној у п.л. бр. 171, посјед Вишо (Фахрије) Нерман са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 165/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као Докрст; 
ораница, површине 734 м², уписана у  зк. ул. бр. 82, власништво Ку-
лашевић (Стеван) Радинка са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 510 
КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 786 м², уписаној у п.л. бр. 
318, посјед Кулашевић (Стевана) Радинка са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 167/2 КО Мостаћи (стари премјер), описана као 
Докрст; ораница, површине 471 м², уписана у  зк. ул. бр. 613, сувла-
сништво Мехмедбашић (Суло) Амила са ½ дијела, Рамљак (Ређо) 
Емин са ¼ дијела, Прашљивић (рођ. Рамљак, кћи Реџа) Јасминка са 
¼ дијела, што одговара к.ч. бр. 511 КО Мостаћи 1 (нови премјер), 
површине 536 м², уписаној у п.л. бр. 334, посјед Мехмедбашић 
(Суле) Амила рођ. Реџић са ½, Прашљевић (Реџа) Јасминка рођ. 
Рамљак са ¼ дијела, Рамљак (Реџа) Емин са ¼ дијела;

- к.ч. бр. 226/2 КО Мостаћи (стари премјер), описана као при-
лаз за пречистач, Пут; пут, површине 779 м², уписана у  зк. ул. бр. 
615, власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
613 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 779 м², уписаној у 
п.л. бр. 336, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 211/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као њива 
Дуга њива; њива, површине 1763 м², уписана у  зк. ул. бр. 457, вла-
сништво Сејфић (Асмин) Јасминка са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 594 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 1779 м², уписаној 
у п.л. бр. 342, посјед Спремо (Миленка) Вељко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 224 КО Мостаћи (стари премјер), описана као Киће-
нац; пашњак, површине 1366 м², уписана у  зк. ул. бр. 184, сувла-
сништво Кебељић (Спасоје) Светозар са 2/5 дијела, Кебељић (Спа-
соје) Рајка са 2/5 дијела, Мандић (син Каје) Зоран са 1/5 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 612/2 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површи-
не 1366 м², уписаној у п.л. бр. 71, посјед Кебељић (Спасоја) Ранка 
са 2/5 дијела, Кебељић (Спасоја) Светозар са 2/5 дијела, Мандић 
(Каје) Зоран са 1/5 дијела;

- к.ч. бр. 221/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као 
Кићенац; ораница, површине 710 м², уписана у  зк. ул. бр. 188, 
власништво Унковић (Раде) Стево са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 612/4 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 710 м², уписаној 
у п.л. бр. 207, посјед Унковић (Рада) Стево са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 220 КО Мостаћи (стари премјер), описана као Киће-
нац; њива, површине 506 м², уписана у  зк. ул. бр. 232, власништво 
Ресуловић (Хилмо) Ибрахим са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
612/5 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 507 м², уписаној 
у п.л. бр. 136, посјед Ресуловић (Хилмије) Ибрахим са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 219/1 КО Мостаћи (стари премјер), описана као Кућа-
нац; пашњак, површине 1701 м², уписана у  зк. ул. бр. 204, власни-
штво Муцовић (Ристо) Драгомир са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 612/6 КО Мостаћи 1 (нови премјер), површине 1701 м², уписа-
ној у п.л. бр. 100, посјед Муцовић (Раста) Драгомир са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 258 КО Гомиљани 1, описана као Лучица, њива 2. кла-
се, површине 840 м², уписана у л.н. бр. 1, право својине Алексић 
(Богдана) Владимир са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 277/1 КО Гомиљани 1, описана као Врећуша, њива 1. 
класе, површине 838 м², уписана у л.н. бр. 3, право својине Дадић 
(Ивана) Перо са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 259 КО Гомиљани 1, описана као Лучица, њива 2. кла-
се, површине 1616 м², уписана у л.н. бр. 4, право својине Дрљевић 
(Ибрахима) Хава са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 325 КО Гомиљани 1, описана као кроз Дражин До, 
некатегорисани пут, површине 4014 м², уписана у л.н. бр. 5, право 
својине др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 257 КО Гомиљани 1, описана као Смоковље, некате-
горисани пут, површине 214 м², уписана у л.н. бр. 5, право својине 
др. св. кор. јавни и некатег. путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 253 КО Гомиљани 1, описана као Сад, врт 2. класе, 
површине 1289 м², уписана у л.н. бр. 14, право својине Кочо (Хам-
дије) Хајрудин са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 312 КО Гомиљани 1, звана, Крива лука, њива 1. класе, 
површине 2516 м², уписана у л.н. бр. 98, право својине Драгоље-
вић (Уроша) Биљана са 1/3 дијела, Марић (Уроша) Милојка са 1/3 
дијела, Сетенчић (Уроша) Олга са 1/3 дијела;

- к.ч. бр. 311 КО Гомиљани 1, описана као Крива лука, њива 
1. класе, површине 1445 м², уписана у л.н. бр. 104, право својине 
Гагић (Душана) Љиљана са 1/3 дијела, Јовановић (Душана) Мла-
денка са 1/3 дијела, Легат (Душана) Зорка са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 254 КО Гомиљани 1, описана као Барица, врт 2. класе, 
површине 694 м², уписана у л.н. бр. 105, право својине Алексић 
(Лазара) Славиша са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 273 КО Гомиљани 1, описана као Смоковље, њива 
1. класе, површине 1442 м², уписана у л.н. бр. 127, право својине 
Хајровић (Екрема) Ениса са 1/5 дијела, Кочо (Екрема) Хилмија са 
1/5 дијела, Кочо (Екрема) Миралем са 1/5 дијела, Кочо (Екрема) 
Сабрија са 1/5 дијела, Кочо (Екрема) Сафет са 1/5 дијела;

- к.ч. бр. 274 КО Гомиљани 1, описана као Смоковље - Стру-
га, њива 1. класе, површине 1047 м², уписана у л.н. бр. 143, право 
својине Кочо (Шерифа) Нусрет са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 252 КО Гомиљани 1, описана као Смоковље, њива 2. 
класе, површине 946 м², уписана у л.н. бр. 144, право својине Пујо 
(Милоша) Данило са ½ дијела, Пујо (Милоша) Ристо са ½ дијела;

- к.ч. бр. 320 КО Гомиљани 1, описана као Старе башће, ријека, 
површине 106187 м², уписана у л.н. бр. 147, право својине Репу-
блика Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 318 КО Гомиљани 1, описана као Старе башће, канал, 
површине 189 м², уписана у л.н. бр. 147, право својине Република 
Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1521/1 КО Гомиљани 2, описана као Око канала, 
пашњак 2. класе, површине 1118 м², уписана у л.н. бр. 86, право 
својине Град Требиње са 11 дијела;

- к.ч. бр. 1521/3 КО Гомиљани 2, описана као Око канала, па-
шњак 2. класе, површине 700 м², уписана у л.н. бр. 86, право своји-
не Град Требиње с 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1530 КО Гомиљани 2, описана као Рајзбоиште, њива 
2. класе, површине 4438 м², уписана у л.н. бр. 122, право својине 
Пртило (Милана) Даница;

- к.ч. бр. 1521/2 КО Гомиљани 2, описана као Око канала, 
пашњак 2. класе, површине 126 м², уписана у л.н. бр. 219, право 
својине Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1523 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, нека-
тегорисани пут, површине 10351 м², уписана у л.н. бр. 219, право 
својине Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1524 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, нека-
тегорисани пут, површине 2376 м², уписана у л.н. бр. 219, право 
својине Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1525 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, њива 
2. класе, површине 2010 м², уписана у л.н. бр. 219, право својине 
Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1526 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, нека-
тегорисани пут, површине 6069 м², уписана у л.н. бр. 219, право 
својине Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1527/1 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, ви-
ноград 1. класе, површине 172945 м², уписана у л.н. бр. 219, право 
својине Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1527/6 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, канал, 
површине 399 м², уписана у л.н. бр. 219, право својине Република 
Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1527/7 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, Ви-
ноград 1. класе, површине 24383 м², уписана у л.н. бр. 219, право 
својине Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1528 КО Гомиљани 2, описана као Гомиљани, пашњак 
2. класе, површине 1731 м², уписана у л.н. бр. 219, право својине 
Република Српска са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 249/6 КО Површ (стари премјер), описана као ора-
ница Липове крушке; ораница, површине 1780 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 340, сувласништво Бошковић (Вељко) Предраг са ¼ дијела, 
Бошковић (Вељко) Здравка са 1/4, Бошковић Јакимовски (Вељко) 
Славенка са 1/2 дијела, што одговара к.ч. бр. 605/1 КО Волујац 
(нови премјер), површине 1633 м², уписаној у л.н. бр. 10, посјед 
Бошковић (Тома) Вељко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 239/1 КО Површ (стари премјер), описана као Ви-
ноградине; виноград, површине 1521 м², уписана у  зк. ул. бр. 545, 
власништво Грујичић (Јово) са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 597 
КО Волујац (нови премјер), површине 1384 м², уписаној у л.н. бр. 
37, посјед Грујичић (Јова) Лазар са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 3123/1 КО Површ (стари премјер), описана као 
Одводни канал; канал, површине 13947 м², уписана у  зк. ул. бр. 72, 
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власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 837 КО Волујац 
(нови премјер), површине 17065 м², уписаној у л.н. бр. 40, посјед 
Добро у општој употреби - Воде са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 98/1 КО Површ (стари премјер), описана као Пут; пут, 
површине 6125 м², уписана у  зк. ул. бр. 104, јавно добро, што од-
говара к.ч. бр. 836 КО Волујац (нови премјер), површине 3253 м², 
уписаној у л.н. бр. 41, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 232/1 КО Површ (стари премјер), описана као Билало-
вине; ораница, површине 435 м², уписана у  зк. ул. бр. 547, власни-
штво Драганић (Ђорђе) Данило са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
589 КО Волујац (нови премјер), површине 664 м², уписаној у л.н. 
бр. 42, посјед Драганић (Ђорђа) Данило са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 232/3 КО Површ (стари премјер), описана као Била-
ловина; њива, површине 123 м², уписана у  зк. ул. бр. 547, власни-
штво Драганић (Ђорђе) Данило са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
589 КО Волујац (нови премјер), површине 664 м², уписаној у л.н. 
бр. 42, посјед Драганић (Ђорђа) Данило са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 37/1 КО Површ (стари премјер), описана као Жеље-
зничка пруга; жељезничка пруга, површине 130854 м², уписана 
у  зк. ул. бр. 34, власништво државна својина са 1/1 дијела, орган 
управљања СО Требиње, што одговара к.ч. бр. 566 КО Волујац 
(нови премјер), површине 3479 м², уписаној у л.н. бр. 48, посјед 
Жељезнице РС са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 249/3 КО Површ (стари премјер), описана као ораница 
Липове крушке; ораница, површине 2059 м², уписана у  зк. ул. бр. 
339, сувласништво Игњатић (Бранко) Никола са 35/192 дијела, Иг-
њатић (Бранко) Бранка са 35/192 дијела, Амбулија (рођ. Игњатић) 
Зорка са 43/576 дијела, Дучић рођ. Игњатић (Никола) Љубица са 
113/576 дијела, Игњатић (удова Драгомира) Вера са 35/96 дијела, 
површине, што одговара к.ч. бр. 602 КО Волујац (нови премјер), 
површине 2072 м², уписаној у л.н. бр. 52, посјед Игњатић (уд. Дра-
гомира) Вера са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 210/1 КО Површ (стари премјер), описана као Липове 
крушке; виноград, површине 2097 м², уписана у  зк. ул. бр. 214, 
сувласништво Имшир (Ристо) Јово са 4/63 дијела, Имшир (Илија) 
Анђа са 11/126 дијела, Имшир (Илија) Мирослав са 23/126 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 498 КО Волујац (нови премјер), површине 
2132 м², уписаној у л.н. бр. 67, посјед Имшир (Тодора) Мирко са ¼, 
Имшир (Тодора) Недељко са ¼ дијела, Имшир уд. Будимира Дани-
ца ¼ дијела, Имшир уд. Пера Радмила са ¼ дијела;

- к.ч. бр. 451/1 КО Површ (стари премјер), описана као Во-
лујац; пашњак, површине 160793 м², уписана у  зк. ул. бр. 37 вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 973/1 
КО Волујац (нови премјер), површине 2200317 м², уписаној у л.н. 
бр. 70, посјед ЈПШ Шуме РС Центар за газдовањем са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 451/21 КО Површ (стари премјер), описана као Во-
лујац; пашњак, површине 507 м², уписана у  зк. ул. бр. 37, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 973/2 КО 
Волујац (нови премјер), површине 507 м², уписаној у л.н. бр. 70, 
посјед ЈПШ Шуме РС Центар за газдовањем са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 3125 КО Површ (стари премјер), описана као Пут; 
пут, површине 77684 м², уписана у  зк. ул. бр. 393, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења Хидроелектране 
Требишњица - Погон Гранчарево у Требињу са 1/1, што одговара 
к.ч. бр. 448 КО Волујац (нови премјер), површине 8611 м², уписа-
ној у л.н. бр. 71, посјед Јавно предузеће Путеви РС са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 3125 КО Површ (стари премјер), описана као Пут; 
пут, површине 77684 м², уписана у  зк. ул. бр. 393, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења Хидроелектране 
Требишњица - Погон Гранчарево у Требињу са 1/1 дијела, што од-
говара к.ч. бр. 648 КО Волујац (нови премјер), површине 8 м², упи-
саној у л.н. бр. 71, посјед Јавно предузеће путеви РС са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 209/2 КО Површ (стари премјер), описана као Ли-
пове крушке; виноград, површине 632 м², уписана у  зк. ул. бр. 
876, сувласништво Кораћ (Михајло) Вељко са 1/3 дијела, Кораћ 
(Саво) Раде са 1/9 дијела, Кораћ (Саво) Ђорђе са 1/9 дијела, Кораћ 
(Саво) Гојко са 1/9 дијела, Кораћ (Војо) Недељко са 1/6 дијела, Ко-
раћ (Вељко) Радојица са 1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 580 КО 
Волујац (нови премјер), површине 1358 м², уписаној у л.н. бр. 73, 
посјед Кораћ (Ристе) Даринка са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 236/2 КО Површ (стари премјер), описана као Ви-
ноградина; ораница, површине 318 м², уписана у  зк. ул. бр. 876, 
сувласништво Кораћ (Михајло) Вељко са 1/3 дијела, Кораћ (Саво) 
Раде са 1/9 дијела, Кораћ (Саво) Ђорђе са 1/9 дијела, Кораћ (Саво) 
Гојко са 1/9 дијела, Кораћ (Војо) Недељко са 1/6 дијела, Кораћ 
(Вељко) Радојица са 1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 593, површи-
не 692 м², КО Волујац (нови премјер), уписаној у л.н. бр. 73, посјед 
Кораћ (Ристе) Даринка са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 266/1 КО Површ (стари премјер), описана као Стру-
га; ораница, површине 400 м², уписана у  зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агро-

коп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 564 КО Волујац (нови 
премјер), површине 1401 м², уписаној у л.н. бр. 74, посјед Кораћ 
(Ристе) Даринка са 1/2 дијела, Кораћ (Михајла) Вељко са ½ дијела;

- к.ч. бр. 265/2 КО Површ (стари премјер), описана као Макљен; 
ораница, површине 3130 м², уписана у  зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” Тре-
биње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 564 КО Волујац (нови премјер), 
површине 1401 м², уписаној у л.н. бр. 74, посјед Кораћ (Ристе) Да-
ринка са 1/2 дијела, Кораћ (Михајла) Вељко са ½ дијела;

- к.ч. бр. 241/2 КО Површ (стари премјер), описана као Липове 
крушке; виноград, површине 2300 м², уписана у  зк. ул. бр. 57, су-
власништво Путица (Никола) Јовица са ½ дијела, Путица (Илија) 
Јово са 1/6 дијела, Мишковић (Ранка) Ристо са 1/72 дијела, Мишко-
вић (Ранка) Мирко са 1/72 дијела, Мишковић (Ранка) Теодора са 
1/72 дијела, Мишковић (Ранка) Ивана са 1/72 дијела, Бабић (Саво) 
Маргита са 1/18 дијела, Бошковић (Саво) Ненад са 1/18 дијела, 
Бошковић (Вељко) Здравка са 1/18 дијела, Бошковић Јакимовски 
(Вељко) Славенка са 1/18 дијела, Бошковић (Вељко) Предраг са 
1/18 дијела, што одговара к.ч. бр. 581 КО Волујац (нови премјер), 
површине 1241 м², уписаној у л.н. бр. 75, посјед Кораћ (Михајла) 
Вељко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 233/2 КО Површ (стари премјер), описана као Била-
ловина; ораница, површине 145 м², уписана у  зк. ул. бр. 573, вла-
сништво Кораћ (удова Риста) Милица са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 592 КО Волујац (нови премјер), површине 649 м², уписаној 
у л.н. бр. 75, посјед Кораћ (Михајла) Вељко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 212/2 КО Површ (стари премјер), описана као Би-
лаловине; виноград, површине 378 м², уписана у  зк. ул. бр. 22, 
власништво Миладин (Ђуро) Нико са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 495/2, описаној као Крста, површине 11 м² и Краста, површине 
252 м² КО Волујац (нови премјер), уписаној у л.н. бр. 88, посјед 
Миладин (Ђуро) Нико са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 236/1 КО Површ (стари премјер), описана као Ви-
ноградине; ораница, површине 317 м², уписана у  зк. ул. бр. 601, 
сувласништво Најерица (Максим) Вуле са ½ и Најерица (Максим) 
Војо са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 594 КО Волујац (нови 
премјер), површине 512 м², уписаној у л.н. бр. 103, посјед Најерица 
(Максима) Војо са ½ дијела, Најерица (Максима) Вуле са ½ дијела;

- к.ч. бр. 237/1 КО Површ (стари операт), описана као ораница 
Виноградина; ораница, површине 1392 м², уписана у  зк. ул. бр. 
335, сувласништво Најерица (Максим) Вуле са ½ и Најерица (Мак-
сим) Војо са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 595 КО Волујац (нови 
премјер), површине 625 м², уписаној у л.н. бр. 103, посјед Најерица 
(Максима) Војо са ½ дијела, Најерица (Максима) Вуле са ½ дијела;

- к.ч. бр. 188/2 КО Површ, Увјерење број: 21.47/952.1-5-436/17, 
од 25.10.2017. године, што одговара к.ч. бр. 515 КО Волујац (нови 
премјер), површине 8273 м², уписаној у л.н. бр. 110, посјед Пујо 
Стана уд. Риста са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 238/2 КО Површ (стари премјер), описана као Ви-
ноградине; ораница, површине 1438 м², уписана у  зк. ул. бр. 
57, сувласништво Путица (Никола) Јовица са ½ дијела, Путица 
(Илија) Јово са 1/6 дијела, Мишковић (Ранка) Ристо са 1/72 дије-
ла, Мишковић (Ранка) Мирко са 1/72 дијела, Мишковић (Ранка) 
Теодора са 1/72 дијела, Мишковић (Ранка) Ивана са 1/72 дијела, 
Бабић (Саво) Маргита са 1/18 дијела, Бошковић (Саво) Ненад са 
1/18 дијела, Бошковић (Вељко) Здравка са 1/18 дијела, Бошковић 
Јакимовски (Вељко) Славенка са 1/18 дијела, Бошковић (Вељко) 
Предраг са 1/18 дијела, што одговара к.ч. бр. 598 КО Волујац (нови 
премјер), површине 1496 м², уписаној у л.н. бр. 111, посјед Бабић 
(Сава) Маргита са 1/6 дијела, Бошковић (Сава) Ненад са 1/6 дије-
ла, Бошковић (Вељка) Предраг са 1/6 дијела, Бошковић (Вељка) 
Здравка са 1/6 дијела, Бошковић Јакимовски (Вељка) Славенка са 
1/6 дијела, Мишковић (Ранке) Ивана са 1/24 дијела, Мишковић 
(Ранке) Мирко са 1/24 дијела, Мишковић (Ранке) Ристо са 1/24 
дијела, Мишковић (Ранке) Теодора са 1/24 дијела;

- к.ч. бр. 249/4 КО Површ (стари премјер), описана као Липо-
ве крушке; ораница, површине 1754 м², уписана у  зк. ул. бр. 363, 
сувласништво Игњатић (Шћепо) Ристо са 6/35, Игњатић (Шћепо) 
Митар са 6/35 дијела, Игњатић (Шћепо) Милош са 6/35 дијела, Иг-
њатић (Шћепо) Васо са 6/35 дијела, Игњатић (Шћепо) Ана са 1/7 
дијела, Игњатић (Илија) Марко са 6/175 дијела, Игњатић (Илија) 
Саво са 6/175 дијела, Игњатић (Илија) Славка са 6/175 дијела, Иг-
њатић (Славко) Оливера са 6/350 дијела, Игњатић (Никола) Душан 
са 3/350 дијела, Игњатић (Урош) Мила са 6/350 дијела, Игњатић 
(Урош) Илија са 6/350 дијела, што одговара к.ч. бр. 604 КО Волујац 
(нови премјер), површине 1678 м², уписаној у л.н. бр. 113, посјед 
Радовановић (Риста) Стана са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 231/1 КО Површ (стари премјер), описана као Под-
барје; ораница, површине 12400 м², уписана у  зк. ул. бр. 646, су-
власништво Ишмир (Ристо) Јово са 1/3, Ишмир (Илија) Мирослав 
са 1/3 дијела, Ишмир (Илија) Анђа са 1/3 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 590 КО Волујац (нови премјер), површине 529 м², уписаној у 
л.н. бр. 115, посјед Радојичић (Илије) Ратко са 1/1 дијела;
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- к.ч. бр. 209/1 КО Површ (стари премјер), описана као Липо-
ве крушке; ораница, површине 1223 м², уписана у  зк. ул. бр. 876, 
сувласништво Кораћ (Михајло) Вељко са 1/3, Кораћ (Саво) Раде са 
1/9 дијела, Кораћ (Саво) Ђорђе са 1/9 дијела, Кораћ (Саво) Гојко 
са 1/9 дијела, Кораћ (Војо) Недељко са 1/6 дијела, Кораћ (Вељко) 
Радојица са 1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 499 КО Волујац (нови 
премјер), површине 1686 м², уписаној у л.н. бр. 131, посјед Шиљ-
кут Милева са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 211/2 КО Површ (стари премјер), описана као Билало-
вина; њива, површине 830 м², уписана у  зк. ул. бр. 87, власништво 
Вујовић (Никола) Милан са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 497 
КО Волујац (нови премјер), површине 839 м², уписаној у л.н. бр. 
131, посјед Шиљкут Милева са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 212/1 КО Површ (стари премјер), описана као Била-
ловине; виноград, површине 4346 м², уписана у  зк. ул. бр. 893, су-
власништво Скочајић (Дејан) Мркша са ½ дијела, Скочајић (Дејан) 
Синиша са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 495/1, описаној као 
Крста, површине 673 м², и Крста, површине 3673 м², КО Волујац 
(нови премјер), уписаној у л.н. бр. 139, посјед Скочајић (Дејана) 
Мркша са ½ дијела, Скочајић (Дејана) Синише са ½ дијела;

- к.ч. бр. 211/1 КО Површ (стари премјер), описана као Би-
лаловина, виноград;, површине 805 м², уписана у  зк. ул. бр. 557, 
сувласништво Шиљкут рођ. (Ђорђо) Стана са 1/6 дијела, Шиљкут 
(Војислав) Драган са 2/6 дијела, Шиљкут (Мићан) Радомир са 1/6 
дијела, Ждрале (Божо Шиљкут) Верица са 1/6 дијела, Пејовић 
(Божо Шиљкут) Јадранка са 1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 496 
КО Волујац (нови премјер), површине 869 м², КО, уписаној у л.н. 
бр. 141, посјед Ждрале (Божа) Верица р. Шиљкут са 1/6 дијела, 
Шиљкут (Ђорђа) Стана са 1/6 дијела, Шиљкут (Мићана) Радомир 
са 1/6 дијела, Шиљкут (Војислава) Драган са 2/6 дијела, Пејовић 
(Божа) Јадранка са 1/6 дијела;

- к.ч. бр. 950/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бок; ораница, површине 688 м², уписана у  зк. ул. бр. 234, сувла-
сништво Шеховић (рођ. Брачковић) Сенија са 1/9 дијела, Брачко-
вић (Сеад) Бењамин са 2/9 дијела, Бреко (Сеад) Фатима са 2/9 дије-
ла, Турановић (Сефет) Нермана са 2/9 дијела, Брачковић (Сефет) 
Нермин са 2/9 дијела, што одговара к.ч. бр. 808/1 КО Придворци 
1 (нови премјер), површине 642 м², уписаној у п.л. бр. 31, посјед 
Брачковић (Халида) Авдо са ½ дијела, Брачковић рођ. Шишић Еса-
дета са ½ дијела;

- к.ч. бр. 1038/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ливада Алексина Међа; ливада, површине 1610 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 745, власништво Брачковић (Азим) Сафет са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 836 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
1190 м²;

- к.ч. бр. 1038/4 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Алексина Међа, ливада, површине 1319 м², уписана у  зк. ул. бр. 
371, сувласништво Дураковић (Авдо) Осман са 1/5 дијела, Брачко-
вић (Мустафа) Ејуб са 1/45 дијела, Брачковић (Мустафа) Омер са 
1/45 дијела, Брачковић (Мустафа) Ахмет са 1/45 дијела, Брачковић 
(Мустафа) Хиба са 1/45 дијела, Капиџић (рођ. Брачковић) Хасна 
са 1/45 дијела, Дураковић (удова Дервиша) Ханифа са 3/20 дијела, 
Дураковић (Дервиш) Хасиба са 1/40 дијела, Бафировска (непозна-
то) Шефика са 1/40 дијела, Брачковић (Алија) Мехмед са 39/1000 
дијела, Брачковић (Алија) Мустафа са 69/1000 дијела, Ћерима-
гић (рођ. Брачковић) Ума са 13/500 дијелова, Брачковић (Осман) 
Мирсад са 1/25 дијелова, Брачковић (Осман) Хусеин са 1/25 дије-
ла, Хаџиахметовић (Осман) Мирсада са 1/25 дијела, Брачковић 
(Осман) Сенада са 1/25 дијела, Брачковић (Азим) Сафет са 7/90 
дијела, Хаџиахметовић (Ахмет) Ћамил са 1/25 дијела, Ђукић (Ха-
лил) Емир са 33/1000 дијела, Каћевац, рођ. Тешан (Бранко) Мирела 
са 33/1000 дијела, што одговара к.ч. бр. 838 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 748 м², уписаној у п.л. бр. 45, посјед Брачко-
вић (Османа) Хусејин са 1/5 дијела, Брачковић (Османа) Мирсад са 
1/5 дијела, Брачковић (Османа) Сенада са 1/5 дијела, Хаџиахмето-
вић (Ахмеда) Ћамил са 1/5 дијела, Хаџиахметовић (Османа) Мир-
сада са 1/5 дијелова;

- к.ч. бр. 410 КО Придворци (стари премјер), описана као По-
саде; ораница, површине 1711 м², уписана у  зк. ул. бр. 136, власни-
штво Билаловић (Ахмет) Абида са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
154 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 1770 м², уписаној у 
п.л. бр. 51, посјед Бучук (Халида) Ахмет са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 368/7 КО Придворци (стари премјер), описана као 
њива Мушћеп; њива, површине 1473 м², уписана у  зк. ул. бр. 327, 
власништво Бучук (Алија) Исмет са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 183 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 5108 м², уписа-
ној у п.л. бр. 56, посјед Бучук (Алије) Ибрахим са 2/8 дијела, Бучук 
(Алије) Исмет са ¼ дијела, Бучук (Ибрахима) Алија са 2/8 дијела, 
Бучук (Нусрета) Ален са 1/8 дијела, Бучук (Нусрета) Аљоша са 
1/8 дијела;

- к.ч. бр. 368/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Мушћеп; ораница, површине 2765 м², уписана у  зк. ул. бр. 387, 
сувласништво Бучук (Алија) Ибрахим са ½ дијела и Бучук (Ибра-

хим) Алија са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 183 КО Придворци 
1 (нови премјер), површине 5108 м², уписаној у п.л. бр. 56, посјед 
Бучук (Алије) Ибрахим са 2/8 дијела, Бучук (Алије) Исмет са ¼ 
дијела, Бучук (Ибрахима) Алија са 2/8 дијела, Бучук (Нусрета) 
Ален са 1/8 дијела, Бучук (Нусрета) Аљоша са 1/8 дијела;

- к.ч. бр. 368/5 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Мушћет; њива, површине 92 м², уписана у  зк. ул. бр. 93, сувласни-
штво Билаловић рођ. Бучук (Ахмета) Абида са 1/2 дијела, Бучук 
(Нусрет) Аљоша са ½ дијела, Бучук (Нусрет) Ален са ½ дијела, 
што одговара к.ч. бр. 183 КО Придворци 1 (нови премјер), повр-
шине 5108 м², уписаној у п.л. бр. 56, посјед Бучук (Алије) Ибрахим 
са 2/8 дијела, Бучук (Алије) Исмет са ¼ дијела, Бучук (Ибрахима) 
Алија са 2/8 дијела, Бучук (Нусрета) Ален са 1/8 дијелова, Бучук 
(Нусрета) Аљоша са 1/8 дијела;

- к.ч. бр. 581 КО Придворци (стари премјер), описана као Ба-
бин камен; ораница, површине 1781 м², уписана у  зк. ул. бр. 359, 
власништво Бегић (Касим) Фатима са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 72 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 1530 м², уписа-
ној у п.л. бр. 59, посјед Бусулаџић (Касима) Ахмет са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 472 КО Придворци (стари премјер), описана као Врт 
код куће; врт, површине 306 м², уписана у  зк. ул. бр. 619, сувла-
сништво Чолић (Крсто Козић) Коса са 6/12 дијела, Бајат (Спасоје) 
Вера са 2/12 дијела, Чолић (Милан) Спасоје са 1/6 дијела, што од-
говара к.ч. бр. 130, описаној као Кућа са двориштем, кућа и зграда, 
површине 100 м², и Кућа са двориштем, двориште, површине 459 
м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 61, посјед 
Чолић (Крста) Коса са 6/12 дијела, Чолић (Милана) Немања са 1/6 
дијела, Чолић (Милана) Спасоје са 1/6 дијела, Бајат (Спасоја) Вера 
са 2/12 дијела;

- к.ч. бр. 471 КО Придворци (стари премјер), описана као Ба-
шћа; ораница, површине 2149 м², уписана у  зк. ул. бр. 635, сувла-
сништво Чолић (Владо) Слобо са 1/3 дијела, Чолић (Крсто Козић) 
Коса са 6/12 дијела, Бејат (Спасоје) Вера са 2/12 дијела, што одго-
вара к.ч. бр. 131/1 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 3397 
м², уписаној у п.л. бр. 61, посјед Чолић (Крста) Коса са 6/12 дијела, 
Чолић (Милана) Немања са 1/6 дијела, Чолић (Милана) Спасоје са 
1/6 дијела, Бајат (Спасоја) Вера са 1/6 дијела;

- к.ч. бр. 541/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
раница Велика њива; ораница, површине 2985 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 576, власништво Ћатовић (Исмет) Един са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 113 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
2831 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед Ћатовић (Исмета) Един са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 514 КО Придворци (стари премјер), описана као Вир; 
ораница, површине 1137 м², уписана у  зк. ул. бр. 414, сувласни-
штво Влатковић (Душан) Саво са 2/6 дијела, Вучуревић (Владо) 
Милош са 1/18 дијелова, Вучуревић (кћи Влада) Славка са 1/18 
дијела, Вучуревић (Владо) Марко, Вучуревић (Марко) Урош са 
1/18 дијелова, Влатковић (Ђорђо) Душан са 2/6 дијела, Влатковић 
(Божидар) Властимир са 1/12 дијела, Влатковић (Божидар) Весна 
са 1/12 дијела, што одговара к.ч. бр. 114/2 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 321 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед Ћатовић 
(Исмета) Един са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 764/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Двориште са магацином 1,2,3; двориште, магацин, магацин, ма-
гацин, површине 1177 м², уписана у  зк. ул. бр. 721, власништво 
“Агрофин” д.о.о. Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 40 
КО Придворци 1 (нови премјер), површине 2548 м², уписаној у п.л. 
бр. 88, посјед државна својина јавни и некатегорисани путеви са 
1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 370/2 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Пут; пут, површине 2153 м², уписане у  зк. ул. бр. 6, јавно добро, 
што одговара к.ч. бр. 201 КО Придворци 1 (нови премјер), површи-
не 2137 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед државна својина јавни и 
некатегорисани путеви са 1/1дијела;

- дио к.ч. бр. 595 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Муктаруша; воћњак, површине 2545 м², уписане у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 1222 КО При-
дворци 1 (нови премјер), површине 2708 м², уписаној у п.л. бр. 
88, посјед државна својина јавни и некатегорисани путеви са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 764/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Оглавци; воћњак, површине 19290 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 1223/1 КО При-
дворци 1 (нови премјер), површине 10002 м², уписаној у п.л. бр. 
88, посјед државна својина јавни и некатегорисани путеви са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 863 КО Придворци (стари премјер), описана као Пут; 
пут, површине 1053 м², уписана у  зк. ул. бр. 6, јавно добро, што 
одговара к.ч. бр. 1223/2 КО Придворци 1 (нови премјер), површи-
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не 1795 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед државна својина јавни и 
некатегорисани путеви са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 1553 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Натопни канал; канал, површине 13694 м², уписанe у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 1224 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 1459 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед 
државна својина јавни и некатегорисани путеви са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 465 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Пут; пут, површине 837 м², уписанe у  зк. ул. бр. 6, јавно добро, што 
одговара к.ч. бр. 1225 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
1433 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед државна својина јавни и не-
категорисани путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 180/1 КО Придворци (стари операт), описана као Пут; 
пут, површине 10340 м², уписана у  зк. ул. бр. 6 јавно добро, што 
одговара к.ч. бр. 1226 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
1659 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед државна својина јавни и не-
категорисани путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1162 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Пут; пут, површине 1682 м², уписана у  зк. ул. бр. 6 јавно добро, 
што одговара к.ч. бр. 1232/1 КО Придворци 1 (нови премјер), повр-
шине 11275 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед државна својина јавни 
и некатегорисани путеви са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 490/1 КО Придворци (стари премјер), описане 
као ријека Требишњица; ријека, површине 43436 м², уписанe у  зк. 
ул. бр. 6, јавно добро, што одговара к.ч. бр. 1233 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 2694 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед 
државна својина јавни и некатегорисани путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1036/15 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Жељезничка пруга; жељезничка пруга, површине 106 м², уписана 
у  зк. ул. бр. 41, власништво државна својина са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 1234/5 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
768 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед државна својина јавни и нека-
тегорисани путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1036/16 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Жељезничка пруга; жељезничка пруга, површине 662 м², уписана 
у  зк. ул. бр. 41, власништво државна својина са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 1234/5 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
768 м², уписаној у п.л. бр. 88, посјед државна својина јавни и нека-
тегорисани путеви са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 548 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Предркуља; ораница, површине 2239 м², уписане у  зк. ул. бр. 419, 
власништво Ђерић (Саво) Бранко са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 103 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 556 м², упи-
саној у п.л. бр. 90, посјед државна својина корисник друштвена 
својина Воде са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 370/2 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Пут, површине 2153 м², уписане у  зк. ул. бр. 6, јавно добро, што 
одговара к.ч. бр. 200 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
486 м², уписаној у п.л. бр. 90, посјед државна својина корисник 
друштвена својина Воде са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 863 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Пут; пут, површине 1053 м², уписана у  зк. ул. бр. 6, јавно добро 
са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 826/6 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 25 м², уписаној у п.л. бр. 90, посјед државна 
својина корисник друштвена својина Воде са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 1553 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Натопни канал; канал, површине 13694 м², уписане у  зк. ул. бр. 
118, власништво државна својина са 1/1 дијела право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 1212 КО При-
дворци 1 (нови премјер), површине 2201 м², уписаној у п.л. бр. 
90, посјед државна својина корисник друштвена својина Воде са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 490/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ријека Требишњица, површине 43436 м², уписана у  зк. ул. бр. 6, 
јавно добро са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 1214 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 33836 м², уписаној у п.л. бр. 90, 
посјед државна својина корисник друштвена својина Воде са 1/1 
дијела;

- дио к.ч. бр. 1553 КО Придворци (стари премјер), описане 
као Натопни канал; канал, површине 13694 м², уписане у  зк. ул. 
бр. 118, власништво државна својина са 1/1, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 1219 КО 
Придворци 1 (нови премјер), површине 794 м², уписаној у п.л. бр. 
90, посјед државна својина, корисник друштвена својина Воде са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1038/5 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ливада Алексина Међа; ливада, површине 1230 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 485, сувласништво Дураковић (Авдо) Осман са 1/5 дијела, 
Брачковић (Мустафа) Ејуб са 1/45 дијела, Брачковић (Мустафа) 
Омер са 1/45 дијела, Брачковић (Мустафа) Ахмет са 1/45 дијелова, 

Брачковић (Мустафа) Хиба са 1/45 дијела, Капиџић (рођ. Брачко-
вић) Хасна са 1/45 дијела, Дураковић (Дервиш) Хасиба са 1/40 
дијела, Бафировска (непознато) Шефика са 1/40 дијелова, Прцовић 
(Душан) Томо са 1/20 дијела, Прцовић (Душан) Мијат са 1/20 дије-
ла, Прцовић (Душан) Божо са 1/20 дијела, Мачкић (рођ. Дурако-
вић) Емина са 1/15 дијела, Хаџиомеровић (рођ. Дураковић) Кадира 
са 1/15 дијела, Дураковић (Сулејман) Сеад са 1/15 дијела, Брачко-
вић (Алија) Мехмед са 39/1000 дијела, Брачковић (Алија) Мустафа 
са 69/1000 дијела, Ћеримагић (рођ. Брачковић) Ума са 13/500 дије-
ла, Брачковић (Азима) Сафет са 7/90 дијела, Ђукић (Халил) Емир 
са 33/1000 дијела, Каћевац, рођ. Тешан (Бранко) Мирела са 33/1000 
дијела, што одговара к.ч. бр. 839 КО Придворци 1 (нови премјер), 
површине 498 м², уписаној у п.л. бр. 91, посјед Дураковић Адема 
Халима удов. Османа са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 408 КО Придворци (стари премјер), описана као По-
саде; ораница, површине 4170 м², уписана у  зк. ул. бр. 20, сувла-
сништво Ђерић рођ. Дамјанац (Бошко) Ружа са 1/6 дијела, Ђерић 
(Мирко) Душан са 5/12 дијела, Ђерић рођ. Дамјанац (Јанко) Зорка 
са 5/12 дијела, што одговара к.ч. бр. 159/1 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 2307 м², уписаној у п.л. бр. 94, посјед Ћерић 
(Бошка) Ружа са 1/6 дијелова, Ћерић (Јанка) Зорка са 5/12 дијела, 
Ћерић (Мирка) Душан са 5/12 дијела;

- дио к.ч. бр. 548 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Предркуља; ораница, површине 2239 м², уписане у  зк. ул. бр. 419, 
власништво Ђерић (Саво) Бранко са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 102 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 1948 м², уписа-
ној у п.л. бр. 103, посјед Ђерић (Сава) Бранко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 547 КО Придворци (стари премјер) описан као Предр-
куља; ораница, површине 891 м², уписана у  зк. ул. бр. 419, вла-
сништво Ђерић (Саво) Бранко са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
104/2, описаној као Предркуља, њива, површине 262 м², и Предр-
куља, њива, површине 607 м², КО Придворци 1 (нови премјер), 
уписаној у п.л. бр. 103, посјед Ђерић (Сава) Бранко са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 465 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Пут; пут, површине 837 м², уписане у  зк. ул. бр. 6, јавно добро, 
што одговара к.ч. бр. 145 КО Придворци 1 (нови премјер), повр-
шине 1312 м², уписаној у п.л. бр. 129, посјед Хаџимешић (Ејуба) 
Мурат са 1/6 дијела, Хаџимешић удов. Ејуба Азија рођ. Хаџовић 
са 5/6 дијела;

- к.ч. бр. 764/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Оглавци; воћњак, површине 19290 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 50 КО Придворци 
1 (нови премјер), површине 509 м², уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 595 КО Придворци (стари премјер), описане као 
Муктаруша; воћњак, површине 2545 м², уписане у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 597/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бабин камен; воћњак, површине 560 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 597/3 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бабин камен; воћњак, површине 560 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 598/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бабин камен; воћњак, површине 790 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 599/1 КО Придворци (стари премјер), описана као Бе-
глук; воћњак, површине 636 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агро-
коп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као Рупе, 
воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, површине 4 
м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 600 КО Придворци (стари премјер), описана као Бе-
глук; воћњак, површине 1387 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, власни-
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штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агро-
коп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као Рупе, 
воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, површине 4 
м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 601 КО Придворци (стари премјер), описана као Бе-
глук; воћњак, површине 1375 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, власни-
штво државна својина са 1/1, право коришћења АД “Агрокоп” Тре-
биње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као Рупе, 
воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, површине 4 
м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 610 КО Придворци (стари премјер), описана као Бе-
глук; воћњак, површине 2479 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, површине 
116390 м², и к.ч. бр. 51/1, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови 
премјер), уписаној у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 614/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Беглук; ораница, површине 3694 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 615/1 КО Придворци (стари премјер), описана као Бе-
глук; воћњак, површине 2518 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агро-
коп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као Рупе, 
воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, површине 4 
м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 637 КО Придворци (стари премјер), описана као Ви-
ноградина у Рупама; воћњак, површине 1546 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 638 КО Придворци (стари премјер), описана као Ви-
ноградина у Рупама; воћњак, површине 464 м², уписана у  зк. ул. 
бр. 118, власништво државна својина са 1/1, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 639 КО Придворци (стари премјер), описана као Ви-
ноградина у Рупама; воћњак, површине 1763 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 644 КО Придворци (стари премјер), описана као Ви-
ноградина у Рупама; воћњак, површине 1297 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 645 КО Придворци (стари премјер), описана као Ви-
ноградина у Рупама; воћњак, површине 1161 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 646 КО Придворци (стари премјер), описана као Ви-
ноградина у Рупама; воћњак, површине 2277 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 647 КО Придворци (стари премјер), описана као Ви-
ноградина у Рупама; воћњак, површине 2105 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 648/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Виноградина у Рупама; воћњак, површине 942 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 652/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Виноградина у Рупама; воћњак, површине 772 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 652/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Виноградина у Рупама; воћњак, површине 626 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, 
описаној као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-
станица, површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 664 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Маклен; воћњак, површине 3390 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 670 КО Придворци (стари премјер), описана као Риђе-
шућа у Рупама; воћњак, површине 730 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 672 КО Придворци (стари премјер), описана као Риђе-
шуша у Рупама; воћњак, површине 4049 м², уписана у  зк. ул. бр. 
118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној 
као Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, 
површине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 
132, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 673 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Ређешуша; воћњак, површине 1481 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као 
Рупе, воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, повр-
шине 4 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 653/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Воћњак у Рупама; воћњак, површине 557 м², уписана у  зк. ул. 
бр. 6, јавно добро, што одговара к.ч. бр. 51/1, описаној као Рупе, 
воћњаци, површине 116390 м², и Рупе, трафо-станица, површине 4 
м² КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 764/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Оглавци; воћњак, површине 19290 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 792/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1936 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 791 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 4176 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 790 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Рибар; воћњак, површине 1107 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, вла-
сништво државна својина са 1/1, право коришћења АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 787 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 3484 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, вла-
сништво државна својина са 1/1, право коришћења АД “Агрокоп” 
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Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 786/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 2474 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 786/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 2310 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 786/3 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 2200 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, вла-
сништво државна својина са 1/1, право коришћења АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 785/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 863 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 782 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1595 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 781 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1809 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, вла-
сништво државна својина са 1/1, право коришћења АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 779 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 4211 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 778 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 5266 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 776/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; ораница, површине 1187 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 776/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1783 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 775 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 3325 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, вла-
сништво државна својина са 1/1, право коришћења АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 774 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1060 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 772 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 2487 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 771 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 2512 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 770/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1897 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 770/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1824 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 769 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1728 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 768 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; воћњак, површине 1618 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 767 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; ораница, површине 1065 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 752 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 87061 м², уписаној у п.л. бр. 132, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1179/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ливада Струга; ливада, површине 1429 м², уписана у  зк. ул. бр. 507, 
сувласништво Илијић (Тодор) Мирко са 1/3 дијела, Илијић (Тодор) 
Славко са 1/3 дијела, Илијић (Симо) Тихомир са 1/6 дијела, Илијић 
(Симо) Тодор са 1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 1087/1, описаној 
као ливада, шуме, површине 506 м², и ливада, ливаде, површине 
1199 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписаној у п.л. бр. 134, 
посјед Илијић (Сима) Тихомир са 1/6 дијела, Илијић (Сима) Тодор 
са 1/6 дијела, Илијић (Тодора) Мирко са 2/6 дијела, Илијић (Тодо-
ра) Славко са 2/6 дијела;

- к.ч. бр. 1182/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Струга; ливада, површине 858 м², уписана у  зк. ул. бр. 207, вла-
сништво Спајић (Перо) Драган са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1097 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 1145 м², уписаној 
у п.л. бр. 137, посјед Илијић (Јова) Милорад са ½ дијела, Илијић 
(Јова) Саво са ½ дијела;

- к.ч. бр. 764/11 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ораница Оглавци; ораница, површине 1672 м², уписана у  зк. ул. бр. 
326, сувласништво Илијић (Михајло) Бобан са 1/7 дијела, Илијић 
(Михајло) Светозар са 1/7 дијела, Перишић (рођ. Миљановић) Зор-
ка са 1/7 дијела, Илијић (Михајло) Стеван са 11/42 дијела, Писецки 
(Михајло) Марта са 7/42 дијела, Илијић (Слободан) Владимир са 
1/14 дијела, Илијић (Слободан) Зоран са 1/14 дијелова, што одго-
вара к.ч. бр. 43 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 2441 
м², уписаној у п.л. бр. 138, посјед Илијић (Михајла) Бебан са 4/28 
дијела, Илијић (Михајла) Стеван са 7/28 дијела, Илијић (Михајла) 
Светозар са 4/28 дијела, Илијић (Слободана) Владимир са 4/56 
дијела, Илијић (Слободана) Зоран са 4/56 дијела, Перишић Зорка 
р. Миљановић са 4/28 дијела, Писецки Марта р. Илијић са 5/28 
дијела;

- к.ч. бр. 389 КО Придворци (стари премјер), описана као ора-
ница Мала њивица; ораница, површине 1326 м², уписана у  зк. ул. 
бр. 338, сувласништво Кнежевић (Мићо) Јово са 1/16 дијела, Кне-
жевић (Мићо) Ђуро са 1/16 дијела, Кнежевић (Мићо) Гашо са 1/16 
дијела, Кнежевић (Мићо) Ристо са 1/16 дијела, Кнежевић (Мићо) 
Марко са 1/16 дијела, Кнежевић (Мићо) Милош са 1/16 дијела, 
Кнежевић (Васо) Никола са 5/36 дијела, Кнежевић (Васо) Ђуро са 
2/9 дијела, Шкорић (Јован) Маријана са 5/72 дијела, Шкорић (Јо-
ван) Роберт са 5/144 дијела, Шкорић (Јован) Беодан са 5/144 дије-
ла, Кнежевић (Мићо) Божидар са 1/16 дијела, Кнежевић (Мићо) 
Милован са 1/16 дијела, што одговара к.ч. бр. 160 КО Придворци 
1 (нови премјер), површине 1251 м², уписаној у п.л. бр. 147, посјед 
Кнежевић (Мића) Божидар са ½ дијела, Кнежевић (Мића) Мило-
ван са ½ дијела;

- к.ч. бр. 394/4 КО Придворци (стари премјер), описана као под 
Лонђом; ораница, површине 1080 м², уписана у  зк. ул. бр. 48, вла-
сништво Крстовић (Јово) Радован са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
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бр. 164 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 1080 м², упи-
саној у п.л. бр. 153, посјед Крстовић (Јова) Радован са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 391/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Сад; врт, површине 250 м², уписана у  зк. ул. бр. 39, сувласништво 
Вучуревић (Ђуро) Саво са ¼ дијела, Вучуревић (Обрен) Ђуро са 
1/28 дијела, Вучуревић (Обрен) Никола са 1/28 дијела, Вучуре-
вић (Обрен) Мато са 1/28 дијела, Вучуревић (Обрен) Новица са 
1/28 дијела, Вучуревић (Обрен) Анђа са 1/28 дијела, Вучуревић 
(Обрен) Митрана са 1/28 дијела, Вучуревић (Марко) Урош са 1/24 
дијела, Вучуревић (рођ. Пиштигњат) Пиља са 1/28 дијела, Вучуре-
вић (Васо) Љубица са 1/24 дијела, Вучуревић (Васо) Весељко са 
1/24 дијела, Вучуревић (уд. Марка) Анђа са 1/96 дијела, Вучуревић 
(Марко) Стево са 19/384 дијела, Вучуревић рођ. Куљак (непозна-
то) Даринка са 1/6 дијела, Вучуревић (Владо) Милош са 304/4608 
дијела, Вучуревић (Владо) Славка са 76/4608 дијела, Вучуревић 
(Марко) Урош са 19/288 дијела, што одговара к.ч. бр. 162 КО При-
дворци 1 (нови премјер), површине 1054 м², уписаној у п.л. бр. 155, 
посјед Куљак (Сава) Даринка са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 409 КО Придворци (стари премјер), описане као 
ораница Посаде; ораница, површине 4073 м², уписане у  зк. ул. 
бр. 556, сувласништво Марић (Милош) Јово са 1/12 дијела, Марић 
(Јово) Радојка са 1/12 дијела, Марић (Јово) Никола са 1/12 дије-
ла, Марић (Јово) Стана са 1/12 дијела, Марић (Јово) Мира са 1/12 
дијела, Марић (Саво) Ђорђе са 1/12 дијела, Марић (Саво) Милан 
са 1/12 дијела, Марић (Саво) Стана са 1/12 дијела, Марић (Ђорђе) 
Мара са 1/12 дијела, Марић (Ђорђе) Саво са 1/12 дијела, Марић 
(Ђорђе) Ангелина са 1/12 дијела, Марић (Јово) Милош са 1/12 
дијела, што одговара к.ч. бр. 157 КО Придворци 1 (нови премјер), 
површине 2229 м², уписаној у п.л. бр. 171, посјед Марић (Сава) 
Ђорђо са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 365/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Лопашница; ораница, површине 1064 м², уписана у  зк. ул. бр. 265, 
сувласништво Марић (Милош) Јово са 1/8 дијела, Хаџихасановић 
(Хусо) Шемсудин са 7/8 дијела, што одговара к.ч. бр. 158, описаној 
као њива Под садом, ливаде, површине 160 м², и њиве Под садом, 
њиве, површине 1966 м², КО Придворци 1 (нови премјер), уписа-
ној у п.л. бр. 173, посјед Марић (Милоша) Јово са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 409 КО Придворци (стари премјер), описане као 
ораница Посаде; ораница, површине 4073 м², уписане у  зк. ул. 
бр. 556, сувласништво Марић (Милош) Јово са 1/12 дијела, Марић 
(Јово) Радојка са 1/12 дијела, Марић (Јово) Никола са 1/12 дије-
ла, Марић (Јово) Стана са 1/12 дијела, Марић (Јово) Мира са 1/12 
дијела, Марић (Саво) Ђорђе са 1/12 дијела, Марић (Саво) Милан 
са 1/12 дијела, Марић (Саво) Стана са 1/12 дијела, Марић (Ђорђе) 
Мара са 1/12 дијела, Марић (Ђорђе) Саво са 1/12 дијела, Марић 
(Ђорђе) Ангелина са 1/12 дијела, Марић (Јово) Милош са 1/12 
дијела, што одговара к.ч. бр. 199 КО Придворци 1 (нови премјер), 
површине 1012 м², уписаној у п.л. бр. 173, посјед Марић (Милоша) 
Јово са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 949/3 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бок; пут, површине 141 м², уписана у  зк. ул. бр. 19, сувласништво 
Милишић (Ђорђо) Слободан са 77/216 дијела, Милишић (Јован) 
Јована са 31/324 дијела, Милишић (Данило) Младен са 31/324 
дијела, Милишић (Данило) Младен са 31/324 дијела, Милишић 
(Данило) Мирко са 31/324 дијела, Милишић (Милан) Ђорђе са 
77/216 дијелова, што одговара к.ч. бр. 807/2 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 141 м², уписаној у п.л. бр. 181, посјед Мили-
шић (Ђорђа) Слободан са 1/3 дијела, Милишић (Данила) Мирко 
са 1/9 дијела, Милишић (Данила) Младен са 1/9 дијела, Милишић 
(Јована) Јована са 1/9 дијела, Милишић (Милана) Ђорђе са 1/3 
дијела;

- к.ч. бр. 556 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Крчевина; ораница, површине 3179 м², уписана у  зк. ул. бр. 533, 
сувласништво Милишић (Радослав) Стеван са ½ дијела и Мили-
шић (Милан) Радослав са ½ дијела”, што одговара к.ч. бр. 80 КО 
Придворци 1 (нови премјер), површине 3175 м², уписаној у п.л. бр. 
184, посјед Милишић (Милана) Радослав са ½ дијела, Милишић 
(Радослава) Стево са ½ дијела;

- к.ч. бр. 457/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Лопашица; ораница, површине 1020 м², уписана у  зк. ул. бр. 56, 
сувласништво Миловић (Петар) Радомир са ½ дијела, Миловић 
(Петар) Милијана са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 146 КО При-
дворци 1 (нови премјер), површине 865 м², уписаној у п.л. бр. 185, 
посјед Миловић (Петра) Милијана са ½ дијела, Миловић (Петра) 
Радомир са ½ дијела;

- к.ч. бр. 957/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ораница Онђине; ораница, површине 1856 м², уписана у  зк. ул. 
бр. 575, власништво Памучина (Душан) Милан са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 750 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
1841 м², уписаној у п.л. бр. 197, посјед Памучина (Душана) Милан 
са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 413/1 КО Придворци (стари премјер), описане као 
њива Лопшица; њива, површине 5149 м², уписане у  зк. ул. бр. 528, 

сувласништво Пикић (Ђуро) Милорад са ½ дијела, Пикић (Ђуро) 
Радован са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 151/1 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 3103 м², уписаној у п.л. бр. 201, посјед 
Пикић (Ђура) Миленко-Милорад са ½ дијела, Пикић (Ђура) Радо-
ван са ½ дијела;

- дио к.ч. бр. 413/1 КО Придворци (стари премјер), описане 
као њива Лопашица; њива, површине 5149 м², уписане у  зк. ул. 
бр. 528, сувласништво Пикић (Ђуро) Милорад са ½ дијела, Пикић 
(Ђуро) Радован са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 151/2 КО При-
дворци 1 (нови премјер), површине 2264 м², уписаној у п.л. бр. 201, 
посјед Пикић (Ђура) Миленко-Милорад са ½ дијела, Пикић (Ђура) 
Радован са ½ дијела;

- к.ч. бр. 1038/6 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ливада Алексина Међа; ливада, површине 1111 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 795, сувласништво Дураковић (Авдо) Осман са 1/5 дијела, 
Брачковић (Мустафа) Ејуб са 1/45 дијела, Брачковић (Мустафа) 
Омер са 1/45 дијела, Брачковић (Мустафа) Ахмет са 1/45 дијела, 
Брачковић (Мустафа) Хиба са 1/45 дијела, Капиџић (рођ. Брачко-
вић) Хасна са 1/45 дијела, Дураковић (Дервиш) Хасиба са 1/40 
дијела, Бафировска (непознато) Шефика са 1/40 дијела, Мачкић 
(рођ. Дураковић) Емина са 1/15 дијела, Хаџиомеровић (рођ. Дура-
ковић) Кадира са 1/15 дијела, Дураковић (Сулејман) Сеад са 1/15 
дијела, Брачковић (Алија) Мехмед са 39/1000 дијела, Брачковић 
(Алија) Мустафа са 69/ 1000 дјела, Ћеримагић (рођ. Брачковић) 
Ума са 13/500 дијела, Ђукић (Халил) Емир са 33/1000 дијелова, 
Каћевац, рођ. Тешан (Бранко) Мирела са 33/1000 дијела, Прцовић 
(Душан) Томо са 41/ 540 дијела, Прцовић (Душан) Мијат са 41/ 540 
дијелова, Прцовић (Душан) Божо са 41/540 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 840 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 240 м², упи-
саној у п.л. бр. 212, посјед Прцовић (Душана) Божо са 1/3 дијела, 
Прцовић (Душана) Мијат са 1/3 дијела, Прцовић (Тома) Душан са 
1/3 дијела;

- к.ч. бр. 1213/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бријешће код Кланаца; пашњак, површине 515 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 43, сувласништво Прцовић (Душан) Мијат с 1/3 дијела, 
Прцовић (Душан) Божо са 1/3 дијела, Прцовић (Томо) Душан са 
1/3 дијела, што одговара к.ч. бр. 1105/1 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 515 м², уписаној у п.л. бр. 212, посјед Прцовић 
(Душана) Божо са 1/3 дијела, Прцовић (Душана) Мијат са 1/3 дије-
ла, Прцовић (Тома) Душан са 1/3 дијела;

- к.ч. бр. 1036/8 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Прилазни пут; пут, површине 114 м², уписана у  зк. ул. бр. 41, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1105/3 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 114 м², уписа-
ној у п.л. бр. 212, посјед Прцовић (Душана) Божо са 1/3 дијела, 
Прцовић (Душана) Мијат са 1/3 дијела, Прцовић (Тома) Душан са 
1/3 дијела;

- к.ч. бр. 1156/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Кућни пут; пут, површине 882 м², уписана у  зк. ул. бр. 103, сувла-
сништво Пујић (Ристо) Обрен са 1/8 дијела, Вукајловић рођ. Гаџа 
(Лазар) Десанка са 3/32 дијела, Вучуревић рођ. Пичета (Јован) Да-
ница са 1/16 дијелова, Дамјановић (Душан) Нада са 1/128 дијелова, 
Вучуревић (Радојка) Роберт са 1/128 дијела, Руњевац (Јово) Бран-
ка са 1/512 дијела, Меденица (Јово) Татјана са 1/256 дијела, Ву-
чуревић (Божидар) Небојша са ½ дијела, Андрић рођ. Вукајловић 
(Михајло) Зора са 5/2048 дијела, Аџић рођ. Вукајловић (Михајло) 
Станка са 5/2048 дијела, Вукајловић (Михајло) Радмила са 5/2048 
дијела, Вукајловић (Михајло) Свјетлан са 5/2048 дијела, Којовић 
(Раде) Славка са 1/16 дијелова, Милидраговић (Раде) Зора са 1/16, 
Спанаћевић (Душан) Ристо са 1/32 дијела, Ђуровић (Душан) Ранка 
са 1/32 дијела, што одговара к.ч. бр. 1061 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 754 м², уписаној у п.л. бр. 230, посјед Ђуро-
вић (Душана) Ранка са 4/192 дијела, Којовић (Рада) Славка са 4/96 
дијела, Милидраговић (Рада) Зора са 4/96 дијела, Пујић (Риста) 
Драган са 4/32 дијела, Пујић (Риста) Обрен са 4/32 дијела, Спа-
наћевић (Душана) Ристо са 4/192 дијела, Вучуревић (Божидара) 
Небојша са 4/16 дијела, Вучуревић (Јована) Даница са 4/32 дијела, 
Вукајловић (Лазара) Десанка са 4/16 дијелова.

- к.ч. бр. 1179/3 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Струга; ливада, површине 2174 м², уписана у  зк. ул. бр. 460, сувла-
сништво Пујић (Симо) Лазар са 1/6 дијела, Пујић (Симо) Шпиро са 
1/6 дијела, Пујић (Душан) Никола са 12/45 дијела, Пујић (Душан) 
Симо са 2/45 дијела, Пујић (Душан) Милан са 2/45 дијела, Пујић 
(Јован) Нене са 2/45 дијела, Пујић (удова Сава) Сока са 2/15 дије-
ла, Пујић (Душко) Никола са 1/15 дијела, Пујић (Душко) Душко 
са 1/15 дијела, што одговара к.ч. бр. 1088 КО Придворци 1 (нови 
премјер), површине 2703 м², уписаној у п.л. бр. 231, посјед Пујић 
(Душка) Душко са ¼ дијела, Пујић (Душка) Никола са ¼ дијела, 
Пујић (уд. Сава) Сока са 2/4 дијела;

- к.ч. бр. 956/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; ораница, површине 2546 м², уписана у  зк. ул. бр. 360, су-
власништво Спаић (Божо) Милан са 1/3 дијела, Спаић (Божо) Ђуро 
са 1/3 дијела, Спаић (Шћепан) Светозар са 1/3 дијела, к.ч. бр. 749 
КО Придворци 1 (нови премјер), површине 2578 м², уписаној у п.л. 
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бр. 250, посјед Спајић (Шћепана) Светозар са 1/3 дијела, Спајић 
(Божа) Ђуро са 1/3 дијела, Спаић (Божа) Милан са 1/3 дијела;

- к.ч. бр. 955 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојине; ораница, површине 1967 м², уписана у  зк. ул. бр. 84, вла-
сништво Шегрт (Никола) Неђо са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
748 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 2012 м², уписаној у 
п.л. бр. 260, посјед Шегрт (Николе) Неђо са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 584 КО Придворци (стари премјер), описана као ора-
ница Бабин камен; ораница, површине 1945 м², уписана у  зк. ул. 
бр. 436, власништво Шкеро (Милан) Данило са 1/1 дијела, што од-
говара к.ч. бр. 71 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 4972 
м², уписаној у п.л. бр. 265, посјед Шкеро (Милана) Данило са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 585 КО Придворци (стари премјер), описана као Ба-
бин камен; ораница, површине 2108 м², уписана у  зк. ул. бр. 435, 
власништво Шкеро (Милан) Данило са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 71 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 4972 м², упи-
саној у п.л. бр. 265, посјед Шкеро (Милана) Данило са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 596/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бабин камен, ораница, површине 916 м², уписана у  зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 71 КО При-
дворци 1 (нови премјер), површине 4972 м², уписаној у п.л. бр. 265, 
посјед Шкеро (Милана) Данило са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 569 КО Придворци (стари премјер), описана као Ба-
бин камен; ораница, површине 2926 м², уписана у  зк. ул. бр. 77, 
сувласништво Добраћа рођ. Чустовић (непознато) Адалета са 1/21 
дијела, Осмић рођ. Чустовић (непознато) Аида са 1/21 дијела, Чу-
стовић (Есад) Алма са 1/21 дијела, Тановић (Мујо) Енес са 19/84 
дијела, Тановић (Мујо) Неркез са 19/84 дијела, Делалић рођ. Виђен 
(Хусеин) Разија са 1/7 дијела, Дугалић рођ. Виђен (Хусеин) Азра 
са 1/7 дијела, Дрљевић рођ. Комад (Ибрахим) Хава са 5/42 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 73 КО Придворци 1 (нови премјер), површи-
не 3211 м², уписаној у п.л. бр. 275, посјед Виђен удов. Хуса Муне-
вера рођ. Шеховић са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 513/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Вир; њива, површине 559 м², уписана у  зк. ул. бр. 199, сувласни-
штво Шупљеглав (рођ. Бубало) Мара са 16/96 дијела, Шупљеглав 
(Саво) Јово са 16/96 дијела, Даниловић (рођ. Шупљеглав) Драга са 
16/96 дијела, Влатковић (Душан) Ђорђо са 7/120 дијела, Влатковић 
(Душан) Саво са 123/1440 дијела, Вучуревић (Владо) Милош са 
13/1440 дијела, Вучуревић (Владо) Славка са 13/1440 дијела, Ву-
чуревић (Марко) Урош са 13/1440 дијела, Влатковић рођ. Петковић 
(Василије) Борика са 143/480 дијела, Влатковић (Божидар) Власти-
мир са 3/192 дијела, Влатковић (Божидар) Весна са 3/192 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 116/2 КО Придворци 1 (нови премјер), повр-
шине 638 м², уписаној у п.л. бр. 280, посјед Влатковић (Душана) 
Ђорђо и др. 3/45 дијела, Влатковић (Душана) Саво са 6/45 дијела, 
Влатковић (Васиља) Борика рођ. Петковић са 33/45 дијела, Вучу-
ревић (Марка) Урош са 1/45 дијела, Вучуревић (Влада) Милош са 
1/45 дијела, Вучуревић (Влада) Славка са 1/45 дијела;

- к.ч. бр. 512/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Вир; воћњак, површине 81 м², уписана у  зк. ул. бр. 198, власни-
штво Влатковић рођ. Петковић (Василије) Борика са 1/1 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 115 КО Придворци 1 (нови премјер), повр-
шине 2381 м², уписаној у п.л. бр. 281, посјед Влатковић (Васиљка) 
Борика рођ. Петковић са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 513/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Вир; ораница, површине 2305 м², уписана у  зк. ул. бр. 198, вла-
сништво Влатковић рођ. Петковић (Василије) Борика са 1/1 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 115 КО Придворци 1 (нови премјер), повр-
шине 2381 м², уписаној у п.л. бр. 281, посјед Влатковић (Васиљка) 
Борика рођ. Петковић са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1160 КО Придворци (стари премјер), описана као ора-
ница Поток код ћуприје; ораница, површине 295 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 621, сувласништво Вучуревић (рођ. Пичета) Даница са ¼ 
дијела, Којовић (Раде) Славка са ¼ дијела, Милидраговић (Раде) 
Зора са ¼ дијела, Спанаћевић (Душан) Ристо са 1/8 дијела, Ђу-
ровић (Душан) Ранка са 1/8 дијела, што одговара к.ч. бр. 1058 КО 
Придворци 1 (нови премјер), површине 1603 м², уписаној у п.л. бр. 
286, посјед Ђуровић (Душана) Ранка са 3/24 дијела, Спанаћевић 
(Душана) Ристо са 3/24 дијела, Којовић (Рада) Славка са 3/12 дије-
ла, Милидраговић (Рада) Зора са 3/12 дијела, Вучуревић (Јована) 
Даница са ¼ дијела;

- к.ч. бр. 1161 КО Придворци (стари премјер), описана као ли-
вада Поток код ћуприје; ораница, површине 875 м², уписана у  зк. 
ул. бр. 621, сувласништво Вучуревић (рођ. Пичета) Даница са ¼ 
дијела, Којовић (Раде) Славка са ¼ дијела, Милидраговић (Раде) 
Зора са ¼ дијела, Спанаћевић (Душан) Ристо са 1/8 дијела, Ђу-
ровић (Душан) Ранка са 1/8 дијела, што одговара к.ч. бр. 1058 КО 
Придворци 1 (нови премјер), површине 1603 м², уписаној у п.л. бр. 
286, посјед Ђуровић (Душана) Ранка са 3/24 дијела, Спанаћевић 
(Душана) Ристо са 3/24 дијела, Којовић (Рада) Славка са 3/12 дије-

ла, Милидраговић (Рада) Зора са 3/12 дијела, Вучуревић (Јована) 
Даница са ¼ дијела;

- к.ч. бр. 1157 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Струга; ливада, површине 753 м², уписана у  зк. ул. бр. 105, сувла-
сништво Вучуревић (Душан) Радојка са 7/288 дијела, Вукајловић 
рођ. Гаџа (Лазар) Десанка са 40/288 дијела, Пујић (Ристо) Обрен 
са 1/16 дијела, Пујић (Ристо) Драган са 1/16 дијела, Дамјановић 
(Душан) Нада са 25/1152 дијела, Вучуревић (Радојка) Роберт са 
25/1152 дијела, Пујић (Перо) Обрен са 1/8 дијела, Руњевац (Јово) 
Бранка са 25/4608 дијела, Меденица (Јово) Татјана са 25/2304 дије-
ла, Вучуревић (Божидар) Небојша са ½ дијела, Андрић рођ. Ву-
кајловић (Михајло) Зора са 125/18432 дијела, Аџић рођ. Вукајло-
вић (Михајло) Станка са 125/18432 дијела, Вукајловић (Михајло) 
Радмила са 125/18432 дијела, Вукајловић (Михајло) Свјетлана 
са 125/18432 дијела, што одговара к.ч. бр. 1060 КО Придворци 1 
(нови премјер), површине 924 м², уписаној у п.л. бр. 293, посјед 
Вукаловић (Лазара) Десанка са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1200/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
ливада Струга; ливада, површине 3677 м², уписана у  зк. ул. бр. 
496, власништво Вукајловић (Лазар Гаџа) Десанка са 1/1 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 1104 КО Придворци 1 (нови премјер), повр-
шине 6272 м², уписаној у п.л. бр. 293, посјед Вукаловић (Лазара) 
Десанка са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1036/12 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Жељезничка пруга; жељезничка пруга, површине 5555 м², уписана 
у  зк. ул. бр. 41, власништво државна својина са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 1221/4 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
6339 м², уписаној у п.л. бр. 302, посјед Жељезнице РС АД Добој 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 559 КО Придворци (стари премјер), описана као ора-
ница Бабин камен; ораница, површине 2819 м², уписана у  зк. ул. 
бр. 446, власништво Беговић (Рамо) Омер са 1/1 дијела, што одго-
вара к.ч. бр. 74 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 2784 м², 
уписаној у п.л. бр. 318, посјед Беговић (Рама) Омер са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1038/8 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Ливада; ливада, површине 398 м², уписана у  зк. ул. бр. 61, вла-
сништво Брачковић (Сабит) Белзада са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 837/1 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 398 м², 
уписаној у п.л. бр. 344, посјед Брачковић (Сабита) Белзада рођ. 
Авдић са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1038/9 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Ливада, ливаде; ливада, површине 398 м², уписана у  зк. ул. бр. 675, 
власништво Брачковић (Сабит) Белзада са 1/1 дијела, што одгова-
ра к.ч. бр. 837/2 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 398 
м², уписаној у п.л. бр. 344, посјед Брачковић (Сабита) Белзада рођ. 
Авдић са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 957/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Гнојина; ораница, површине 1315 м², уписана у  зк. ул. бр. 97, су-
власништво Митровић (Лако) Милорад са 1/2 дијела, Митровић 
(Лако) Илија са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 751/1 КО Придвор-
ци 1 (нови премјер), површине 1315 м², уписаној у п.л. бр. 473, 
посјед Митровић (Лука) Илија са ½ дијела, Митровић (Лука) Ми-
лорад са ½ дијела;

- к.ч. бр. 957/3 КО Придворци (стари премјер), описана као 
њива Гнојина, површине 1603 м², уписана у  зк. ул. бр. 682 вла-
сништво Мијановић (Лако Митровић) Љиња са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 751/2 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 
603 м², уписаној у п.л. бр. 474, посјед Мијановић (Лака) Љиља са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 948 КО Придворци (стари операт), описана као Бок; 
пашњак, површине 293 м², уписана у  зк. ул. бр. 157, власништво 
Милишић (Милан) Ђорђе са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 807/1 
КО Придворци 1 (нови премјер), површине 2845 м², уписаној у п.л. 
бр. 503, посјед Милишић (Милана) Ђорђе са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 949/2 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Бок; ораница, површине 2484 м², уписана у  зк. ул. бр. 157, власни-
штво Милишић (Милан) Ђорђе са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
807/1 КО Придворци 1 (нови премјер)површине 2845 м², уписаној 
у п.л. бр. 503, посјед Милишић (Милана) Ђорђе са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 367 КО Придворци (стари премјер), описана као код 
Лапашнице; врт, површине 1310 м², уписана у  зк. ул. бр. 266, вла-
сништво Хаџихасановић (Хусо) Шемсудин са 1/1 дијела, што одго-
вара к.ч. бр. 185 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 1312 
м², уписаној у п.л. бр. 516, посјед Хаџихасановић (Хуса) Шемсу-
дин са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1182/4 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Струга; ливада, површине 592 м², уписана у  зк. ул. бр. 571, власни-
штво Прцовић (Гајо) Ристо са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 1089 
КО Придворци 1 (нови премјер), површине 762 м², уписаној у п.л. 
бр. 523, посјед Прцовић (Гајо) Ристо са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1182/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Струга; ливада, површине 719 м², уписана у  зк. ул. бр. 571, власни-
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штво Прцовић (Гајо) Ристо са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 1093 
КО Придворци 1 (нови премјер), површине 553 м², уписаној у п.л. 
бр. 523, посјед Прцовић (Гајо) Ристо са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 541/3 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Велика њива; ораница, површине 321 м², уписана у  зк. ул. бр. 742, 
власништво Ћатовић (Исмет) Един са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 114/1 КО Придворци 1 (нови премјер), површине 321 м², упи-
саној у п.л. бр. 534, посјед Ћатовић (Исмета) Един са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1059/1 КО Придворци 1, описана као Ливада, ливада 
1. класе, површине 1235 м², уписана у л.н. бр. 1 право својине Ву-
чуревић (Божидара) Небојша са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1059/4 КО Придворци 1, описана као Ливада, ливада 
1. класе, површине 715 м², уписана у л.н. бр. 1 право својине Вучу-
ревић (Божидара) Небојша са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2698/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 597 м², уписана у зк. уложак бр. 109, јавно добро, што 
одговара к.ч. бр. 6 КО Чичево 1 (нови премјер), површине 1340 м², 
уписаној у п.л. бр. 1, посјед др. св. јавни и некатегорисани путеви 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2682/5 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Бријешће ораница, површине 210 м², уписана у зк. ул. бр. 590, су-
власништво Глоговац (Мато) Благоје са 2/5 дијела, Глоговац (Мато) 
Миливоје са 2/5 дијела, Мацановић (Душан) Милена са 1/10 дијела 
и Глоговац (Душан) Миленко са 1/10 дијела, што одговара к.ч. бр. 9 
КО Чичево 1 (нови премјер), површине 128 м², уписаној у п.л. бр. 
3, посјед Глоговац Јова Мато са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2680/5 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Бријешће ораница, површине 760 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво држава са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агро-
коп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 7/2 КО Чичево 1 (нови 
премјер), површине 619 м², уписаној у п.л. бр. 12, посјед Прцовић 
Душана Божо са 1/3 дијела, Прцовић Душана Мијат са 1/3 дијела и 
Прцовић Тома Душан са 1/3 дијела;

- к.ч. бр. 2674/4 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Бијешће ораница, површине 1437 м², уписана у зк. ул. бр. 358, су-
власништво Прцовић (Душан) Томо са 1/3 дијела, Прцовић (Ду-
шан) Мијат са 1/3 дијела и Прцовић (Душан) Божо са 1/3 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 7/2 КО Чичево 1 (нови премјер), површине 
619 м², уписаној у п.л. бр. 12, посјед Прцовић Душана Божо са 
1/3 дијела, Прцовић Душана Мијат са 1/3 дијела и Прцовић Тома 
Душан са 1/3 дијела;

- к.ч. бр. 2714 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут 
Дужи-Требиње, пут, површине 4599 м², уписана у зк. ул. бр. 1156, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у ко-
рист Хидроелектране Требишњица - Погон Гранчарево у Требињу, 
што одговара к.ч. бр. 64/1 КО Чичево 1 (нови премјер), уписаној 
у п.л. бр. 1, посјед др. св. јавни и некатегорисани путеви са 1/1 
дијела;

- дио к.ч. бр. 2705/1 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Канал за натапање, канал, површине 12398 м², уписане у зк. ул. бр. 
741, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
у корист Задружног пољопривредног комбината у Требињу са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 16/1, површине 415 м² КО Чичево 1 (нови 
премјер), уписаној у п.л. бр. 1, посјед др. св. јавни и некатегориса-
ни путеви са 1/1 дијела и к.ч. бр. 10 КО Чичево 1 (нови премјер), 
површине 374 м², уписаној у п.л. бр. 2, посјед др. св. кор. друштве-
на својина Воде са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2194/3 КО Чичево (стари премјер), описана као Др-
веник, виноград, површине 398 м², уписана у зк. ул. бр. 93, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 895/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 9400 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2198/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Др-
веник, виноград, површине 4308 м², уписана у зк. ул. бр. 93, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 895/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 9400 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2195/1 КО Чичево (стари премјер), описана као вино-
град Дрвеник, виноград, површине 1363 м², уписана у зк. ул. бр. 
189, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
у корист Задружног пољопривредног комбината у Требињу, што 
одговара к.ч. бр. 895/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
9400 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1357 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Широка њива, виноград, површине 20259 м², уписана у зк. ул. бр. 
118, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у 
корист АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 896 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 20076 м², уписаној у л.н. бр. 1, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2671/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, виноград, површине 3014 м², уписана у зк. ул. бр. 167, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, корисник АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2670/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Аџо-
вина, виноград, површине 3465 м², уписана у зк. ул. бр. 167, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, корисник АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2669/1 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Аџовина, виноград, површине 800 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2668/1 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Шиљегиште, виноград, површине 1770 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2667/2 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Ступиште, виноград, површине 856 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2249/5 КО Чичево (стари премјер), описана као Сту-
пиште, виноград, површине 30 м², уписана у зк. ул. бр. 93, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2249/1 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Шиљегиште, ораница, површине 864 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2250/2 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Шељегиште, виноград, површине 1005 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2246/1 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Шиљегиште, виноград, површине 760 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2246/2 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Шиљегишта, виноград, површине 770 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед-
ник АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2239/2 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Шиљегишта, виноград, површине 2100 м², уписана у зк. ул. бр. 93, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2706 КО Чичево (стари премјер), описана као Одвод-
ни канал, канал, површине 12645 м², уписана у зк. ул. бр. 741, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у 
корист Задружног пољопривредног комбината у Требињу са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1313/2 КО Придворци (стари премјер), описана као II 
Вадица виноград, површине 442, уписана у зк. ул. бр. 118, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1321 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Фазлагуша виноград, површине 13789 м², уписана у зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у ко-
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рист АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 901/1 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 102864 м², уписаној у л.н. бр. 
1, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела

- к.ч. бр. 1317/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
виноград Ливадица, виноград, површине 447 м², уписана у зк. ул. 
бр. 708, власништво државна својина са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 901/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 102864 м², 
уписаној у л.н. бр. 1, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2004/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 6792 м², уписана у зк. ул. бр. 109, јавно добро, што од-
говара к.ч. бр. 683/1 КО Чичево 2 (нови премјер) Мајдан шљунка, 
посл. зграда у привреди, површине 116 м², посл. зграда у привре-
ди, површине 74 м², посл. зграда у привреди, површине 8 м², земљ. 
уз привредну згр., површине 1000 м², пашњак 5. класе, површине 
18886 м², уписаној у л.н. бр. 1, посјед АД Неимарство Требиње са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2028/4 КО Чичево (стари премјер), описана као Вино-
град окрута, ораница, површине 323 м², уписана у зк. ул. бр. 1132, 
сувласништво Бешовић (Даут) Расим са ¼ дијела, Бешовић (Даут) 
Разија са ¼ дијела, Бешовић (Даут) Локман са ¼ дијела, Бешовић 
(рођ. Зубчевић) Салиха са 1/12 дијела, Бешовић (Фуад) Емир са 
1/12 дијела и Бешовић (Фуад) Нерма са 1/12 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 783 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 503 м², уписа-
ној у л.н. бр. 47, посјед Бешовић (Мурата) Салиха са 1/3 дијела, 
Бешовић Фуада Емир са 1/3 дијела и Бешовић Фуада Нерма са 1/3 
дијела;

- к.ч. бр. 2028/7 КО Чичево (стари премјер), описана као Њива 
окрута, њива, површине 277 м², уписана у зк. ул. бр. 1132, сувла-
сништво Бешовић (Даут) Расим са ¼ дијела, Бешовић (Даут) Разија 
са ¼ дијела, Бешовић (Даут) Локман са ¼ дијела, Бешовић (рођ. 
Зубчевић) Салиха са 1/12 дијела, Бешовић (Фуад) Емир са 1/12 
дијела и Бешовић (Фуад) Нерма са 1/12 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 783 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 503 м², уписаној 
у л.н. бр. 47, посјед Бешовић (Мурата) Салиха са 1/3 дијела, Бе-
шовић Фуада Емир са 1/3 дијела и Бешовић Фуада Нерма са 1/3 
дијела;

- к.ч. бр. 2028/3 КО Чичево (стари премјер), описана као Ви-
ноград окрута, виноград, површине 720 м², уписана у зк. ул. бр. 
625, сувласништво Бешовић (Авдо) Сафет са 1921/7560 дијела, Бе-
шовић (Авдо) Сеада са 3277/7560 дијела, Балаћ-Бабовић (Салко) 
Исмет са 7/360 дијела, Хоџић (рођ. Бабовић) Бахрија са 7/360 дије-
ла, Смајловић (рођ. Бабовић) Хатиџа са 7/360 дијела и Бешовић 
рођ. Табаковић (Реџо) Сафија са 1921/7560 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 784 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 645 м², уписа-
ној у л.н. бр. 56, посјед Бешовић (Авде) Сафет са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2391/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина ораница, површине 800 м², уписана у зк. ул. бр. 70, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 635 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 542 
м², уписаној у л.н. бр. 88, посјед Бусулаџић Хамдије Хасрет са 1/1 
дијела и к.ч. бр. 634 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 606 м², 
уписаној у л.н. бр. 87, посјед Бусалаџић Заима Ферид са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2196/3 КО Чичево (стари премјер), описана као Др-
веник ораница, површине 572 м², уписана у зк. ул. бр. 69, власни-
штво Вучковић (Војин) Радован са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
892/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 572 м², уписаној у 
л.н. бр. 124, посјед Вучковић Војина Радован са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2290/4 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, њива, површине 298 м², уписана у зк. ул. бр. 315, сувласни-
штво Глоговац (Мато) Благоје са 2/5 дијела, Глоговац (Мато) Ми-
ливоје са 2/5 дијела, Мацановић (Душан) Милена са 1/10 дијела, 
Глоговац (Душан) Миленко, што одговара к.ч. бр. 530 КО Чичево 
2 (нови премјер), површине 349 м², уписаној у л.н. бр. 133, посјед 
Глоговац Душана Миленко са 1/10 дијела, Глоговац Мата Благоје 
са 2/5 дијела, Глоговац Мата Миливоје са 2/5 дијела и Мацановић 
Душана Милена са 1/10 дијела;

- дио к.ч. бр. 2304/1 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Хаџовина, мајдан, површине 993 м², уписане у зк. ул. бр. 40, вла-
сништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 673/1 
КО Чичево (нови премјер), површине 1082 м², уписаној у л.н. бр. 
145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2655/2 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Приступни пут, Мокро поље, пут, површине 7611 м², уписана у зк. 
ул. бр. 46, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења у корист Хидроелектране на Требишњици - Погон Гран-
чарево у Требињу, што одговара к.ч. бр. 880/1 КО Чичево 2 (нови 
премјер), помоћна зграда у привреди, површине 10 м², помоћна 
зграда у привреди, површине 22 м², јавни пут, површине 28761 м², 
уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2386/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, воћњак, површине 500 м², уписана у зк. ул. бр. 70, власни-

штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево Требиње са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 636 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
8627 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2385/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, ораница, површине 280 м², уписана у зк. ул. бр. 70, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево Требиње са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 636 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
8627 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2302/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, виноград, површине 1700 м², уписана у зк. ул. бр. 70, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево Требиње са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 636 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
8627 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2303/5 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, пашњак, површине 2650 м², уписана у зк. ул. бр. 70, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево Требиње са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 636 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
8627 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела

- к.ч. бр. 2303/3 КО Чичево (стари премјер), описана као па-
шњак Хаџовина, пашњак, површине 2740 м², уписана у зк. ул. бр. 
643, сувласништво Садовић (удова Омера, рођ. Зубчевић) Нефа са 
1/3 дијела, Љуца (Дервиш) Рабија са 1/6 дијела, Љуца (Дервиш) 
Садета са 1/6 дијела, Еркочевић (Хусније) Мустафа са 1/3 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 636 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
8627 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2303/6 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, ораница, површине 700 м², уписана у зк. ул. бр. 211, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Грађевинског предузећа “Неимарство” Требиње са 1/1, што одго-
вара к.ч. бр. 636 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 8627 м², 
уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2279/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 471 м², уписана у зк. ул. бр. 109, јавно добро, што одго-
вара к.ч. бр. 883/1, површине 2121 м², и к.ч. бр. 884, површине 3655 
м² све КО Чичево 2 (нови премјер), уписаним у л.н. бр. 145, посјед 
Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2561/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Ра-
шчина, њива, површине 146 м², уписана у зк. ул. бр. 357, власни-
штво држава, право располагања у корист ХЕ Требишњица - РЗ 
Инвестициона изградња Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 884 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 м², уписаној у л.н. бр. 
145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2568/4 КО Чичево (стари премјер), описана као њива, 
Башчина, њива, површине 201 м², уписана у зк. ул. бр. 905, власни-
штво Смаиловић (рођ. Бабовић) Хатиџа са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 м², уписа-
ној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2560/3 КО Чичево (стари премјер), описана као Баш-
ча, њива, површине 177 м², уписана у зк. ул. бр. 1035, власништво 
државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2559/4 КО Чичево (стари премјер), описана као Ба-
шчина, њива, површине 126 м², уписана у зк. ул. бр. 305, сувла-
сништво Зубчевић (Салих) Шериф са 7/48 дијела, Хондо (рођ. Зуб-
чевић) Дика са 7/48 дијела, Зубчевић (Касим) Мухарем са 7/144 
дијела, Зубчевић (Касим) Нусрет са 7/144 дијела, Зубчевић (Касим) 
Џевадса 7/144 дијела, Брачковић (Авдо) Сафет са 3/16 дијела, Ше-
ховић (рођ. Брачковић) Санија са 3/16 дијела, Брачковић (Сеад) 
Бењамин са 3/32 дијела и Бреко (Сеад) Фатима са 3/32 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2558/4 КО Чичево (стари премјер), описана као Ба-
шчина, њива, површине 160 м², уписана у зк. ул. бр. 603, власни-
штво Шкријељ (Ахмет) Садета са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 м², уписаној у л.н. 
бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2555/5 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двор, њива, површине 378 м², уписана у зк. ул. бр. 277, власништво 
Кресо (Јусуф) Осман са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 884 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 м², уписаној у л.н. бр. 
145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2547/3 КО Чичево (стари премјер), описана као њива 
Подвор, њива, површине 479 м², уписана у зк. ул. бр. 916, власни-
штво Мијановић (Саво) Коста са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 м², уписаној у л.н. 
бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;
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- к.ч. бр. 2384/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 53 м², уписана у зк. ул. бр. 40, власништво Град Тре-
биње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 3655 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2399/10 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двор, њива, површине 375 м², уписана у зк. ул. бр. 1189, сувла-
сништво Бехмен (рођ. Ресулбеговић) Набија са 1/6 дијела, Бехмен 
(Муниб) Јусуф са 1/6 дијела, Бехмен (Муниб) Сеад са 1/6 дијела, 
Исламска вјерска заједница Требиње са ½ дијела, што одговара к.ч. 
бр. 884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 м², уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2399/11 КО Чичево (стари премјер), описана као 
воћњак Подвор, воћњак, површине 120 м², уписана у зк. ул. бр. 
918, сувласништво Ћатовић (Есад) Селма са ½ дијела и Ћатовић 
(Есад) Махмут са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 
(нови премјер), површине 3655 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед 
Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2279/3 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 471 м², уписана у зк. ул. бр. 109, јавно добро, што одго-
вара к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 м², 
уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2549/1 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Хаџовина, ораница, површине 892 м², уписана у зк. ул. бр. 
357, власништво држава са 1/1 дијела, право располагања у корист 
ХЕ Требишњица - РЗ Инвестициона изградња Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2550/1 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Хаџовина, ораница, површине 193 м², уписана у зк. ул. бр. 
357, власништво држава са 1/1 дијела, право располагања у корист 
ХЕ Требишњица - РЗ Инвестициона изградња Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 884 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3655 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2384/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 9970 м², уписана у зк. ул. бр. 109, јавно добро, што одго-
вара к.ч. бр. 603, површине 561 м², и к.ч. бр. 886/1, површине 4433 
м², све КО Чичево 2 (нови премјер), уписаним у л.н. бр. 145, посјед 
Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2004/1 КО Чичево (стари премјер), описана као пут, 
површине 6792 м², уписана у зк. ул. бр. 109, јавно добро, што од-
говара к.ч. бр. 789/1 КО Чичево (нови премјер), површине 1250 м², 
уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2004/1 КО Чичево (стари премјер), описана као пут, 
површине 6792 м², уписана у зк. ул. бр. 109, јавно добро, што одго-
вара к.ч. бр. 886/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 4433 м², 
уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела

- к.ч. бр. 2004/3 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Приступни пут Мокро поље, пут, површине 4226 м², уписана у зк. 
ул. бр. 46, власништво државна својина са 1/1 дијела, право ко-
ришћења у корист Хидроелектране Требишњице, Погон Гранча-
рево у Требињу, што одговара к.ч. бр. 887/1 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 5121 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 2014/5 КО Чичево (стари премјер), Увјерење Ре-
публичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука, Подручна јединица Требиње, број: 21.47/952.1-5-436/17, 
од 25.10.2017. год., што одговара к.ч. бр. 888 КО Чичево 2 (нови 
премјер) Подвође, некатегорисани пут, површине 949 м², уписаној 
у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 2014/6 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Лука ораница, површине 620 м², уписане у зк. ул. бр. 342, сувла-
сништво Зубчевић рођ. Пашић Ћерима са 9/16 дијела, Зубчевић 
(Јусуф) Нермин са 7/16 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чи-
чево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, 
посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2004/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 280 м², уписана у зк. ул. бр. 903, сувласништво Зубчевић 
(Илијаз) Осман са ½ дијела и Зубчевић (Невен) Драгана са ½ дијела, 
што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2013/7 КО Чичево (стари премјер), описана као Под-
воча ораница, површине 160 м², уписана у зк. ул. бр. 345, сувла-
сништво Грозданић (рођена Зубчевић) Пемба са ¼ дијела, Зубче-
вић (Ферхат) Мустафа са ¼ дијела, Зубчевић (Илијаз) Осман са 
1/8 дијела, Зубчевић (Осман) Мухарем са ¼ дијела, Зубчевић (Не-
вен) Драгана са 1/8 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 
(нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед 
Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2013/9 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 130 м², уписана у зк. ул. бр. 114, власни-

штво Бајић (Милутин) Предраг са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2013/4 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 40 м², уписана у зк. ул. бр. 114, власни-
штво Бајић (Милутин) Предраг са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2012/10 КО Чичево (стари премјер), описана као 
ораница Подвоча, ораница, површине 130 м², уписана у зк. ул. бр. 
947, сувласништво Аничић (Ђуро) Мирјана са ½ дијела и Аничић 
(Мирко) Александар са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 
145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2012/8 КО Чичево (стари премјер), описана као вино-
град Подвоћа, ораница, површине 70 м², уписана у зк. ул. бр. 1112, 
сувласништво Аничић (Ђорђе) Пеко са 1/3 дијела, Аничич (Ђорђе) 
Милорад са 1/3 дијела, Аничић (Ђуро) Мирко са 1/6 дијела, Ани-
чић (Ђуро) Мирјана са 1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 
145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2012/6 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 70 м², уписана у зк. ул. бр. 176, вла-
сништво државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 
дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2011/4 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Подвоћа, ораница, површине 130 м², уписана у зк. ул. бр. 891, 
сувласништво Вукановић (Ђуро) Јово са 11/24 дијела, Кукавчић-
Радојичић Илија са 7/180 дијела, Кукавчић-Радојичић Саво са 1/90 
дијела, Кукавчић-Радојичић Милан са 1/90 дијела, Миљковић (рођ. 
Кукавчић) Зорка са 1/90 дијела, Вукановић (Божидар) Милорад са 
4056/10800 дијела, Вукановић (Саво) Љубица са 169/1800 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површи-
не 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 2010/3 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 140 м², уписана у зк. ул. бр. 21, сувласни-
штво Зубчевић (Мустафа) Суад са 1/3 дијела, Зубчевић (Мустафа) 
Есад са 1/3 дијела и Зубчевић (Мустафа) Халид са 1/3 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2009/5 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Подвоча ораница, површине 126 м², уписана у зк. ул. бр. 675,су-
власништво Будалица (Шућрија) Мустафа са ¼ дијела, Будалица 
(Шућрија) Есад са ¼ дијела, Будалица (Шућрија) Садета са ¼ дије-
ла и Будалица (кћи Шућрије) Хамида са ¼ дијела, што одговара 
к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², упи-
саној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2009/3 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 184 м², уписана у зк. ул. бр. 144, власни-
штво Будалица (Јунуз) Мирсад са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2008/10 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 175 м², уписана у зк. ул. бр. 176, вла-
сништво државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 
дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2008/8 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 170 м², уписана у зк. ул. бр. 152, сувла-
сништво Аничић (уд. Вукаловић) Сара са 1/12 дијела, Аничић 
(Ђорђо) Боса са 1/12 дијела, Аничић (Ђорђе) Пеко са 1/9 дијела, 
Аничић (Ђорђе) Милорад са 1/9 дијела, Аничић (Ђуро) Мирко 
са 1/72 дијела, Аничић (Ђуро) Мирјана са 1/18 дијела, Аничић 
(Мирко) Александар са 1/24 дијела, Пиштињат (Вуле) Божица са ¼ 
дијела, Зубчевић (Шћепо) Јадранка са 1/8 дијела и Шарић (Шћепо) 
Биљана са 1/8 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела

- к.ч. бр. 2007/8 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 120 м², уписана у зк. ул. бр. 685, сувла-
сништво Будалица (Мухарем) Миралем са ¼ дијела, Будалица 
(Мухарем) Шемсудин са ¼ дијела, Будалица (Мухарем) Омер са ¼ 
дијела, Будалица (Митхат) Алида са 1/8 дијела и Визлин (Митхат) 
Албина са 1/8 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2007/6 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 200 м², уписана у зк. ул. бр. 48, сувласни-
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штво Зубчевић (Мурат) Махмут са ½ дијела и Зубчевић (Мушан) 
Ирза са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела

- к.ч. бр. 1972/3 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 180 м², уписана у зк. ул. бр. 1031, вла-
сништво Зубчевић (Идриз) Абаз са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2005/4 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 160 м², уписана у зк. ул. бр. 733, сувла-
сништво Деретић (Шћепан) Мара са 1/6 дијела, Деретић (Шћепан) 
Васо са 1/6 дијела, Деретић (Шћепан) Јелена са 1/6 дијела и Ратко-
вић (Јово Кривокапић) Сара са 3/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2003/9 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двоћа ораница, површине 80 м², уписана у зк. ул. бр. 93, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агро-
коп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1973/2 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Подвоћа, ораница, површине 80 м², уписана у зк. ул. бр. 768, 
власништво Бешовић (Мехмед) Асим са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², упи-
саној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1987/5 КО Чичево (стари премјер), Увјерење Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука, Подручна јединица Требиње, број: 21.47/952.1-5-436/17, од 
25.10.2017. године, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1986/5 КО Чичево (стари премјер), описана као Мра-
мор, ораница, површине 310 м², уписана у зк. ул. бр. 763, сувла-
сништво Трговачка банка д.д. Требиње са 2/3 дијела, Хаџовић 
(рођ. Виђен) Мунта са 1/6 дијела и Хаџовић (Ибро) Џенахира са 
1/6 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1986/3 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Мрамор, ораница, површине 410 м², уписана у зк. ул. бр. 
1060, сувласништво Хаџовић (Сабит) Дервиш са 48/55 дијела и 
Хаџовић (Сабит) Бајро са 7/55 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. 
бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1945/10 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Пријеспа, ораница, површине 140 м², уписана у зк. ул. бр. 
186, власништво државна својина са 1/1 дијела, право располагања 
у корист РО “Агрокооп” - ООУР “Плантаже” из Требиња, што од-
говара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1945/6 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Пријеспа, ораница, површине 230 м², уписана у зк. ул. бр. 281, 
власништво државна својина, орган управљања СО Требиње са 
1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1945/2 КО Чичево (стари премјер), Увјерење Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука, Подручна јединица Требиње, број: 21.47/952.1-5-436/17, од 
25.10.2017. године, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1975/7 КО Чичево (стари премјер), описана као При-
еспа, ораница, површине 350 м², уписана у зк. ул. бр. 372, сувла-
сништво Галијатовић (рођ. Кабил) Захида са 1/8 дијела, Галијато-
вић (Сејдо) Ахмет са 1/8 дијела, Чустовић (Омер) Сафет са 1/16 
дијела, Чустовић (Омер) Есад са 1/16 дијела, Кабић (уд. Џевад) 
Улфета са 1/12 дијела, Галијатовић (Рагиб) Омер са 1/12 дијела, 
Галијатовић (Рагиб) Смаил са 1/12 дијела, државна својина, орган 
управљања СО Требиње са 3/8 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. 
бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1975/4 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Приеспа, ораница, површине 300 м², уписана у зк. ул. бр. 281, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО 
Требиње, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1944/3 КО Чичево (стари премјер), описана као При-
еспа, ораница, површине 330 м², уписана у зк. ул. бр. 368, вла-

сништво државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 
дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1943/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Пријеспа, 
ораница, површине 170 м², уписана у зк. ул. бр. 7, сувласништво Ми-
лишић рођ. Ћурић (удова Петра) Стана са 1/9 дијела, Милишић (Перо) 
Васо са 5/18 дијела, Милишић (Перо) Дијана са 5/18 дијела, Глоговац 
рођ. Милишић (Јованка) Мирјана са 1/3 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. 
бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1979/12 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Пријеспа, ораница, површине 150 м², уписана у зк. ул. бр. 
1000, сувласништво Куртовић (Ибро) Авдо са ½ дијела и Куртовић 
(рођ. Зубчевић) Назифа са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 
145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1979/6 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Пријеспа, ораница, површине 1460 м², уписана у зк. ул. бр. 
190, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у 
корист Задружног пољопривредног комбината у Требињу, што од-
говара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1979/10 КО Чичево (стари премјер), описана као 
Приеспа, ораница, површине 490 м², уписана у зк. ул. бр. 281, вла-
сништво државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 
дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), по-
вршине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1979/7 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Пријеспа, ораница, површине 540 м², уписана у зк. ул. бр. 
190, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
у корист Задружног пољопривредног комбината у Требињу, што 
одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела

- к.ч. бр. 1982/3 КО Чичево (стари премјер), описана као При-
еспа, ораница, површине 250 м², уписана у зк. ул. бр. 401, сувла-
сништво Живанић (Томо) Ристо са 1/8 дијела, Живанић (Божо) 
Љубица са 7/96 дијела, Живанић (Томо) Ђорђе са 1/8 дијела, Жива-
нић (Томо) Јово са 1/8 дијела, Живанић (Симо) Томо са 1/8 дијела, 
Живанић (Вуле) Божидар са 41/192 дијела, Живанић (Вуле) Драган 
са 41/192 дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1982/9 КО Чичево (стари премјер), Увјерење Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука, Подручна јединица Требиње, број: 21.47/952.1-5-436/17, од 
25.10.2017. године, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1982/5 КО Чичево (стари премјер), Увјерење Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука, Подручна јединица Требиње, број: 21.47/952.1-5-436/17, од 
25.10.2017. године, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 1884/1 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Пут, површине 1930 м², уписане у зк. ул. бр. 109, јавно добро, што 
одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 
м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 706/3 КО Бихово (стари премјер), описана као вино-
град Приеспа, виноград, површине 780 м², уписана у зк. ул. бр. 
440, сувласништво Галијатовић (Ибро) Мурат са ¼ дијела, Галија-
товић (жена Едхемова) Сабира са 1/12 дијела, Галијатовић (Едхем) 
Екрем са 1/12 дијела, Галијатовић (Едхем) Невла са 1/12 дијела и 
Држава са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 709/3 КО Бихово (стари премјер), описане као 
Борјак, виноград, површине 530 м², уписане у зк. ул. бр. 67, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 
1/1, што одговара, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 710/6 КО Бихово (стари премјер), описана као орани-
ца Приеспа, ораница, површине 450 м², уписана у зк. ул. бр. 409, 
власништво државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 
дијела, што одговара к.ч. бр. 1137 КО Чичево 2 (нови премјер), по-
вршине 12505 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 710/4 КО Бихово (стари премјер), описана као При-
еспа, ораница, површине 20 м², уписана у зк. ул. бр. 291, власни-
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штво Вакуф Џамија у Чичеву са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1137 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12505 м², уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 710/4 КО Бихово (стари премјер), описана као При-
еспа, ораница, површине 20 м², уписана у зк. ул. бр. 291, власни-
штво Вакуф Џамија у Чичеву са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
1138, површине 2757 м², КО Чичево 2 (нови премјер), уписаној у 
л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 709/4 КО Бихово (стари премјер), описана као Борјак, 
виноград, површине 545 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 2230/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
29310 м², уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 2014/6 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Лука, ораница, површине 620 м², уписане у зк. ул. бр. 342, сувла-
сништво Зубчевић рођ. Пашић Ћерима са 9/16 дијела, Зубчевић 
(Јусуф) Нермин са 7/16 дијела, што одговара к.ч. бр. 2229, повр-
шине 22 м², и површине 22219 м², КО Чичево 2 (нови премјер), 
уписаној у л.н. бр. 145, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2288/5 КО Чичево (стари премјер), описана као Доња 
башча, ораница, површине 1550 м², уписана у зк. ул. бр. 303, су-
власништво Садовић (рођ. Арсланагић) Дудија са 1/8 дијела, 
Зубчевић (рођ. Садовић) Алмаса са 7/88 дијела, Карамехмедовић 
(Мешан Садовић) Рахима са 1757/21120 дијела, Карамехмедовић 
(Мушан) Фатима са 49/7040 дијела, Српска банка и штедионица 
д.д. 7/44 дијела, Садовић (Хасан) Мустафа са 73/2640 дијела, Ну-
ковић (рођ. Садовић) Хасиба са 493 /5280 дијела, Дурмишовић 
(рођ. Садовић) Алмаса са 73/5280 дијела, Кресо (жена Адема) 
Рахима са 96809/2222880 дијела, Фетахагић (рођ. Садовић) Мел-
са са 493/3960 дијела, Беговић (жена Лутвије) Мина са 493/63360 
дијела, Нуковић (Хуснија) Алија са 493/63360 дијела, Карамехме-
довић (Мушан) Адем са 275/3168 дијела, Садовић (удова Адема) 
Џевахира са 16762/126720 дијела, Садовић (удата Јошић) Ремиза 
са 8381/126720 дијела и Садовић (непознато) Суада са 8381/126720 
дијела, што одговара к.ч. бр. 523 КО Чичево 2 (нови премјер) Доње 
башче, њива 3. класе, површине 244 м², Доње башче, њива 4. класе, 
површине 1435 м², уписаној у л.н. бр. 156, посјед Дураковић Неџа-
да Ален са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2288/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Доња 
башча, ораница, површине 720 м², уписана у зк. ул. бр. 165, вла-
сништво Дураковић (Неџад) Ален са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 524 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 2098 м², уписаној у 
л.н. бр. 156, посјед Дураковић Неџада Ален са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2290/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, њива, површине 540 м², уписана у зк. ул. бр. 165, власништво 
Дураковић (Неџад) Ален са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 529 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 453 м², уписаној у л.н. бр. 
156, посјед Дураковић Неџада Ален са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2590/4 КО Чичево (стари премјер), описана као Дво-
риште са гаражом и оставом, површине 331 м², уписана у зк. ул. бр. 
57, власништво Ђедовић (Лука) Бранко са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 352/1 КО Чичево 2 (нови премјер) гаража, површине 33 м², 
остава, површине 12 м², двориште, површине 286 м², уписаној у 
л.н. бр. 164, посјед Ђедовић Луке Бранко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2590/3 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двор, пашњак, површине 500 м², уписана у зк. ул. бр. 82, власни-
штво Ђедовић (Лука) Бранко са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
352/5 КО Чичево 2 (нови премјер), стамбена зграда, површине 125 
м², ливада 2. класе, површине 61 м², двориште, површине 1000 м², 
уписаној у л.н. бр. 164, посјед Ђедовић Луке Бранко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2590/2 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двор, њива, површине 1041 м², уписана у зк. ул. бр. 57, власништво 
Ђедовић (Лука) Бранко са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 353/1 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 839 м², уписаној у л.н. бр. 
164, посјед Ђедовић Луке Бранко са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2389/8 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, ораница, површине 233 м², уписана у зк. ул. бр. 70, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево Требиње са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 632 КО Чичево 2 (нови премјер), површи-
не 1080 м², уписаној у л.н. бр. 175, посјед Еркочевић Мехо са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 2389/6 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, ораница, површине 1170 м², уписана у зк. ул. бр. 70, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево Требиње са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 631 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
3329 м², уписаној у л.н. бр. 172, посјед Еркочевић (Касима) Исмаил 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2584 КО Чичево (стари премјер), описана као вино-
град Хаџовина, виноград, површине 700 м², уписана у зк. ул. бр. 
911, власништво Еркочевић (Хусније) Мустафа са 1/1 дијела, што 

одговара к.ч. бр. 526 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 304 
м², уписаној у л.н. бр. 176, посјед Еркочевић (Хусе) Мустафа са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2390/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, ораница, површине 920 м², уписана у зк. ул. бр. 70, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Хидроелектране Требишњице - Погон Гранчарево Требиње са 1/1, 
што одговара к.ч. бр. 633 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
2174 м², уписаној у л.н. бр. 178, посјед Еркочевић (Ћамила) Алија 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2358/2 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Подвор код харема, ораница, површине 3100 м², уписана у зк. 
ул. бр. 393, власништво Зубчевић (Мухамед) Кемал са 1/1 дијела, 
што одговара к.ч. бр. 625 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 
3947 м², уписаној у л.н. бр. 189, посјед Зубчевић (Мухамеда) Кемал 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2024 КО Чичево (стари премјер), описана као гради-
лиште, површине 303 м², уписана у зк. ул. бр. 903, сувласништво 
Зубчевић (Илијаз) Осман са ½ дијела и Зубчевић (Невен) Драгана 
са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 763 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 1824 м², уписаној у л.н. бр. 191, посјед Зубчевић Илијаза 
Осман са ½ дијела и Зубчевић Невена Драгана са ½ дијела;

- к.ч. бр. 2023/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Гра-
дилиште, површине 70 м², уписана у зк. ул. бр. 903, сувласништво 
Зубчевић (Илијаз) Осман са ½ дијела и Зубчевић (Невен) Драгана 
са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 763 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 1824 м², уписаној у л.н. бр. 191, посјед Зубчевић Илијаза 
Осман са ½ дијела и Зубчевић Невена Драгана са ½ дијела;

- к.ч. бр. 2023/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Гра-
дилиште, површине 205 м², уписана у зк. ул. бр. 903, сувласништво 
Зубчевић (Илијаз) Осман са ½ дијела и Зубчевић (Невен) Драгана 
са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 763 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 1824 м², уписаној у л.н. бр. 191, посјед Зубчевић Илијаза 
Осман са ½ дијела и Зубчевић Невена Драгана са ½ дијела;

- к.ч. бр. 2014/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Гра-
дилиште, површине 210 м², уписана у зк. ул. бр. 903, сувласништво 
Зубчевић (Илијаз) Осман са ½ дијела и Зубчевић (Невен) Драгана 
са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 763 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 1824 м², уписаној у л.н. бр. 191, посјед Зубчевић Илијаза 
Осман са ½ дијела и Зубчевић Невена Драгана са ½ дијела;

- к.ч. бр. 2014/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Гра-
дилиште, површине 180 м², уписана у зк. ул. бр. 903, сувласништво 
Зубчевић (Илијаз) Осман са ½ дијела и Зубчевић (Невен) Драгана 
са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 763 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 1824 м², уписаној у л.н. бр. 191, посјед Зубчевић Илијаза 
Осман са ½ дијела и Зубчевић Невена Драгана са ½ дијела;

- к.ч. бр. 2014/3 КО Чичево (стари премјер), описана као ора-
ница Лука, ораница, површине 220 м², уписана у зк. ул. бр. 1161, 
сувласништво Садовић (Хамзо) Мустафа са 1/6 дијела, Садовић 
(Хамзо) Сафура са 1/6 дијела, Садовић (зв. Фатима, кћи Хамзе) 
Хаџера са 1/6 дијела, Дураковић (удова Мехмеда) Зарифа са ¼ 
дијела и Дуаковић (Мехмед) Хатиџа са ¼ дијела, што одговара к.ч. 
бр. 763 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 1824 м², уписаној у 
л.н. бр. 191, посјед Зубчевић Илијаза Осман са ½ дијела и Зубчевић 
Невена Драгана са ½ дијела;

- к.ч. бр. 2004/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 280 м², уписана у зк. ул. бр. 903, сувласништво Зубчевић 
(Илијаз) Осман са ½ дијела и Зубчевић (Невен) Драгана са ½ дије-
ла, што одговара к.ч. бр. 763 КО Чичево 2 (нови премјер), површи-
не 1824 м², уписаној у л.н. бр. 191, посјед Зубчевић Илијаза Осман 
са ½ дијела и Зубчевић Невена Драгана са ½ дијела;

- к.ч. бр. 2355/1 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
ток, пашњак., површине 2220 м², уписана у зк. ул. бр. 407, вла-
сништво Хаџовић (Мухарем) Един са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 594 КО Чичево 2 (нови премјер) Поток, пашњак 4. класе, по-
вршине 156 м² и шума 4.класе, површине 4078 м², уписаној у л.н. 
бр. 202, посјед Шеховић Ален са 1/35 дијела, Алић Идриза Амер 
са 4/35 дијела, Алић Идриза Амира са 1/35 дијела, Рамић Рамиза 
Хасан са 1/10 дијела, Сердаревић Идриза Аленка са 1/35 дијела, 
Весковић Рамиза Санела са 1/10 дијела и Зубчевић Мухарема Ел-
ведин са 3/5 дијела;

- к.ч. бр. 2353/1 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
ток, пашњак, површине 1000 м², уписана у зк. ул. бр. 407, власни-
штво Хаџовић (Мухарем) Един са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
595 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 717 м², уписаној у л.н. 
бр. 202, посјед Шеховић Ален са 1/35 дијела, Алић Идриза Амер 
са 4/35 дијела, Алић Идриза Амира са 1/35 дијела, Рамић Рамиза 
Хасан са 1/10 дијела, Сердаревић Идриза Аленка са 1/35 дијела, 
Весковић Рамиза Санела са 1/10 дијела и Зубчевић Мухарема Ел-
ведин са 3/5 дијела;

- к.ч. бр. 2352/1 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
ток, њива, површине 2350 м², уписана у зк. ул. бр. 407, власни-
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штво Хаџовић (Мухарем) Един са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
595 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 717 м², уписаној у л.н. 
бр. 202, посјед Шеховић Ален са 1/35 дијела, Алић Идриза Амер 
са 4/35 дијела, Алић Идриза Амира са 1/35 дијела, Рамић Рамиза 
Хасан са 1/10 дијела, Сердаревић Идриза Аленка са 1/35 дијела, 
Весковић Рамиза Санела са 1/10 дијела и Зубчевић Мухарема Ел-
ведин са 3/5 дијела;

- к.ч. бр. 2352/3 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
ток, њива, површине 2430 м², уписана у зк. ул. бр. 407, власништво 
Хаџовић (Мухарем) Един са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 596 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 7669 м², уписаној у л.н. 
бр. 202, посјед Шеховић Ален са 1/35 дијела, Алић Идриза Амер 
са 4/35 дијела, Алић Идриза Амира са 1/35 дијела, Рамић Рамиза 
Хасан са 1/10 дијела, Сердаревић Идриза Аленка са 1/35 дијела, 
Весковић Рамиза Санела са 1/10 дијела и Зубчевић Мухарема Ел-
ведин са 3/5 дијела;

- дио к.ч. бр. 380/1 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Сеоци, пашњак, површине 1582743 м², уписане у зк. ул. бр. 40, вла-
сништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 2292/1 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 3746532 м², уписаној у л.н. 
бр. 218, посјед ЈПШ Шуме РС Центар за газдовањем са 1/1 дијела 
и к.ч. бр. 645 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 2784 м², упи-
саној у л.н. бр. 218, посјед ЈПШ Шуме РС Центар за газдовањем 
са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 2014/6 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Лука, ораница, површине 620 м², уписане у зк. ул. бр. 342, сувла-
сништво Зубчевић рођ. Пашић Ћерима са 9/16 дијела, Зубчевић 
(Јусуф) Нермин са 7/16 дијела, што одговара к.ч. бр. 2292/1 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 3746532 м², уписаној у л.н. бр. 
218, посјед ЈПШ Шуме РС Центар за газдовањем са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2713/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 6378 м², уписана у зк. ул. бр. 46, власништво државна 
својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист Хидроелектра-
не Требишњице - Погон Гранчарево Требиње, што одговара к.ч. 
бр. 74/1 КО Чичево 2 (нови премјер), помоћна зграда у привреди, 
површине 7612 м², уписаној у л.н. бр. 219, посјед Јавно предузеће 
Путеви РС са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2257/6 КО Чичево (стари премјер), описана као кућа 
и двориште, површине 221 м², уписана у зк. ул. бр. 23 власништво 
Краљевић (Мирко) Шћепо са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 99/3 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 184 м², уписаној у л.н. бр. 
256, посјед Краљевић Мирка Шћепо са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2287/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Доња 
башча, ораница, површине 6544 м², уписана у зк. ул. бр. 212, вла-
сништво Кресо (Јусуф) Осман са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
520 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 5539 м², уписаној у л.н. 
бр. 250, посјед Кресо Јусуфа Осман са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2583/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, виноград, површине 440 м², уписана у зк. ул. бр. 212, вла-
сништво Кресо (Јусуф) Осман са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
527/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 464 м², уписаној у 
л.н. бр. 259, посјед Кресо Јусуфа Осман са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2582/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, њива, површине 598 м², уписана у зк. ул. бр. 278, власништво 
Кресо (Јусуф) Осман са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 527/2 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 677 м², уписаној у л.н. бр. 259, 
посјед Кресо Јусуфа Осман са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2257/3 КО Чичево (стари премјер), описана као Под-
лука, акумулациони базен, површине 1040 м², уписана у зк. ул. бр. 
93, власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 100/2 КО Чи-
чево 2 (нови премјер), површине 2767 м², уписаној у л.н. бр. 270, 
посјед Кржић Пера Радослав са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2257/5 КО Чичево (стари премјер), описана као Под-
лука, њива, површине 290 м², уписана у зк. ул. бр. 93, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 100/2 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 2767 м², уписаној у л.н. бр. 270, посјед Кржић 
Пера Радослав са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2590/1 КО Чичево (стари премјер), описана као По-
двор, њива, површине 1526 м², уписана у зк. ул. бр. 27, сувласни-
штво Омерагић (Нухан) Мирсад са 1/96 дијела, Омерагић (Нухан) 
Миралем са 1/96 дијела, Омерагић (Мухарем) Мирсад са 179/5280, 
Омерагић (Мухарем) Миралем са 179/5280 дијела, Нешковић рођ. 
Омерагић (Мурат) Ремза са 13/440 дијела, Омерагић (Мурат) Ре-
шад са 13/440 дијела, Јарамаз рођ. Омерагић (Мурат) Рефика са 
13/440 дијела, Омерагић (Хамдија) Зилкида са 9/55 дијела, Оме-
рагић (Хамдија) Бакира са 179/5280 дијела, Пенко рођ. Омерагић 
(Омер) Мирза са 109/440 дијела, Омерагић (Шефик) Пеимана са 
109/1320 дијела, Омерагић (Шефик) Пеиман са 109/1320 дијела, 
Омерагић (Шефик) Нермина са 109/1320 дијела, Омерагић (Хам-
дија) Бакир са 137/1056 дијела, што одговара к.ч. бр. 356 КО Чи-

чево 2 (нови премјер), површине 1363 м², уписаној у л.н. бр. 336, 
посјед Јарамаз Мурата Рефика са 1/15 дијела, Мустафић Хамдије 
Залкида са 1/10 дијела, Нешковић Мурата Ремза са 1/15 дијела, 
Омерагић Шефика Нермина са 1/15 дијела, Омерагић Шефика Пе-
иман са 1/15 дијела, Омерагић Шефика Пеимана са 1/15 дијела, 
Омерагић Хамдије Бакира са 1/10 дијела, Омерагић Мухарема Ми-
ралем са 1/10 дијела, Омерагић Мухарема Мирсад са 1/10 дијела, 
Омерагић Мурата Решад са 1/15 дијела, Омерагић-Пенко Мирза 
са 1/5 дијела;

- к.ч. бр. 2257/8 КО Чичево (стари премјер), описана као њива 
Подлука, њива, површине 1373 м², уписана у зк. ул. бр. 910, вла-
сништво Скулић (Крсто р. Дивљан) Радмила са 1/1 дијела, што од-
говара к.ч. бр. 101/2 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 1173 
м², уписаној у л.н. бр. 414, посјед Скулић Крста Радмила са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 2293/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Хаџо-
вина, њива, површине 231 м², уписана у зк. ул. бр. 357, власништво 
држава са 1/1 дијела, право располагања ХЕ Требишњица - РЗ Ин-
вестициона изградња Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 531 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 272 м², уписаној у л.н. бр. 457, 
посјед Хабул (Рамадана) Хасан са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2561/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Ба-
шчина, њива, површине 94 м², уписана у зк. ул. бр. 357, власништво 
држава са 1/1 дијела, право располагања у корист ХЕ Требишњи-
ца - РЗ Инвестициона изградња Требиње са 1/1, што одговара к.ч. 
бр. 532 КО Чичево 2 (нови премјер) пословна зграда у привреди, 
површине 749 м², пословна зграда у привреди, површине 345 м², 
пословна зграда у привреди, површине 427 м², пословна зграда у 
привреди, површине 249 м², пословна зграда у привреди, површи-
не 794 м², пословна зграда у привреди, површине 11 м², пословна 
зграда у привреди, површине 79 м², пословна зграда у привреди, 
површине 375 м², пословна зграда у привреди, површине 92 м², 
пословна зграда у привреди, површине 19 м², пословна зграда у 
привреди, површине 94 м², пословна зграда у привреди, површине 
160 м², пословна зграда у привреди, површине 9 м², неплодно, по-
вршине 82447 м², двориште, површине 1000 м², уписаној у л.н. бр. 
469, посјед ЈП ХЕТ - Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2559/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Ба-
шчина, њива, површине 303 м², уписана у зк. ул. бр. 357, власни-
штво држава са 1/1 дијела, право располагања у корист ХЕ Тре-
бишњица - РЗ Инвестициона изградња Требиње са, што одговара 
к.ч. бр. 532 КО Чичево 2 (нови премјер), пословна зграда у при-
вреди, површине 749 м², пословна зграда у привреди, површине 
345 м², пословна зграда у привреди, површине 427 м², пословна 
зграда у привреди, површине 249 м², пословна зграда у привреди, 
површине 794 м², пословна зграда у привреди, површине 11 м², по-
словна зграда у привреди, површине 79 м², пословна зграда у при-
вреди, површине 375 м², пословна зграда у привреди, површине 92 
м², пословна зграда у привреди, површине 19 м², пословна зграда у 
привреди, површине 94 м², пословна зграда у привреди, површине 
160 м², пословна зграда у привреди, површине 9 м², неплодно, по-
вршине 82447 м², двориште, површине 1000 м², уписаној у л.н. бр. 
469, посјед ЈП ХЕТ - Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2560/2 КО Чичево (стари премјер), описана као Баш-
ча, њива, површине 223 м², уписана у зк. ул. бр. 1035, власништво 
државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 532 КО Чичево 2 (нови премјер) пословна зграда у 
привреди, површине 749 м², пословна зграда у привреди, површи-
не 345 м², пословна зграда у привреди, површине 427 м², пословна 
зграда у привреди, површине 249 м², пословна зграда у привреди, 
површине 794 м², пословна зграда у привреди, површине 11 м², по-
словна зграда у привреди, површине 79 м², пословна зграда у при-
вреди, површине 375 м², пословна зграда у привреди, површине 92 
м², пословна зграда у привреди, површине 19 м², пословна зграда у 
привреди, површине 94 м², пословна зграда у привреди, површине 
160 м², пословна зграда у привреди, површине 9 м², неплодно, по-
вршине 82447 м², двориште, површине 1000 м², уписаној у л.н. бр. 
469, посјед ЈП ХЕТ - Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2706 КО Чичево (стари премјер), описана као Одвод-
ни канал, површине 12645 м², уписана у зк. ул. бр. 741, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист Задру-
жног пољопривредног комбината у Требињу са 1/1, што одговара 
к.ч. бр. 877/1 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 1496 м², упи-
саној у л.н. бр. 469, посјед ЈП ХЕТ - Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1945/2 КО Чичево (стари премјер), Увјерење Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука, Подручна јединица Требиње, број: 21.47/952.1-5-436/17 од 
25.10.2017. године, што одговара к.ч. бр. 877/1 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 1496 м², уписаној у л.н. бр. 469, посјед ЈП ХЕТ 
- Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 1554/1 КО Придворци (стари премјер), описана као 
Одводни канал, канал, површине 888 м², уписана у зк. ул. бр. 118, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у ко-
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рист АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 904 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 11165 м², уписаној у л.н. бр. 
469, посјед ЈП ХЕТ Требиње са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 709/3 КО Бихово (стари премјер), описане као 
Борјак, виноград, површине 530 м², уписане у зк. ул. бр. 67, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 
1/1, што одговара, што одговара к.ч. бр. 2226 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 9175 м², уписана у л.н. број 469, посјед ЈП 
ХЕТ Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2004/1 КО Чичево (стари премјер), описана као Пут, 
површине 6792 м², уписана у зк. ул. бр. 109, јавно добро што к.ч. 
бр. 674/2 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 1664 м², уписаној 
у л.н. бр. 535, посјед Бајић Милутина Предраг са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 2308/3 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Поткућница, ораница, површине 1664 м², уписане у зк. ул. бр. 114, 
власништво Бајић (Милутин) Предраг са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 674/2 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 1664 м², упи-
саној у л.н. бр. 535, посјед Бајић Милутина Предраг са 1/1 дијела;

- дио к.ч. бр. 2304/1 КО Чичево (стари премјер), описане као 
Хаџовина мајдан, површине 993 м², уписане у зк. ул. бр. 40, вла-
сништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 674/2 
КО Чичево 2 (нови премјер), површине 1664 м², уписаној у л.н. бр. 
535, посјед Бајић Милутина Предраг са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2166/3 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
површине 3041 м², уписана у зк. ул. бр. 633, власништво Алијагић 
(Смајо) Мурат са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 2166/3 КО Чи-
чево 2 (нови премјер), површине 3041 м², уписаној у п.л. бр. 187, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2170/2 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 200 м², уписана у зк. ул. бр. 93, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” 
са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2170/2 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 200 м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп” 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2171/1 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 710 м², уписана у зк. ул. бр. 93, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” 
са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 2171/1 КО Чичево 2 (нови 
премјер), површине 710 м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД 
“Агрокоп”, Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2171/2 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 2985 м², уписана у зк. ул. бр. 93, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” 
са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2171/2 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 2985 м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп”, 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2171/6 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 530 м², уписана у зк. ул. бр. 93, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” 
са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2171/6 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 530 м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп”, 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2172/1 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 1010 м², уписана у зк. ул. бр. 93, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” 
са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2172/1 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 1010 м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп”, 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2172/2 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 1010 м², уписана у зк. ул. бр. 93 власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” 
са 1/1, што одговара к.ч. бр. 2172/2 КО Чичево 2 (нови премјер), 
површине 1010 м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп”, 
Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2173 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 1920 м², уписана у зк. ул. бр. 333, власништво 
Пујић (Никола) Јово са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 2173 КО 
Чичево 2 (нови премјер), површине 1920 м², уписаној у п.л. бр. 
187, посјед АД “Агрокоп”, Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2174 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 2150 м², уписана у зк. ул. бр. 93 власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” са 
1/1, што одговара к.ч. бр. 2174 КО Чичево 2 (нови премјер), повр-
шине 2150 м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп” Тре-
биње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2706 КО Чичево (стари операт), описана као одводни 
канал, површине 12645 м², уписана у зк. ул. бр. 741, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист Задру-
жно пољопривредног комбината у Требињу са 1/1, што одговара 
к.ч. бр. 2706 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 12645 м², упи-
саној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 2723 КО Чичево (стари операт), описана као канал 
за одводњавање, површине 1810 м², уписана у зк. ул. бр. 741, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Задружно Пољопривредног комбината у Требињу са 1/1, што од-
говара к.ч. бр. 2723 КО Чичево 2 (нови премјер), површине 1810 
м², уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 2166/6 КО Чичево (стари операт), описана као ливада, 
виноград, површине 2160 м², уписана у зк. ул. бр. 93 власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења АД “Агрокоп” са 
1/1, што одговара к.ч. бр. 2166/6, описана као Ливада, ливада, по-
вршине 1480 м² и Ливада, ливада, површине 1480 м² КО Чичево 2 
(нови премјер), уписаној у п.л. бр. 187, посјед АД “Агрокоп” Тре-
биње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 409 КО Површ (стари операт), описана као пут, повр-
шине 2100 м², уписана у зк. ул. бр. 104, јавно добро, што одговара 
к.ч. бр. 409 КО Површ (нови премјер), површине 2100 м², уписаној 
у п.л. бр. 32, посјед др. св. кор. “Путеви” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 262/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 1230 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 262/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1230 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 262/2 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 1177 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 262/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 1177 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 263/3 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 808 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 263/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 808 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 263/4 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 790 м², уписана у зк. ул. бр. 72” власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 263/4 КО Површ 
(нови премјер), површине 790 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 264/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 1036 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 264/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1036 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 264/2 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 2104 м², уписана у зк. ул. бр. 72” власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 264/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 2104 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 264/3 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 999 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 264/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 999 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 264/4 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 725 м², уписана у зк. ул. бр. 72” власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 264/4 КО Површ 
(нови премјер), површине 725 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 265/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 3080 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 265/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 3080 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 265/3 КО Површ (стари операт), описана као Макљен 
виноград, површине 248 м², уписана у зк. ул. бр. 72” власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 265/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 248 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 305/1 КО Површ (стари операт), описана као Будо-
вица ораница, површине 3985 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 305/1 КО Површ 
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(нови премјер), површине 3985 м², уписаној у п.л. бр. 179, посјед 
Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 308/1 КО Површ (стари операт), описана као Митро-
вића струга, ливада, површине 1030 м², уписана у зк. ул. бр. 72, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у ко-
рист АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 308/1 КО 
Површ (нови премјер), површине 1030 м², уписаној у п.л. бр. 152, 
посјед АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 309/2 КО Површ (стари операт), описана као Струга, 
ливада, површине 1100 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 309/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 1100 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 310 КО Површ (стари операт), описана као Окрута, 
виноград, површине 950 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 310 КО Површ 
(нови премјер), површине 950 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 311/3 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 642 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 311/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 642 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 311/4 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 704 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 311/4 КО Површ 
(нови премјер), површине 704 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 311/5 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 730 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 311/5 КО Површ 
(нови премјер), површине 730 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 311/6 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 793 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 311/6 КО Површ 
(нови премјер), површине 793 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 312/2 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 527 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 312/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 527 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 313/2 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 568 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 313/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 568 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 314/2 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 958 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 314/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 958 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 315/3 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 126 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 315/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 126 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 316/2 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 1068 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 316/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 1068 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 317/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 776 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 317/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 776 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 317/2 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 822 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 

државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 317/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 822 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 319/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 956 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 319/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 956 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 320/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 1059 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 320/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1059 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 321/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 794 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 321/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 794 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 322/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 794 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 322/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 794 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 323/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 751 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 323/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 751 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 324/1 КО Површ (стари операт), описана као Макљен, 
виноград, површине 915 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 324/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 915 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 325/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1413 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 325/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 1413 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 325/3 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 732 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 325/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 732 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 326/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1034 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 326/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1034 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 327/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1620 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 327/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1620 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела

- к.ч. бр. 327/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 2020 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 327/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 2120 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 331 КО Површ (стари операт), описана као Окрета 
виноград, површине 3650 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 331 КО Површ 
(нови премјер), површине 3650 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 332/2 КО Површ (стари операт), описана као Стру-
га ливада, површине 878 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 332/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 878 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;
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- к.ч. бр. 333/2 КО Површ (стари операт), описана као Стру-
га ливада, површине 820 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 333/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 820 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 334 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1850 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 334 КО Површ 
(нови премјер), површине 1850 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 335 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 2300 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 335 КО Површ 
(нови премјер), површине 2300 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 338/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 788 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 338/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 788 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 339/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука виноград, површине 2900 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 339/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 2900 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 339/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 3530 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 339/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 3530 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 341/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1242 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 341/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1242 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 342/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 583 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 342/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 583 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 342/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 721 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 342/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 721 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 343/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 247 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 343/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 247 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 344/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1080 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 344/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1080 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 344/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 915 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 344/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 915 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 352 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 3700 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 352 КО Површ 
(нови премјер), површине 3700 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 353 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 2988 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 353 КО Површ 

(нови премјер), површине 2988 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 354/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 3000 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 354/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 3000 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 355/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 2428 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 355/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 2428 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 357/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука виноград, површине 1400 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 357/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1400 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 358/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1119 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 358/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1119 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 358/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1465 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 358/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 1465 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 358/3 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1234 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 358/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 1234 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 359/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 2350 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 359/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 2350 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 360 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 695 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 360 КО Површ 
(нови премјер), површине 695 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 362/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 3184 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 362/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 3184 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 362/2 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1870 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 362/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 1870 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 363 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука виноград, површине 1600 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 363 КО Површ 
(нови премјер), површине 1600 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 364 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 1830 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 364 КО Површ 
(нови премјер), површине 1830 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 366 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 3780 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 366 КО Површ 
(нови премјер), површине 3780 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 367 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, виноград, површине 5000 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
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штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 367 КО Површ 
(нови премјер), површине 5000 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 399 КО Површ (стари операт), описана као Будови-
ца виноград, површине 1600 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 399 КО Површ 
(нови премјер), површине 1600 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 403 КО Површ (стари операт), описана као Будови-
ца виноград, површине 4740 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 403 КО Површ 
(нови премјер), површине 4740 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 406/1 КО Површ (стари операт), описана као Покрај-
ница виноград, површине 1985 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 406/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1985 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 407 КО Површ (стари операт), описана као Покрај-
ница ораница, површине 1670 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 407 КО Површ 
(нови премјер), површине 1670 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 408/1 КО Површ (стари операт), описана као Будови-
ца виноград, површине 2020 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 408/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 2020 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 408/2 КО Површ (стари операт), описана као Будови-
ца виноград, површине 2300 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 408/2 КО Површ 
(нови премјер), површине 2300 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 408/3 КО Површ (стари операт), описана као Будови-
ца виноград, површине 2280 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 408/3 КО Површ 
(нови премјер), површине 2280 м², уписаној у п.л. бр. 152, посјед 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 356/1 КО Површ (стари операт), описана као Сијаћа 
лука, ораница, површине 1475 м², уписана у зк. ул. бр. 72, власни-
штво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист АД 
“Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 356/1 КО Површ 
(нови премјер), површине 1475 м², уписаној у п.л. бр. 179, посјед 
Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 3123/2 КО Површ (стари операт), описана као канал 
за наводњавање, површине 6040 м², уписана у зк. ул. бр. 72, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 3123/2 КО 
Површ (нови премјер), површине 6040 м², уписаној у п.л. бр. 267, 
посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 288/1 КО Бихово (стари премјер), описана као Под-
орашница, њива, површине 538 м², уписана у зк. ул. бр. 64, су-
власништво Алијагић (Мустафа) Миралем са ½ дијела и Алијагић, 
рођ. Клепић (Салко) Разија са ½ и, што одговара к.ч. бр. 288/1 КО 
Бихово (нови премјер), површине 538 м², уписаној у п.л. бр. 6, 
посјед Алијагић Мустафе Миралем са ½ дијела и Алијагић Салка 
Разија са ½ дијела;

- к.ч. бр. 446/4 КО Бихово (стари премјер), описана као њива 
Ливада, њива, површине 79 м², уписана у зк. ул. бр. 275, власни-
штво Аговић (Нусрет) Екрем са 1/1 и, што одговара к.ч. бр. 446/4 
КО Бихово (нови премјер), површине 79 м², уписаној у п.л. бр. 18, 
посјед Берхамовић Џафера Шериф са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 283/2 КО Бихово (стари премјер), описана као Под-
орашница виноград, површине 195 м², уписана у зк. ул. бр. 8, вла-
сништво Бусулаџић (Шериф) Екрем са 1/1 дијела и, што одговара 
к.ч. бр. 283/2 КО Бихово (нови премјер), површине 195 м², уписа-
ној у п.л. бр. 44, посјед Бусулаџић Шерифа Екрем са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 786 КО Бихово (стари премјер), описана као Пут, по-
вршине 4000 м², уписана у зк. ул. бр. 117, јавно добро, што од-
говара к.ч. бр. 786 КО Бихово (нови премјер), површине 4000 м², 
уписаној у п.л. бр. 50, посјед др. св. кор. “Путеви” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 787 КО Бихово (стари премјер), описана као Пут, по-
вршине 4820 м², уписана у зк. ул. бр. 117, јавно добро и, што од-

говара к.ч. бр. 787 КО Бихово (нови премјер), површине 4820 м², 
уписаној у п.л. бр. 50, посјед др. св. кор. “Путеви” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 789/1 КО Бихово (стари премјер), описана као Пут, 
површине 550 м², уписана у зк. ул. бр. 117, јавно добро, што од-
говара к.ч. бр. 789/1 КО Бихово (нови премјер), површине 550 м², 
уписаној у п.л. бр. 50, посјед др. св. кор. “Путеви” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 443/1 КО Бихово (стари операт), описана као Ливада, 
њива, површине 243 м², уписана у зк. ул. бр. 191, сувласништво 
Трговачка банка д.д. Требиње са 2/3 дијела, држава са 1/3 дијела, 
право коришћења у корист Задружног пољопривредног комбината 
у Требињу, што одговара к.ч. бр. 443/1 КО Бихово (нови премјер), 
површине 243 м², уписаној у п.л. бр. 58, посјед Хаџовић уд. Авда 
Мунира р. Бусалџић са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 444/3 КО Бихово (стари операт), описана као Ливада 
виноград, површине 62 м², уписана у зк. ул. бр. 150, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист Задру-
жно пољопривредног комбината у Требињу са 1/1, што одговара 
к.ч. бр. 444/3 КО Бихово (нови премјер), површине 62 м², уписаној 
у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 214/2 КО Бихово (стари операт), описана као Поникви-
ца, њива, површине 239 м², уписана у зк. ул. бр. 359, власништво 
Бусулаџић (Ејуб) Асим са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 214/2 
КО Бихово (нови премјер), површине 239 м², уписаној у п.л. бр. 73, 
посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 274/2 КО Бихово (стари операт), описана као Подора-
шница виноград, површине 131 м², уписана у зк. ул. бр. 67, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње, 
што одговара к.ч. бр. 274/2 КО Бихово (нови премјер), површине 
131 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица 
Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 275/2 КО Бихово (стари операт), описана као Под-
орашница, њива, површине 105 м², уписана у зк. ул. бр. 165, су-
власништво Спаховић (Мустафа) Сабрија са ¼ дијела, Спаховић 
(Мустафа) Сулејман са ¼ дијела, Спаховић (Мустафа) Муневера 
са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 275/2 КО Бихово (нови премјер), 
површине 105 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Тре-
бишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 276/2 КО Бихово (стари операт), описана као Подора-
шница виноград, површине 38 м², уписана у зк. ул. бр. 350, вла-
сништво Алијагић (Смајил) Сулејман, што одговара к.ч. бр. 276/2 
КО Бихово (нови премјер), површине 38 м², уписаној у п.л. бр. 73, 
посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 288/3 КО Бихово (стари операт), описана као Под-
орашница, њива, површине 160 м², уписана у зк. ул. бр. 74, сувла-
сништво Алијагић (Хамза) Јунуз са 1/4 дијела и Алијагић (Хамза) 
Ахмед са ¾ дијела, што одговара к.ч. бр. 288/3 КО Бихово (нови 
премјер), површине 160 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед др. св. 
кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 287/3 КО Бихово (стари операт), описана као Подора-
шница, њива, површине 120 м², уписана у зк. ул. бр. 124, власни-
штво Алијагић (удова Омера) Нусрета са 1/1 дијела, што одговара 
к.ч. бр. 287/3 КО Бихово (нови премјер), површине 120 м², уписа-
ној у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 282/2 КО Бихово (стари операт), описана као Под-
орашница виноград, површине 133 м², уписана у зк. ул. бр. 181, 
сувласништво Алијагић (Осман) Осман са 56/397 дијела, Алијагић 
(Махо) Хасан са 63/794 дијела, Алијагић (Мухан) Сидика са 14/397 
дијела, Алијагић (Мухан) Шефика са 14/397 дијела, Алијагић 
(Осман) Изет са 63/794 дијела, државна својина са 28/397 дијела, 
Алијагић (Мухан) Ибрахим са 40/397 дијела, Хрустановић Невзе-
та са 1/397 дијела, Алијагић Нијаз са 1/397 дијела, Кумро (Расим) 
Јасна са 1/397 дијела, Бусулаџић (Шериф) Екрем са 18/397 дијела, 
Бусулаџић рођ. Алијагић (Ћамил) Хиба са 144/397 дијела, што од-
говара к.ч. бр. 282/2 КО Бихово (нови премјер), површине 133 м², 
уписаној у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон 
Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 283/5 КО Бихово (стари операт), описана као Подора-
шница виноград, површине 370 м², уписана у зк. ул. бр. 8, власни-
штво Бусулаџић (Шериф) Екрем са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 283/5 КО Бихово (нови премјер), површине 370 м², уписаној у 
п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 797/1 КО Бихово (стари операт), описана као Канал 
за наводњавање, канал, површине 20330 м², уписана у зк. ул. бр. 
67, власништво државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Тре-
биње са 1/1, што одговара к.ч. бр. 797/1 КО Бихово (нови премјер), 
површине 20330 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ 
Требишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 797/8 КО Бихово (стари операт), описана као Канал 
неплодно, површине 101 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
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државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 797/8 КО Бихово (нови премјер), површине 101 
м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон 
Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 445/5 КО Бихово (стари операт), описана као Ливада, 
њива, површине 52 м², уписана у зк. ул. бр. 41 власништво Хаџо-
вић (Хасан) Златко са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 445/5 КО Би-
хово (нови премјер), површине 52 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед 
др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 443/7 КО Бихово (стари операт), описана као Ливада, 
њива, површине 136 м², уписана у зк. ул. бр. 188, сувласништво 
Будалица (Халил) Заим са 1/3 дијела, Будалица (рођ. Ћоло) Есма са 
1/3 дијела, Будалица (Халил) Сенад са 1/3 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 443/7 КО Бихово (нови премјер), површине 136 м², уписаној у 
п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Требишњица Погон Гран. са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 443/5 КО Бихово (стари операт), описана као Ливада, 
њива, површине 114 м², уписана у зк. ул. бр. 191, сувласништво 
Трговачка банка д.д. Требиње са 2/3 дијела, држава са 1/3 дијела, 
право коришћења у корист Задружног пољопривредног комбината 
у Требињу, што одговара к.ч. бр. 443/5 КО Бихово (нови премјер), 
површине 114 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед др. св. кор. ХЕ Тре-
бишњица Погон Гран. са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 94 КО Бихово (стари операт), описана као Прогон 
виноград, површине 2570 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 94 КО Бихово (нови премјер), површине 2570 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 95 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 1270 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 95 КО Бихово (нови премјер), површине 1270 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 96 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 860 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 96 КО Бихово (нови премјер), површине 860 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 99/2 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 1570 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1што 
одговара к.ч. бр. 99/2 КО Бихово (нови премјер), површине 1570 
м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 102 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 860 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 102 КО Бихово (нови премјер), површине 860 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 103 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 1030 м², уписана у зк. ул. бр. 67 власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 103 КО Бихово (нови премјер), површине 1030 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 104 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 2300 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 104 КО Бихово (нови премјер), површине 2300 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 106/1 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
ораница, површине 550 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 106/1 КО Бихово (нови премјер), површине 550 
м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 106/3 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 270 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 106/3 КО Бихово (нови премјер), површине 270 
м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 107 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 2160 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 107 КО Бихово (нови премјер), површине 2160 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 113 КО Бихово (стари операт), описана као Лопата 
виноград, површине 3725 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 113 КО Бихово (нови премјер), површине 3725 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 114/1 КО Бихово (стари операт), описана као Лопата 
виноград, површине 1980 м², уписана у зк. ул. бр. 98, сувласни-
штво Карамехмедовић (Халил) Халима са ¼ дијела, Брачковић 

(Халил) Рабија са 1/4 дијела, Риђешић (Халил) Кадира са 1/4 дије-
ла, Карамехмедовић (Халил) Хазира са ¼ дијела, што одговара к.ч. 
бр. 114/1 КО Бихово (нови премјер), површине 1980 м², уписаној у 
п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 117/1 КО Бихово (стари операт), описана као Мочала 
виноград, површине 4255 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 117/1 КО Бихово (нови премјер), површине 4255 
м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 117/2 КО Бихово (стари операт), описана као Понори 
пашњак, површине 470 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 117/2 КО Бихово (нови премјер), површине 470 
м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 117/3 КО Бихово (стари операт), описана као Мочала 
виноград, површине 1770 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 117/3 КО Бихово (нови премјер), површине 1770 
м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 546/2 КО Бихово (стари операт), описана као Приеспа 
виноград, површине 2055 м², уписана у зк. ул. бр. 149, сувласни-
штво Дураковић (рођ. Дановић) Емина са 2/45 дијела и државна 
својина са 215/225 дијела, што одговара к.ч. бр. 546/2 КО Бихово 
(нови премјер), површине 2055 м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед 
АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 676/1 КО Бихово (стари операт), описана као вино-
град Приеспа, виноград, површине 410 м², уписана у зк. ул. бр. 
269, власништво државна својина са 1/1 дијела, орган управљања 
СО Требиње, право коришћења у корист Земљорадничка задруга 
у Требињу са 1/1, што одговара к.ч. бр. 676/1 КО Бихово (нови 
премјер), површине 410 м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД 
“Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 676/2 КО Бихово (стари операт), описана као вино-
град Приеспа, виноград, површине 730 м², уписана у зк. ул. бр. 
269, власништво државна својина са 1/1 дијела, орган управљања 
СО Требиње, право коришћења у корист Земљорадничка задруга 
у Требињу са 1/1, што одговара к.ч. бр. 676/2 КО Бихово (нови 
премјер), површине 730 м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД 
“Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 677 КО Бихово (стари операт), описана као Пријеспа 
виноград, површине 455 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње са 1/1, што 
одговара к.ч. бр. 677 КО Бихово (нови премјер), површине 455 м², 
уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 686 КО Бихово (стари операт), описана као виноград 
Пријеспна виноград, површине 650 м², уписана у зк. ул. бр. 286, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО 
Требиње, што одговара к.ч. бр. 686 КО Бихово (нови премјер), по-
вршине 650 м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 1/1 
дијела;

- к.ч. бр. 694/1 КО Бихово (стари операт), описана као Горња 
Пријеспа виноград, површине 1500 м², уписана у зк. ул. бр. 67, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” Требиње 
са 1/1, што одговара к.ч. бр. 694/1 КО Бихово (нови премјер), по-
вршине 1500 м², уписаној у п.л. бр. 96, посјед АД “Агрокоп” са 
1/1 дијела;

- к.ч. бр. 108/1 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
виноград, површине 3830 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” са 1/1, што одговара 
к.ч. бр. 108/1 КО Бихово (нови премјер), површине 3830 м², уписа-
ној у п.л. бр. 102, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 108/2 КО Бихово (стари операт), описана као Дрвеник 
ораница, површине 1590 м², уписана у зк. ул. бр. 67, власништво 
државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” са 1/1, што одговара 
к.ч. бр. 108/2 КО Бихово (нови премјер), површине 1590 м², уписа-
ној у п.л. бр. 102, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 109 КО Бихово (стари операт), описана као ораница 
Дрвеник ораница, површине 1585 м², уписана у зк. ул. бр. 483, вла-
сништво државна својина са 1/1 дијела, право коришћења у корист 
Задружног пољопривредног комбината у Требињу, што одговара 
к.ч. бр. 109 КО Бихово (нови премјер), површине 1585 м², уписаној 
у п.л. бр. 102, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 691/1 КО Бихово (стари операт), описана као вино-
град Пријеспа, виноград, површине 1250 м², уписана у зк. ул. бр. 
366, власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. бр. 
691/1 КО Бихово (нови премјер), површине 1250 м², уписаној у п.л. 
бр. 102, посјед Град Требиње са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 274/1 КО Бихово (стари премјер), описана као 
Подорашница, њива, површине 219 м², уписана у зк. ул. бр. 67, 
власништво државна својина са 1/1 дијела, АД “Агрокоп” са 1/1 
дијела, што одговара к.ч. бр. 274/1 КО Бихово (нови премјер), 
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површине 219 м², уписаној у п.л. бр. 102, посјед Град Требиње 
са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 275/1 КО Бихово (стари операт), описана као Под-
орашница, њива, површине 422 м², уписана у зк. ул. бр. 165, су-
власништво Спаховић (Мустафа) Сабрија са ¼ дијела, Спаховић 
(Мустафа) Сулејман са ¼ дијела, Спаховић (Мустафа) Муневера 
са ½ дијела, што одговара к.ч. бр. 275/1 КО Бихово (нови премјер), 
површине 422 м², уписаној у п.л. бр. 108, посјед Ивковић Мустафе 
Самија са ¼ дијела, Спаховић Мустафе Муневера са ¼ дијела, Спа-
ховић Мустафе Сабрија са ¼ дијела, Спаховић Мустафе Сулејман 
са ¼ дијела;

- к.ч. бр. 276/1 КО Бихово (стари операт), описана као вино-
град Подорашница виноград, површине 890 м², уписана у зк. ул. 
бр. 350, власништво Алијагић (Смајил) Сулејман са 1/1 дијела, што 
одговара к.ч. бр. 276/1 КО Бихово (нови премјер), површине 890 
м², уписаној у п.л. бр. 162, посјед Алијагић Смаја Сулејман са 1/1 
дијела

- к.ч. бр. 115/1 КО Бихово (стари операт), описана као вино-
град Лопата виноград, површине 400 м², уписана у зк. ул. бр. 441, 
власништво Бокоњић (Аћим) Лука са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 115/1 КО Бихово (нови премјер), површине 400 м², уписаној у 
п.л. бр. 236, посјед Бокоњић Аћима Лука са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 216/1 КО Бихово (стари операт), описана као По-
никвица, њива, површине 3340 м², уписана у зк. ул. бр. 494, вла-
сништво Бусулаџић (Илијаз) Халид са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
бр. 216/1 КО Бихово (нови премјер), површине 3340 м², уписаној у 
п.л. бр. 255, посјед Бусулаџић Илијаса Халид са 1/1 дијела;

- к.ч. бр. 570/5 КО Бихово (стари операт), описана као Пашњак 
под мурвом, површине 990 м², уписана у зк. ул. бр. 165, власни-
штво државна својина, орган управљања СО Требиње са 1/1 дије-
ла, што одговара к.ч. бр. 570/5 КО Бихово (нови премјер), површи-
не 990 м², уписаној у п.л. бр. 73, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

II
Корисник експропријације је Град Требиње.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у року од 

30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-50/18 Предсједница
11. јануара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
а у вези са чланом 62. Закона о високом образовању (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 
и 44/15), Влада Републике Српске, на 159. сједници, одржаној 
11.1.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 
ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ВИСОКЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ПРИЈЕДОР 

1. Разрјешавају се дужности чланови - представници 
оснивача у Управном одбору Високе медицинске школе 
Приједор:

1) Горан Кецман,
2) Радмила Чокорило.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-80/18 Предсједница
11. јануара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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 На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 
62. Закона о високом образовању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 
и 90/16), Влада Републике Српске, на 159. сједници, одржа-
ној 11.1.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 
ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ВИСОКЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ПРИЈЕДОРУ

1. Именују се чланови - представници оснивача у 
Управни одбор Високе медицинске школе у Приједору:

1) Жељка Марјановић Балабан,
2) Сања Муњиза.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рје-

шења траје четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-79/18 Предсједница
11. јануара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 5. став 2. Закона о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
6/12 и 110/16) и Закључка у вези са Програмом послова 
премјера и оснивања катастра непокретности за период 
2016-2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 110/15), Влада Републике Српске, на 159. сједници, 
одржаној 11.1.2018. године,  д о н о с и

ПЛАН
ПОСЛОВА ПРЕМЈЕРА И ОСНИВАЊА КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

I
1) План послова премјера и оснивања катастра непо-

кретности за 2018. годину (у даљем тексту: План за 2018. 
годину) израђен је у складу са Програмом послова премје-
ра и успостављања катастра непокретности за период 2016-
2020. године (у даљем тексту: Програм).

2) Планoм за 2018. годину предвиђени су послови им-
плементације развојних програма за: основне геодетске 
радове, прeмјер и одржавање постојећих катастарских 
евиденција и катастра комуналних уређаја, картографије, 
развој и одржавање геоинформационог система и инфра-
структуре геопросторних података, имовинскоправне 
послове, модернизацију прописа из области премјера, ка-
тастра и имовинскоправне области, управљање људским 
ресурсима, унутрашњу и вањску комуникацију, е-Управу и 
поступак експропријације непокретности за изградњу ка-
питалних објеката и других капиталних објеката од општег 
интереса.

II
У 2018. години извршиће се сљедећи послови:
1) геодетско-технички радови и рјешавање имовинско-

правних односа у поступку експропријације непокретности 
за изградњу капиталних објеката из Програма јавних инве-
стиција Републике Српске за период 2017-2019. године, а у 
вези са Програмом економских реформи Републике Српске 
за период 2018-2020. године (ауто-путеви, термоелектра-
не, хидроелектране и други инфраструктурни објекти и 
објекти од општег интереса);

2) мрежа нивелмана високе тачности - мјерење, обрада 
података и гравиметријски премјер први дио у 2018. години;

3) основни геодетски радови, премјер и нови геодетски 
референтни систем Републике Српске;
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4) мрежа перманентних станица (СРПОС) - одржавање 
и сервисирање функционалне мреже (софтвер) и хардвер у 
временском периоду 2018-2020. године и поступак закљу-
чивања оквирног споразума;

5) мрежа нивелмана високе тачности, рекогносцирање 
и стабилизација;

6) израда дигиталне базе података катастра комуналних 
уређаја 1. дио;

7) израда Студије оправданости о спровођењу поступка 
комасације у Републици Српској, те израда Стратегије “Ди-
гитални топографски кључ”;

8) обнова премјера на територији Републике Српске, 
површине 2.000 ха;

9) прогушћавање мреже заједничких тачака у урбаним 
подручјима (побољшање грида резидуала);

10) краткорочна резервисања за потребе завршетка но-
вог премјера непремјерених дијелова општина Републике 
Српске, и то:

- Љубиње (1. и 2. фаза у 2018. години),
- Калиновик (1. фаза у 2018. години, 2. фаза и завршетак 

у 2019. години),
- Невесиње (1. и 2. фаза у 2018. години);
11) оснивање катастра непокретности - јединствене 

евиденције на територији Републике Српске, на површини 
од 60.738 ха, што је у општем интересу Републике Српске;

12) поступци појединачног излагања за дијелове ката-
старских општина на јавни увид података о непокретности-
ма и утврђивање права на непокретностима на територији 
Републике Српске, најмање за једну парцелу по захтјевима 
странака на територији Републике Српске;

13) оснивање јединствене евиденције катастра непо-
кретности на територији Републике Српске на површини 
од 30.000 ха;

14) завршетак оснивања катастра непокретности као 
јединствене евиденције из ранијег периода у укупној повр-
шини 102.896 ха, у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске;

15) ревизија и провјера површина под културом врта на 
територији Републике Српске - ревизија вртова;

16) информационо-комуникационе технологије, и то: 
јединствени информациони и геоинформациони систем и 
одржавање постојећег геоинформационог система и по-
словног информационог система;

17) успостављање дигиталног архива Републике Срп-
ске и израда привремених база података за потребе осни-
вања катастра непокретности и капиталних инвестиција - 
послови од општег интереса;

18) пуштање у оперативни рад у свим организационим 
јединицама Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове (у даљем тексту: Управа) јединственог ин-
формационог и геоинформационог система Управе;

19) набавка сервера и пуштање у оперативни рад апли-
кативног софтвера за потребе Геопортала Републике Српске;

20) обука, развој, стручно усавршавање, конференције 
и чланство у међународним геоасоцијацијама, публикација 
информативног билтена Управе и израда приручника;

21) модернизација рада и развоја Управе у виду набавке 
савремене опреме:

- геодетска опрема - GPS уређаји и набавка тоталних ста-
ница ради одржавања премјера и катастарских евиденција,

- набавка сервера за потребе Геопортала и набавка UPS 
- уређаја за непрекидно напајање струјом за потребе дата 
центара,

- набавка рачунарске и мрежне опреме,
- гријне, заштитне, противпровалне и противпожарне 

опреме,
- набавка теренских аутомобила и
- успостављање јединственог система видео-надзора у 

свим организационим јединицама Управе;

22) улагање у стратешке ресурсе Управе - кадрове у 
виду свеобухватне обуке, развоја, савременог стручног 
усавршавања, те едукације, првенствено у сврху оснивања 
катастра непокретности и премјера, као и обуку с циљем 
примјене нове савремене геодетске опреме и информацио-
но-комуникационих технологија у свакодневном раду;

23) одржавање премјера, катастра земљишта и катастра 
непокретности;

24) завршетак израде пројекта катастра водова - израда 
и реализација спецификација и архитектуре система;

25) вршење стручног надзора, преглед и пријем радова;
26) стварање неопходних претпоставки за несметан 

рад организационих јединица Управе у смислу адекватног 
смјештаја;

27) набавка савремених информационо-комуникацио-
них технологија;

28) пренос одобрених, резервисаних и неутрошених 
новчаних средстава из Плана 2017. године за набавку по-
словних простора у смислу стварања оптималних услова 
за рад организационих јединица Управе, те за потребе ма-
совног оснивања катастра непокретности, и то у општина-
ма: Котор Варош, Челинац, Лакташи, Станари, Рогатица, 
Козарска Дубица, Вукосавље, Костајница, Дринић, Трново, 
Доњи Жабар, Фоча, Скелани и Теслић, који су уврштени у 
План за 2018. годину у истом утврђеном износу;

29) рјешавање предмета из имовинско-правних односа, 
ажурирање предмета из ранијих година;

30) израда стратешких студија, акционих планова, 
пројеката и студија у складу са средњорочним програмом.

III
1) Утврђују се укупна процијењена потребна сред-

ства за извршење Плана за 2018. годину, у износу од 
29.101.779,00 КМ, из редовних властитих и намјенских 
извора финансирања.

2) Средства из претходне подтачке утврђена су на основу 
цијена за извођење ових радова, а обезбјеђују се Законом о фи-
нансирању послова премјера и успостављања катастра непо-
кретности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/07 
и 92/09) и Законом о накнадама за вршење услуга премјера 
и коришћење података катастра непокретности и катастра зе-
мљишта (“Службени гласник Републике Српске”, број 92/09).

IV
1) За 2018. годину утврђена су средства из властитих 

намјенских прихода Управе, у износу од 2.006.874,00 КМ, 
на име издатака и трошкова информационо-комуникацио-
них технологија, као и успостављања јединственог инфор-
мационог система, а све у складу са Програмом.

2) У Плану за 2018. годину су и послови успоставе ди-
гиталног архива Републике Српске и израда привремених 
база података за потребе оснивања катастра непокретности 
и капиталних инвестиција - послови од општег интереса за 
Републику Српску, у износу од 1.755.220,00 КМ.

3) Планирано je у свим организационим јединицама 
Управе пуштање у оперативни рад успостављеног једин-
ственог геоинформационог и информационог система, и то:

- издаци на име набавке рачунарске и мрежне опреме 
(набавка сервера за геопортал, замјена дотрајале опреме у 
свим организационим јединицама Управе и за потребе ко-
мисија за излагање),

- пренесена и резервисана средства на име имплемен-
тације јединственог софтвера у свим организационим једи-
ницама Управе и пуштање у оперативни рад: “Издаци на 
име миграције постојећих софтверских рјешења на нову 
технолошку платформу и успостављање архитектуре гео-
информационог система”,

- реализација виртуелизације ИТ инфраструктуре и 
реализација енергетске стабилности у дата центру (избор 
и набавка одговарајућег оперативног система и софтвера за 
виртуелизацију, набавка сиситема за непрекидно напајање 
дата центра, конфигурисање и пуштање у рад),
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- издаци на име набавке апликативног софтвера за ка-

тастар водова са изворним кодом,
- рачунарска мрежна опрема и мреже за потребе импле-

ментације информационог и геоинформационог система и 
комисија за излагање на јавни увид података о непокретно-
стима и утврђивање права на непокретностима,

- одржавање хардвера и рачунарских програма геоин-
формационог система и пословног информационог система,

- наставак скенирања у постојећим и формирање нових 
скенер центара архивске документације у организационим 
јединицама ван сједишта Управе у склопу успостављања 
дигиталног архива,

- израда привремених база података катастра непо-
кретности за потребе оснивања катастра непокретности на 
територији Републике Српске и израда привремених база 
катастра непокретности на територији Републике Српске за 
послове у 2019. години (40.000 ха),

- дигитализација катастарских планова за потребе капи-
талних инвестиција - расходи услуга израде база дигитал-
них катастарских планова у рубним општинама Републике 
Српске за потребе оснивања катастра непокретности: Ша-
мац, Шековићи, Шипово, Берковићи, Брод, Добој, Источни 
Стари Град, Кнежево, Котор Варош, Лопаре, Нови Град, 
Оштра Лука, Петрово, Рибник, Соколац, Теслић, Требиње, 
Угљевик и Зворник.

V
1) Општина или град на чијем се подручју врше посло-

ви премјера и успостављања катастра непокретности из 
Плана за 2018. годину обезбиједиће средства, у складу са 
Законом о финансирању послова премјера и успостављања 
катастра непокретности, за радове који се изводе на њеном 
подручју, и то:

- градови, односно развијене општине у износу 14% од 
вриједности радова који се изводе на њиховом подручју,

- средње развијене општине у износу 10% од вријед-
ности радова који се изводе на њиховом подручју,

- неразвијене општине у износу 6% од вриједности ра-
дова који се изводе на њиховом подручју и

- изразито неразвијене општине су ослобођене од оба-
везе плаћања средстава.

2) Обрачун средстава из претходне подтачке вршиће 
Управа.

3) Средства из претходне подтачке општина или град 
уплаћиваће на намјенски жиро рачун Управе.

VI
1) Незавршени послови произашли из донесеног плана 

ранијег периода, као и 2017. године, преносе се у План за 
2018. годину, као и завршетак раније започетог излагања на 
јавни увид података о непокретностима и утврђивање пра-
ва на непокретностима и рјешавање приговора стављених у 
поступку излагања на територији Републике Српске.

2) Пренесена, одобрена, а неутрошена новчана средства 
на име набавке започетих поступака набавке пословних 
објеката и простора из Плана 2017. године утврђена су у 
свеукупном износу од 3.049.287,50 КМ за исте намјене у 
Плану за 2018. годину.

3) Планирано је одржавање мреже перманентних ста-
ница (СРПОС) - функционалне мреже софтвера и хардвера 
у периоду 2018-2020. године, све у вези са Програмом.

4) Обавезује се Управа да планира и обезбиједи новча-
на средства за сваку ставку у износу од 200.000,00 КМ го-
дишње, почевши од 2018. године, све у вези са претходном 
подтачком.

5) Неутрошена новчана средства из 2017. године, на дан 
1.1.2018. године, у износу од 14.564.987,00 КМ преносе се 
за реализацију Плана у 2018. години.

6) Средства од накнада за услуге премјера и коришћење 
података катастра непокретности и катастра земљишта, 
наплаћена по основу Закона о накнадама за вршење услуга 
премјера и коришћење података катастра непокретности 

и катастра земљишта, која се не утроше у текућој години, 
преносе се у наредну годину за исту намјену, све у вези са 
претходном подтачком.

VII
Спровешће се поступак набавке пословних просто-

ра у 2018. години за потребе подручних јединица и под-
ручних канцеларија: Чајниче, Пелагићево, Оштра Лука, 
Источни Стари Град, Берковићи, Билећа и Купрес у 
Плану за 2018. годину, укупне процијењене вриједности 
1.900.000,00 КМ.

VIII
1) Пренесена неутрошена и резервисана новчана сред-

ства из Плана за 2017. годину на име издатака за набавку 
пословних простора у смислу стварања оптималних услова 
за рад организационих јединца Управе, те за потребе ма-
совног оснивања катастра непокретности, и то у општина-
ма: Котор Варош, Челинац, Лакташи, Станари, Рогатица, 
Козарска Дубица, Вукосавље, Костајница, Дринић, Трново, 
Доњи Жабар, Фоча, Скелани и Теслић уврштени су у План 
за 2018. годину у истом утврђеном, а одобреном укупном 
износу од 3.049.287,50 КМ.

2) Планирани су и издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију пословних објеката и просто-
ра организационих јединица Управе.

3) Планирани су и издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију пословног простора за потребе 
стварања оптималних услова за рад Подручне јединице Пале.

IX
1) Спровешће се поступак набавке, као и ангажовање 

пренесених новчаних средстава на име завршетка новог 
премјера Републике Српске за сљедеће јединице локалне 
самоуправе: Невесиње, Љубиње и Калиновик у Плану за 
2018. годину, у процијењеном износу 4.504.500,00 КМ.

2) Обавезује се Управа да планира и обезбиједи про-
цијењена новчана средства за завршетак послова премје-
ра 2. фазе општине Калиновик, у процијењеном износу 
1.111.500,00 КМ, за 2019. годину.

3) Процијењена су средства за цјелокупни завршетак 
новог премјера у укупном износу од 5.146.600,00 КМ, у 
складу са Програмом.

4) Општина Калиновик као изразито неразвијена једи-
ница локалне самоуправе ослобођенa je од обавезе плаћања 
средстава за финансирање послова премјера и успоставља-
ња катастра непокретности, а сходно томе обавезује се 
Управа да из властитих намјенских прихода обезбиједи цје-
локупна новчана средства за наведене послове.

5) Општине Невесиње и Љубиње као неразвијене једи-
нице локалне самоуправе, у складу са Законом о финанси-
рању послова премјера и успостављања катастра непокрет-
ности, у обавези су да обезбиједе учешће у финансирању 
послова премјера и успостављања катастра непокретности 
у износу 6% од укупних средстава на име премјера.

X
О извршењу Плана за 2018. годину стараће се Управа, а 

са детаљним извршењем утрошка средстава упознаће Вла-
ду Републике Српске.

XI
Саставни дио Плана за 2018. годину су табеларни при-

кази:
1) План послова и средстава за 2018. годину и
2) Процјена прихода за извршење Плана за 2018. годину.

XII
План за 2018. годину ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-51/18 Предсједница
11. јануара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.



 

34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 29.1.2018.

ПЛАН ПОСЛОВА И СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Табеларни приказ 1.

А - КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Редни 
бр. Екон. код у ха ОПИС И ПОДРУЧЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ПЛАН 2018. год. У % од 

укупно
1 2 3 4 5 6

А.1. ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ И РЈЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКОПРАВНИХ ОДНОСА У ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРП-

СКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (ауто-путеви, термоелектране, хидроелектране и др.)

1 412600

Геодетско-технички радови и рјешавање имовинскоправних односа, 
расходи путовања и смјештаја у поступку експропријације капи-
талних пројеката на подручју Републике Српске из Програма еко-
номских реформи за 2018-2020. године, у вези са Програмом јавних 
инвестиција Републике Српске за период 2017-2019. године 50.000,00 0.17%
Укупно: А.1. 50.000,00 0.17%

А.2. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ И ПРЕМЈЕР
А.2.1. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ - НОВИ ГЕОДЕТСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2 412700

Мрежа перманентних станица (СРПОС); одржавање и сервисирање 
функционалне мреже (софтвер) и хардвер у временском периоду 
2018-2020. године и поступак закључивања оквирног споразума 
уговора за 2018. годину
(на основу оквирног споразума, 3. године максималан износ 620.000 
КМ) 200.000,00 0.69%

3 412755 Мрежа нивелмана високе тачности - мјерење, обрада података и 
гравиметријски премјер (укупно 1.780.000 КМ) - први дио 890.000,00 3.06%

4 511335 Прогушћавање мреже заједничких тачака у урбаним подручјима - 
побољшање грида резидуала - други и трећи дио 500.000,00 1.72%

5 412755 Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја 1. 
(први дио) 825.000,00 2.83%

6 412790 Мрежа нивелмана високе тачности рекогносцирање и стабилиза-
ција-наставак радова 600.000,00 2.06%

7 412755 Прогушћавање мреже заједничких тачака у урбаним подручјима - 
побољшање грида резидуала наставак радова 300.000,00 1.03%

8 412755 2,000 Обнова перемјера на територији Републике Српске 934.000,00 3.21%

9 412703 Подршка пројектима основних геодетских радова комасације, ра-
сходи путовања и смјештаја 10.600,00 0.04%

2,000 Укупно: А.2.1. 4.259.600,00 14.64%
А .3. ПРЕМЈЕР - ЗАВРШЕТАК НОВОГ ПРЕМЈЕРА НЕПРЕМЈЕРЕНИХ ДИЈЕЛОВА ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: НЕВЕ-

СИЊЕ, ЉУБИЊЕ И КАЛИНОВИК

10 412755 30,864 Завршетак новог премјера непремјерених дијелова општине: Љу-
биње 1. и 2. фаза у 2018. години 1.053.000,00 3.62%

11 412755 67,642
Завршетак новог премјера непремјерених дијелова општине: Ка-
линовик 1. фаза у 2018. години (завршетак 2. фазе у 2019. години) 
- свеукупно 2,223,000.00 КМ

1.111.500,00 3.82%

12 412755 65,648 Завршетак новог премјера непремјерених дијелова општине: Неве-
сиње 1. и 2. фаза у 2018. години 2.340.000,00 8.04%

13 412600 Подршка пројектима завршетка новог премјера и комасације Репу-
блике Српске - расходи путовања и смјештаја 31.800,00 0.11%

164,154 Укупно: А.3. 4.536.300,00 15.59%
166,154 СВЕУКУПНО: А 8.845.900,00 30.40%

Б. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ КАО ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

14 412930 и 
412700

278 Бања Лука, к.о. Бања Лука 3 44.029,19
1,150 Бања Лука, к.о. Борковићи Горњи 14.047,90
1,085 Бања Лука, к.о. Бронзани Мајдан 20.736,77
5,336 Бања Лука, к.о. Добрња 8.147,81
2,121 Бања Лука, к.о. Кмећани 12.785,85
1,860 Бања Лука, к.о. Кола 24.144,31

504 Бања Лука, к.о. Павловац 57.162,11
1,278 Бања Лука, к.о. Стричићи 11.933,96

13,612 Укупно: Бања Лука 192.987,90

15 412930 и 
412700

817 Бијељина, к.о. Бијељина 2 223.545,94
817 Укупно: Бијељина 223.545,94

16 412930 и 
412700

2,805 Билећа, к.о. Баљци 12.186,37
3,618 Билећа, к.о. Бијељани 21.462,45
1,950 Билећа, к.о. Мируше 6.948,86
8,373 Укупно: Билећа 40.597,68

17 412930 и 
412700

1,519 Братунац, к.о. Јежестица-Кравица 24.775,33
1,519 Укупно: Братунац 24.775,33
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18 412930 и 
412700

1,587 Брод, к.о. Лијешће 46.237,78
1,587 Укупно: Брод 46.237,78

19 412930 и 
412700

772 Челинац, к.о. Марковац 20.042,64
772 Укупно: Челинац 20.042,64

20 412930 и 
412700

2,657 Добој,  к.о. Бољанић 64.671,31
2,657 Укупно: Добој 64.671,31

21 412930 и 
412700

3,925 Гацко, к.о. Рудо Поље 16.035,63
3,925 Укупно: Гацко 16.035,63

22 412930 и 
412700

2,004 Градишка, к.о. Нова Топола 62.746,68
2,004 Укупно: Градишка 62.746,68

23 412930 и 
412700

1,176 Лакташи, к.о. Крнете 24.207,41

4.49%

738 Лакташи, к.о. Милошевци 12.659,64
891 Лакташи, к.о. Велико Блашко 39.612,01

2,805 Укупно: Лакташи 76.479,06

24 412930 и 
412700

303 Лопаре, к.о. Мачковац 10.545,71
307 Лопаре, к.о. Козјак 10.514,15
280 Лопаре, к.о. Смиљевац 8.053,15
499 Лопаре, к.о. Кореташи 11.586,90

1,389 Укупно: Лопаре 40.699,91

25 412930 и 
412700

2,807 Милићи, к.о. Дервента 23.513,28
2,807 Укупно: Милићи 23.513,28

26 412930 и 
412700

1,004 Мркоњић Град, к.о. Мркоњић Град 2 73.032,40
1,004 Укупно: Мркоњић Град 73.032,40

27 412930 и 
412700

2,312 Невесиње, к.о. Оџак 22.093,48
2,312 Укупно: Невесиње 22.093,48

28 412930 и 
412700

945 Приједор, к.о. Доњи Гаревци 43.335,07
1,830 Приједор, к.о. Расавци 39.643,57
2,775 Укупно: Приједор 82.978,64

29 412930 и 
412700

1,630 Рибник, к.о. Горњи Рибник 30.683,00
1,630 Укупно: Рибник 30.683,00

30 412930 и 
412700

1,472 Рогатица, к.о. Жепа 18.307,32
1,472 Укупно: Рогатица 18.307,32

31 412930 и 
412700

638 Шамац, к.о. Шамац 87.995,29
638 Укупно: Шамац 87.995,29

32 412930 и 
412700

3,171 Шековићи, к.о. Шековићи 31.440,23
2,495 Шековићи, к.о. Брајинци 21.462,00
5,666 Укупно: Шековићи 52.902,23

33 412930 и 
412700

1,074 Шипово, к.о. Соколац 13.543,08
1,074 Укупно: Шипово 13.543,08

34 412930 и 
412700

1,900 Вишеград, к.о. Вишеград 2 93.611,42
1,900 Укупно: Вишеград 93.611,42

60,738 УКУПНО: Б. 1.307.480,00

35 412930 и 
412700

Оснивање катастра непокретности за дијелове катастарских 
општина, а најмање за једну парцелу по захтјевима странака на 
територији Републике Српске - расходи комисија за излагање пода-
така и утврђивање права

400.000,00 1.37%

60,738 СВЕУКУПНО: Б 1.707.480,00 5.87%
Б1. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРТА НЕПОКРЕТНОСТИ КАО ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЈЕ 

НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ У ПЛАНУ Б.

36 412930 и 
412700 30,000 Оснивање јединствене евиденције катастра непокретности на тери-

торији Републике Српске 150.000,00 0.52%
90,738 УКУПНО: Б. + Б.1. 1.857.480,00 6.38%

Б.2. ДОВРШЕЊЕ РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТОГ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И 
КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16)

37 412930 и 
412700 102,896

Завршетак раније започетог излагања на јавни увид података о 
непокретностима и утврђивање права на непокретностима и рје-
шавање приговора стављених у поступку излагања на територији 
Републике Српске

1.323.234,00 4.55%

102,896 УКУПНО: Б:2. 1.323.234,00 4.55%
193,634 СВЕУКУПНО: Б-Б.2. 3.180.714,00 10.93%

Б.3. ЕДУКАЦИЈЕ, СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И СМЈЕШАТАЈ У ОСНИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

38 412939 и 
412790

Едукација из области оснивања и одржавања катастра непокрет-
ности (запослени у Управи, екстерни стручњаци и учесници у 
едукацијама)

60.000,00 0.21%
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39 412600 Подршка пројектима оснивања катастра непокретности Републике 
Српске - расходи путовања и смјештаја 60.000,00 0.21%

УКУПНО: Б.3. 120.000,00 0.41%
СВЕУКУПНО: Б-Б.3. 3.300.714,00 11.34%

В. ПРОВЈЕРА ПОВРШИНА ПОД КУЛТУРОМ ВРТА - РЕВИЗИЈА ВРТОВА

40 412600 Ревизија и провјера површина под културом врта на територији 
Републике Српске - ревизија вртова, расходи путовања и смјештаја 15.000,00 0.05%

УКУПНО: В 15.000,00 0.05%
Г. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И ГЕОИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ - ИЗДАЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ, 

ЗЕМЉИШНОКЊИЖНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДИГИТАЛНИ АРХИВ

41 511334 и 
511335

Издаци за набавку рачунарске и мрежне опреме (набавка сервера за 
геопортал, замјена дотрајале опреме у свим организационим једи-
ницама Управе и за потребе комисија за излагање)

250.000,00 0.86%

42 412930
Наставак скенирања у склопу успостављања дигиталног архива, 
расходи ван радног односа у скенер центру - сједиште Управе (8 
извршилаца)

130.880,00 0.45%

43 412771 Одржавање софтверског система “е TerraSoft” 420.000,00 1.44%

44 511700 Издаци набавке апликативног софтвера за катастар водова са 
изворним кодом 400.000,00 1.37%

45 412700 Набавка услуга праћења перформанси Геопортала и статистика 
коришћења геопросторних сервиса 30.000,00 0.10%

46 412700 Набавка услуга контроле квалитета и хармонизације података који 
обухватају ИГПРС 70.000,00 0.24%

47 511330

Реализација виртуелизације ИТ инфраструктуре и реализација 
енергетске стабилнисти у дата центру (избор и набавка одгова-
рајућег оперативног система и софтвера за виртуелизацију, набавка 
сиситема за непрекидно напајање дата центра, конфигурисање и 
пуштање у рад)

117.000,00 0.40%

48 412733
Израда привремених база података за потребе оснивања катастра 
непокретности - послови од општег интереса на територији Репу-
блике Српске (4 извршиоца)

75.256,00 0.26%

49 412733 Расходи приступа интернету 100.000,00 0.34%
50 412100 Закуп телекомуникационих линкова 15.000,00 0.05%
51 412700 Расходи набавке антивирусног софтвера 11.700,00 0.04%
52 412530 Расходи текућег одржавања хардвера 130.000,00 0.45%

53 511712 Набавка изворног кода за софтвер - вођење књиге уложених уго-
вора 15.000,00 0.05%

54 511712 Развој и унапређење е-сервиса за преглед, наручивање и преузима-
ње података катастра непокретности 46.800,00 0.16%

55 511712 Набавка софтвера за праћење и управљање сервисима у оквиру 
дата центра 17.550,00 0.06%

56 513713 Набавка лиценци за сигурносни софтвер за “fi rewall” уређаје и до-
датних лиценци за истовремени удаљени приступ VPN ресурсима 65.000,00 0.22%

57 412771 Расходи на име одржавања пословног информационог система и 
писарнице 77.688,00 0.27%

58 412600
Превођење аналогних геодетских подлога - дигитализација ка-
тастарских планова дијелова катастарских општина за потребе 
масовног оснивања катастра непокретности - расходи путовања и 
смјештаја

15.000,00 0.05%

59 412920 Обука запослених у Одјељењу за ГИКТ 20.000,00 0.07%
0 Укупно: Г 2.006.874,00 6.90%

Г.1. ПОСЛОВИ УСПОСТАВЉАЊА ДИГИТАЛНОГ АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ИЗРАДА ПРИВРЕМЕНИХ БАЗА 
ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА - ПОСЛОВИ ОД 

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

60 412930
Наставак скенирања у постојећим и формирање нових скенер цен-
тара архивске документације у организационим јединицама ван 
сједишта Управе у склопу успостављања дигиталног архива - ра-
сходи ван радног односа ангажовања 72 извршиоца

962.622,00 3.31%

61 412930 40,000

Израда привремених база података катастра непокретности за по-
требе оснивања катастра непокретности на територији Републике 
Српске и израда привремених база катастра непокретности на 
територији Републике Српске за послове у 2019. години (40.000 ха) 
-  расходи ван радног односа ангажовања 38 извршилаца

492.598,00 1.69%

62 412600 и 
412700 103,343

Дигитализација катастарских планова за потребе капиталних инве-
стиција - расходи услуга израде база дигиталних катастарских пла-
нова у рубним општинама Републике Српске за потребе оснивања 
катастра непокретности: Шамац, Шековићи, Шипово, Берковићи, 
Брод, Добој, Источни Стари Град, Кнежево, Котор Варош, Лопаре, 
Нови Град, Оштра Лука, Петрово, Рибник, Соколац, Теслић, Тре-
биње, Угљевик и Зворник

300.000,00 1.03%

143,343 Укупно: Г.1. 1.755.220,00 6.03%
143,343 Свеукупно: Г + Г.1. 3.762.094,00 12.93%
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Д. ПОСЕБНЕ ОБУКЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ИЗРАДА СТРУЧНИХ ДОКУМЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ЧЛАНСТВО У 
МЕЂУНАРОДНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА, ШТАМПА И ПУБЛИКОВАЊЕ ИНФОРМАТИВНОГ БИЛТЕНА УПРАВЕ И ИЗРАДА 

ПРИРУЧНИКА
63 412333 Набавка стручне литературе у сврху едукације запослених 20.000,00 0.07%

64 412920 и 
412790

Посебне обуке, развој, стручно усавршавање, едукације, конферен-
ције, информативни билтен Управе и израда приручника 170.000,00 0.58%

65 412920 и 
412790

Стручне услуге на име обуке радника организационих јединца 
Управе за обављање стручних послова геодетске струке 20.000,00 0.07%

66 412793 Израда документа “Дигитални топографски кључ” 25.000,00 0.09%

67 412793 Израда стручног упутства за формирање и одржавање геопростор-
не базе катастра водова 25.000,00 0.09%

68 412793 Израда стратегије “Картографије” 50.000,00 0.17%

69 412600 Подршка изради међународним пројектима - расходи путовања и 
смјештаја 30.000,00 0.10%

70 412992 Чланство у геомеђународним асоцијацијама 13.400,00 0.05%
Укупно: Д 353.400,00 1.21%

Ђ. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ САВРЕМЕНЕ ГОЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ, ТЕРЕНСКИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЊА 
КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА, ГРИЈНЕ, ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ, ТЕКУЋЕ ОДРЖА-

ВАЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

71 511300 Геодетска опрема - GPS уређаји и набавка тоталних станица ради 
одржавања премјера и катастарских евиденција 150.000,00 0.52%

72 412700 Расходи за праћење возила GPS уређајима 30.000,00 0.10%

73 412537 Текуће одржавање специјалне опреме - геодетски инструменти и 
геодетска опрема 25.000,00 0.09%

74 511321 Набавка намјештаја за потребе организационих јединица, комисија 
за излагање и дигиталног архива 90.000,00 0.31%

75 511311
Набавка теренских аутомобила за потребе организационих једи-
ница Управе у сврху оснивања катастра непокретности, завршетка 
новог премјера Републике Српске и експропријације за потребе 
капиталних пројеката Републике Српске

180.000,00 0.62%

76 511340 Издаци за набавку гријне, расхладне и заштитне опреме у органи-
зационим јединицама Управе 30.000,00 0.10%

77 511347 Издаци за набавку остале опреме гријне, расхладне и заштитне 
опреме у новим пословним просторијама 20.000,00 0.07%

78 511342 Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту 20.000,00 0.07%

79 412793 Израда елабората и пројеката заштите на раду и заштите од пожара 
и израда техничке документације 20.000,00 0.07%

80 412519 Расходи за остале услуге заједнице етажних власника 80.000,00 0.27%

81 412534 Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме 
у свим организационим јединицама Управе 40.000,00 0.14%

82 511343 Издаци за набавку сигурносних система видео надзора у свим ор-
ганизационим јединицама Управе 213.000,00 0.73%

83 511300 Набавка остале опреме и постројења за потребе оснивања и зашти-
те катастарских евиденција и дигиталног архива 70.000,00 0.24%

Укупно: Ђ 968.000,00 3.33%
Е. РАСХОДИ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА

84 412750 Расходи за правне и административне услуге у управним спорови-
ма 40.000,00 0.14%

Укупно: Е 40.000,00 0.14%
Ж. ТЕКУЋИ РАСХОДИ - за потребе оснивања и одржавања премјера и катастра непокретности у организационим јединицама Управе, 

закуп пословних просторија за рад орг. јединица и комисија за излагање и успостављање дигиталног архива

85 412100 Закуп пословног простора за рад организационих јединица и за 
потребе комисија за оснивање катастра непокретности 640.000,00 2.20%

86 412200 Утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга 2.931.357,50 10.07%

87 412300 Режијски материјал 380.000,00 1.31%
88 412400 Материјал за посебне намјене - геодетски материјал 10.000,00 0.03%
89 412506 Текуће одржавање 280.000,00 0.96%
90 412600 Путовања и смјештај 140.000,00 0.48%
91 412790 Стручне услуге 260.000,00 0.89%

92 412930 и 
412931

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - уговори о дје-
лу и накнаде волонтера 210.000,00 0.72%

93 412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 55.000,00 0.19%
Укупно: Ж 4.906.357,50 16.86%
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З. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА УПРАВЕ, КОМИСИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНИВАЊА ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И 
ДИГИТАЛНОГ АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: ЧАЈНИЧЕ, ПЕЛАГИЋЕВО, ОШТРА ЛУКА, ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД, БЕРКО-

ВИЋИ, БИЛЕЋА И КУПРЕС

94 511220 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
пословних објеката и простора 240.000,00 0.82%

95 511221 Пренесена средства на име издатака за потребе започетог поступка 
адаптације пословног простора - Пале 250.000,00 0.86%

96 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката 10.000,00 0.03%

97 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл. 45.000,00 0.15%

98 516143 Издаци за залихе ХТЗ одјеће и обуће за потребе премјера, оснива-
ња катастра непокретности и капиталних пројеката 80.000,00 0.27%

99 511380 Издаци за набавку производно-услужне опреме, алата и инвентара 35.000,00 0.12%

100 511121
Издаци на име набавке пословних простора са опремом за потре-
бе организационих јединица Управе, и то: Чајниче, Пелагићево, 
Оштра Лука, Источни Стари Град, Берковићи, Билећа и Купрес

1.900.000,00 6.53%

Укупно: З 2.560.000,00 8.80%
И. РЕЗЕРВИСАНА И ПРЕНЕСЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА - ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ТЕ ОСТАЛИ 

ИЗДАЦИ И РАСХОДИ У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

101 511112

Издаци на име пренесених средстава за потребе започетих посту-
пака набавке пословних простора: Котор Варош, Челинац, Лакта-
ши, Станари, Рогатица, Козарска Дубица, Вукосавље, Костајница, 
Дринић, Трново, Доњи Жабар, Фоча, Скелани и Теслић, утврђена, 
а пренесена средства из Плана 2017. године

3.049.287,50 10.48%

102 511342
Пренесена средства на име издатака набавке аутомобила за потребе 
организационих јединица Управе у сврху оснивања катастра непо-
кретности, завршетка новог премјера Републике Српске и експро-
пријације за потребе капиталних пројеката Републике Српске

270.000,00 0.93%

103 511712 и 
412779

Краткорочна резервисања за потребе архитектуре ГИС-а и одржа-
вање софтверских рјешења 394.402,00 1.35%

104 412799 Пренесена средства за потребе стручних услуга периодичних ље-
карских прегледа запослених у Управи 100.000,00 0.34%

105 511321 Издаци на име пренесених средстава за набавку намјештаја за по-
требе организационих јединица и комисија за излагање 120.000,00 0.41%

106 511334 и 
511335

Издаци на име пренесених средстава за потребе набавке рачунар-
ске и мрежне опреме 307.009,00 1.05%

107 412514 Пренесена средства - дио на име радова кречења пословних про-
сторија које користи Управа 52.283,00 0.18%

108 511300 Пренесена средства на име издатака набавке архивских полица за 
потребе заштите катастарских евиденција 58.332,00 0.20%

Укупно: И 4.350.313,50 14.95%
309,497 СВЕУКУПНО: А-Ј 29.101.779,00 100%

ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Табеларни приказ 2.

Редни 
бр.

Екон. 
код ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА СВРХА КОРИШЋЕЊА ИЗНОС У 

КМ
у % од 
укупно

1 121200
Пренесена новчана средства готовина 
из претходне године (банковни рачуни 
1.1.2018. године)

За намјену утврђену Планом радова за 2018. 
годину 14.564.987,00 50.05%

2 722466
Приходи од накнада и услуга за финан-
сирање послова премјера и оснивања 
катастра непокретности

За вршење и одржавање премјера, израду 
карата, оснивање катастра непокретности и 
катастра кoмуналних уређаја, набавка опреме 
и покриће трошкова услуга

12.222.792,00 42.00%

3 722466
Приходи од општина на чијем подручју се 
изводе радови из Плана до 14% од вријед-
ности радова

За премјер и оснивање катастра непокретно-
сти и рјешавање имовинскоправних односа 64.000,00 0.22%

4 722466 Приходи из буџета Републике Српске Програм катастарских премјера 0.00 0.00%

5 722466
Приходи од доприноса у износу 0,3% од 
предрачунске вриједности грађевинских 
радова

За премјер и оснивање катастра непокретно-
сти и рјешавање имовинскоправних односа 2.250.000,00 7.73%

6 УКУПНО НАМЈЕНСКИ ПРИХОДИ у 
2018. години 14.536.792,00 49.95%

7 121200
Пренесена новчана средства готовина из 
претходне године (банковни рачуни на 
дан 1.1.2018. године)

За намјену утврђену Планом радова за 2018. 
годину 14.564.987,00 50.05%

УКУПНО РЕДОВНИ НАМЈЕНСКИ 
ПРИХОДИ +  ПРЕНЕСЕНА НОВЧАНА 
СРЕДСТВА:

29.101.779,00 100.00%
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију Републике Српске, по захтјеву правног лица “Еуро 
- инспект” д.о.о. Осјечани, а на основу члана 67. Закона о 
заштити животне средине (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 71/12 и 79/15), члана 5. Правилника о условима 
за обављање дјелатности из области заштите животне сре-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да правно лице “Еуро - инспект” д.о.о. 
Осјечани испуњава услове за обављање дјелатности из 
области заштите животне средине.

2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока 
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера 
испуњености услова за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине и Правилника о услови-
ма за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине.

3. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 12-Е/18
8. јануара 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ГП “Враница БЛ” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да ГП “Враница БЛ” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце:

А) за грађење, односно извођење радова на објектима за 
које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње;
Б) за грађење, односно извођење радова на објектима 

за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-879/13, од 13.12.2013. 
године, и Лиценца број: ПЛ-0140/2013, од 13.12.2013. го-
дине.

Лиценца важи од 4.12.2017. године до 4.12.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1051/17
4. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Марвел” д.о.о. Источ-
но Сарајево, Источно Ново Сарајево, за издавање лиценце 
за грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Марвел” д.о.о. Источно Сарајево, 
Источно Ново Сарајево, испуњава услове за добијање ли-
ценце за грађење, односно извођење радова на објектима 
за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-964/13, од 13.12.2013. 
године, и Лиценца број: ПЛ-0138/2013, од 13.12.2013. го-
дине.

Лиценца важи од 4.12.2017. године до 4.12.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1079/17
4. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ЕКО - ТЕХ д.о.о. 
Сарајево - Нови град за издавање лиценце за грађење 
објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да ЕКО - ТЕХ д.о.о. Сарајево - Нови град 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 4.12.2017. године до 4.12.2021. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.
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Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1088/17
4. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Валтер - електро” 
д.о.о. Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Валтер - електро” д.о.о. Сарајево испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и 
електроенергетских постројења.

Лиценца важи од 29.12.2017. године до 29.12.2021. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1110/17
29. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ИНСТЕЛ д.о.о. 
Бијељина за издавање лиценце за грађење објеката, а на 
основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да ИНСТЕЛ д.о.о. Бијељина испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Лиценца важи од 18.12.2017. године до 18.12.2021. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1131/17
18. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ТЕЛИНВЕСТ 
д.о.о. Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да ТЕЛИНВЕСТ д.о.о. Сарајево испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Лиценца важи од 29.12.2017. године до 29.12.2021. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1132/17
29. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ОПТИКУМ д.о.о. 
Источно Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да ОПТИКУМ д.о.о. Источно Сарајево 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике.

Лиценца важи од 18.12.2017. године до 18.12.2021. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1149/17
18. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Interclima” д.о.о. 
Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, а на 
основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
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(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Interclima” д.о.о. Сарајево испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mи-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 29.12.2017. године до 29.12.2021. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1166/17
29. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Еуромонт прогим” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Еуромонт прогим” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 18.12.2017. године до 18.12.2021. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1170/17
18. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Џена” д.о.о. Градачац 
за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника о услови-
ма за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Џена” д.о.о. Градачац испуњава услове 
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова 
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једи-
нице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 18.12.2017. године до 18.12.2021. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1175/17
18. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев SEPL д.о.о. Бања Лука 
за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника о условима за издава-
ње и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да SEPL д.о.о. Бања Лука испуњава услове 
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова 
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једи-
нице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и 
електроенергетских постројења,

2. дијела електро фазе - инсталације слабе струје, те-
лекомуникација и аутоматике на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 29.12.2017. године до 29.12.2021. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1190/17
29. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

171
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Kota construction”  
д.о.о. Требиње за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Kota construction” д.о.о. Требиње испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 

грађење објеката, број: 15.03-361-721/16, од 31.3.2016. годи-
не, и Лиценца број: ПЛ-0883/2016, од 31.3.2016. године.

Лиценца важи од 29.12.2017. године до 31.3.2020. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1203/17
29. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 6, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 6, град Бања Лука, и то за 
катастарске парцеле бр. 228/1 и 229/1, укупне површине 
795 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске. 

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 6, град Бања Лука, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вљају се ван снаге и престају да важе катастар земљишта у 
к.о. Бања Лука 6, град Бања Лука, за катастарске парцеле 
бр. 228/1 и 229/1, уписане у посједовни лист број 512 к.о. 
Бања Лука 6, и земљишна књига за парцеле бр. 2/6 и 2/4, 
уписане у зк. ул. бр. 109 к.о. СП Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

 Помоћник директора за
Број: 21.04/951-283/16 оснивање и одржавање
18. јануара 2018. године катастра непокретности,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 4, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 4, град Бања Лука, и то за 
катастарску парцелу број: 1098, укупне површине 152 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 4, град Бања Лука, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Бања Лука 4, град Бања Лука, за катастарску парцелу 
број: 1098, уписану у посједовни лист број: 1506, као и зе-
мљишна књига за парцелу број: 215/15, уписану у зк. ул. 
бр. 2173 к.о. Бања Лука, град Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-1563/16
12. јануара 2018. године Помоћник директора,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РОМАНОВИЦИ, 

ОПШТИНА ГРАДИШКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Романовици, општина Градишка, и то за 
катастарске парцеле бр. 2221/2 и 2222/3, укупне површине 
4149 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске. 

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Романовци, општина Градишка, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
у к.о. Романовци, општина Градишка, за катастарске парце-
ле бр. 2221/2 и 2222/3, уписане у посједовни лист број 465 
к.о. Романовци.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

 Помоћник директора за
Број: 21.04/951-1863/17 оснивање и одржавање
19. јануара 2018. године катастра непокретности,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШИПОВО, 
ОПШТИНА ШИПОВО

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Шипово, општина Шипово, и то за ка-
тастарске парцеле бр. 913/2, 913/3, 941/1 и 942/1, укупне 
површине 8030 м², основан у складу са Законом о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Шипово, општина Шипово, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар непокрет-
ности основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”,  
бр. 34/06, 110/08 и 15/10), и то за катастарске парцеле бр. 
913/2, 913/3, 941/1 и 942/1, уписане у лист непокретности 
број: 103 к.о. Шипово, општина Шипово.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 



29.1.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 43
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.
Број: 21.04/951-1916/16
12. јануара 2018. године Помоћник директора,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПОРЈЕЧИНА, 
ОПШТИНА ПЕТРОВО

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Порјечина, општина Петрово, и то за 
катастарску парцелу број: 1574/2, укупне површине 129175 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске. 

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Порјечина, општина Петрово, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
у к.о. Порјечина, општина Пeтрово, за катастарску парце-
лу број: 1574/2, уписану у посједовни лист број: 643 к.о. 
Порјечина.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.
 Помоћник директора за 
Број: 21.04/951-1445/17 оснивање и одржавање
19. јануара 2018. године катастра непокретности,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републике Срп-

ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 85/03), а 
у складу са вишегодишњим Статистичким програмом Репу-
блике Српске (Одлука Народне скупштине Републике Срп-
ске, објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
број 120/12), Републички завод за статистику  о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у децембру 
2017. године у односу на новембар 2017. године је 0,000.
Број: 06.3.03/060.1.5.12-159/17/18
23. јануара 2018. године Директор,
Бањалука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у децембру 2017. године износи 
1 338 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у децембру 2017. године износи 
835 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Ре-
публици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар 
2017. године износи 1 331 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар 
2017. године износи 831 КМ.
Број: 06.3.03/060.1-183/18
22. јануара 2018. године Директор,
Бањалука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске  
о б ј а в љ у ј е

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО И НЕТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ДЕЦЕМБРУ 2017. ГОДИНЕ

у КМ

Подручја дјелатности Бруто Нето
Укупно 1 338 835

A Пољопривреда, шумарство и риболов 1 160 721
B Вађење руда и камена 1 767 1 080
C Прерађивачка индустрија 1 004 664
D Производња и снабдијевање електрич-

ном енергијом, гасом, паром и клима-
тизација

1 765 1 086

E Снабдијевање водом, канализација, 
управљање отпадом и дјелатности са-
нације (ремедијације) животне средине

1 135 708

F Грађевинарство 882 552
G Трговина на велико и на мало, поправ-

ка моторних возила и мотоцикала 953 596

H Саобраћај и складиштење 1 009 630
I Дјелатности пружања смјештаја, 

припреме и послуживања хране, хоте-
лијерство и угоститељство

937 587

J Информације и комуникације 1 910 1 152
K Финансијске дјелатности и дјелатно-

сти осигурања 2 146 1 310

L Пословање некретнинама 1 000 624
M Стручне, научне и техничке дјелатно-

сти 1 413 865

N Административне и помоћне услужне 
дјелатности 874 548

O Јавна управа и одбрана, обавезно со-
цијално осигурање 1 799 1 105

P Образовање 1 322 817
Q Дјелатности здравствене заштите и 

социјалног рада 1 673 1 030

R Умјетност, забава и рекреација 895 560
S Остале услужне дјелатности 1 366 848
Број: 06.3.03/060.1-183/18
22. јануара 2018. године Директор,
Бањалука Др Радмила Чичковић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске
На основу члана 190. став 1. Закона о општем управ-

ном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
13/02, 87/07 и 50/10), члана 7. став 2. алинеја 7. Закона о 
друштвима за осигурање (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 2. и 
члана 6, a у вези са чланом 13. Правилника о условима за 
стицање и повлачење звања овлашћеног актуара (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 57/06 и 71/08), (у даљем 
тексту: Правилник), рјешавајући по захтјеву Мишић Игора 
из Модриче, за издавање овлашћења за обављање актуар-
ских послова, Агенција за осигурање Републике Српске (у 
даљем тексту: Агенција),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Издаје се овлашћење за обављање актуарских посло-

ва Мишић Игору из Модриче.
2. О упису Мишић Игора у Регистар овлашћених актуа-

ра Агенција ће одлучити посебним рјешењем, након доста-
вљања пријаве за упис у наведени регистар.
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3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

4. Ово рјешење је коначно.

Број: 05-529-1/18
17. јануара 2018. године Директор,
Бањалука Славен Дујаковић, с.р.

Јавна установа Фонд солидарности за 
дијагностику и лијечење обољења, стања и 

повреда дјеце у иностранству
На основу члана 5. став 3. Закона о Фонду солидарности 

за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дје-
це у иностранству (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 100/17 и 103/17) и тачке XV Одлуке о оснивању Јавне 
установе Фонд солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 109/17), Управни 
одбор ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, на I ре-
довној сједници, одржаној 22.12.2017. године,  д о н и о  ј е

СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА 

ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И 
ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим статутом уређују се дјелатност, органи, надле-

жност, намјена и коришћење средстава, јавност рада и 
извјештавање Јавне установе Фонд солидарности за дијаг-
ностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у ино-
странству (у даљем тексту: ЈУ Фонд солидарности).

Члан 2.
Оснивач ЈУ Фонд солидарности у име Републике Срп-

ске (у даљем тексту: Република) је Влада Републике Српске 
(у даљем тексту: Влада).

Члан 3.
Влада даје сагласност на Статут ЈУ Фонд солидарности.

Члан 4.
(1) ЈУ Фонд солидарности је јавна установа са јавним 

овлашћењима, има својство правног лица и уписује се у 
судски регистар.

(2) ЈУ Фонд солидарности послује преко рачуна отворе-
них код пословних банака.

Члан 5.
ЈУ Фонд солидарности ће за почетак рада користити 

основна средства и опрему Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске.

II - НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ, ПЕЧАТ, ЗНАК И ДЈЕЛАТНОСТ 
ФОНДА

Члан 6.
(1)  ЈУ Фонд солидарности у правном промету послује 

под називом: Јавна установа Фонд солидарности за дијаг-
ностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у ино-
странству.

(2) Скраћени назив Фонда је ЈУ Фонд солидарности за 
дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у 
иностранству.

Члан 7.
(1) Сједиште ЈУ Фонд солидарности је у Бањој Луци, 

Улица Здраве Корде број 8.
(2) О промјени назива и сједишта ЈУ Фонд солидар-

ности одлучује Влада.

Члан 8.
ЈУ Фонд солидарности има печат и штамбиљ.

Члан 9.
ЈУ Фонд солидарности у свом сједишту има 1 (један) при-

мјерак печата округлог облика, пречника 35 mm, у чијим кон-
центричним круговима стоји текст: “ЈУ Фонд солидарности 
за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у 
иностранству”, а у средини печата стоји текст: “Бања Лука”.

Члан 10.
ЈУ Фонд солидарности у свом сједишту има 1 (један) 

примјерак штамбиља за пријем поште, који је правоугаоног 
облика, димензија 70 x 35 mm, на којем стоји текст: “ЈУ 
Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, 
стања и повреда дјеце у иностранству - Бања Лука”. Испод 
наведеног текста стоји текст: “Примљено”, а испод истог се 
налазе колоне са ознакама: “Број” и “Прилог”.

Члан 11.
(1) За употребу печата одговорнo је лице које одреди 

директор ЈУ Фонд солидарности.
(2) Лице које рукује печатом и штамбиљем задужује се уз 

потпис и лично је одговорно за правилну употребу и чување.

Члан 12.
ЈУ Фонд солидарности има заштитни знак - лого, чији 

визуелни изглед утврђује директор ЈУ Фонд солидарности.

Члан 13.
ЈУ Фонд солидарности обавља дјелатност: 64.30 - тру-

стови, фондови и слични финансијски субјекти.

Члан 14.
Циљ ЈУ Фонд солидарности је омогућити обољелој дје-

ци до 18 година живота која су држављани Босне и Хер-
цеговине и Републике Српске и осигураници Фонда здрав-
ственог осигурања Републике Српске, а којој није могуће 
пружити адекватну здравствену услугу у здравственим 
установама у Републици Српској, као ни у другим здрав-
ственим установама са којима Фонд здравственог осигу-
рања Републике Српске има потписан уговор, дијагностику 
и лијечење у иностраним земљама у којима дјелују здрав-
ствене установе у којима је то могуће.

III - ОРГАНИ, РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ

Члан 15.
(1) Органи ЈУ Фонд солидарности су Управни одбор и 

директор.
(2) Стручне, административно-техничке и друге посло-

ве за потребе ЈУ Фонд солидарности обавља Фонд здрав-
ственог осигурања Републике Српске.

III-1. - УПРАВНИ ОДБОР

Члан 16.
(1) Управни одбор има петнаест (15) чланова.
(2) Управни одбор чине представници истакнутих здрав-

ствених радника, Савеза синдиката Републике Српске, Саве-
за општина и градова Републике Српске, Привредне коморе 
Републике Српске, медија и удружења чији су циљеви усмје-
рени на побољшање услова за лијечење обољеле дјеце.

(3) Управни одбор именује и разрјешава Влада, на 
приједлог Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске, након спроведеног поступка јавне кон-
куренције, на период од четири године.

(4) Начин рада и друга питања од значаја за рад Управ-
ног одбора уређују се Пословником о раду ЈУ Фонд соли-
дарности.

Члан 17.
Критеријуми за именовање чланова Управног одбора су:
1) посједовање знања из области здравствене заштите,
2) ранији друштвени ангажман у хуманитарном раду,
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3) познавање садржаја и начина рада Управног одбора и
4) успјешност у обављању на ранијим пословима.

Члан 18.
Управни одбор врши сљедеће послове:
1) доноси статут и врши измјене и допуне Статута,
2) доноси пословник о раду ЈУ Фонд солидарности и 

другe опште акте,
3) даје сагласност на одлуке директора о додјели сред-

става,
4) доноси програм рада,
5) доноси финансијски план,
6) усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун,
7) доноси годишњи извјештај о праћењу утрошка сред-

става и доставља га Влади на усвајање и упућивање у На-
родну скупштину Републике Српске,

8) прати намјенско трошење средстава,
9) благовремено информише Владу о неправилностима 

уоченим у поступку праћења одобравања средстава и пре-
длаже начин њиховог превазилажења,

10) активно учествује у креирању мјера и активности 
којима је циљ обезбјеђивање средстава за рад,

11) учествује у промоцији активности ЈУ Фонд соли-
дарности и

12) обавља и друге послове у складу са законом и овим 
статутом.

Члан 19.
(1) Члан Управног одбора разријешиће се дужности и 

прије истека времена на које је именован:
1) на лични захтјев,
2) ако не испуњава дужности предсједника, замјеника 

предсједника или члана Управног одбора,
3) ако својим поступцима штети интересима и угледу 

ЈУ Фонд солидарности,
4) ако има властите или пословне интересе који су у 

супротности са интересима ЈУ Фонд солидарности или у 
случају настанка сукоба интереса,

5) ако настану законом прописани разлози због којих не 
може бити члан Управног одбора.

(2) Одлуку о разрјешењу дужности члана Управног 
одбора доноси Влада.

(3) У случају разрјешења члана Управног одбора бира 
се нови члан у складу са законом и овим статутом.

III-2. - ДИРЕКТОР

Члан 20.
(1) Директора именује и разрјешава Влада.
(2) Именовање директора врши се на период од четири 

године након спроведеног поступка јавне конкуренције.

Члан 21.
Директор руководи, представља и заступа ЈУ Фонд со-

лидарности и одговоран је за законитост његовог рада.

Члан 22.
Критеријуми за именовање директора су:
1) завршен медицински факултет са најмање 360 ECTS 

бодова,
2) најмање осам година радног искуства у струци,
3) потребно стручно знање из области система здрав-

ствене заштите и
4) искуство у руковођењу.

Члан 23.
Директор може бити разријешен дужности прије истека 

времена на које је именован:
1) на лични захтјев,

2) када својим радом теже повриједи или више пута 
повриједи прописе који се односе на дјелатност ЈУ 
Фонд солидарности, Статут, подзаконске и друге опште 
акте,

3) ако одбије да извршава одлуке Управног одбора,
4) ако Народна скупштина Републике Српске не усвоји 

годишњи извјештај о раду,
5) ако својим несавјесним или неправилним радом, од-

носно пропуштањем радње, нанесе ЈУ Фонд солидарности 
штету у већем обиму,

6) ако због необављања или немарног обављања своје 
дужности ЈУ Фонд солидарности није могао извршити 
програм рада или друге задатке и

7) ако настану законом прописани разлози због којих не 
може бити директор.

IV - СТРУЧНО ТИЈЕЛО - КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЈУ ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

Члан 24.
(1) Комисија за додјелу средстава ЈУ Фонд солидар-

ности (у даљем тексту: Комисија), као стручно тијело, даје 
стручни налаз, оцјену и мишљење по захтјеву за додјелу 
средстава.

(2) Комисија из става 1. овог члана има 5 (пет) чланова 
из реда истакнутих стручњака у одговарајућим областима 
медицине.

(3) Влада, на приједлог Министра здравља и социјалне 
заштите Републике Српске, именује Комисију из става 1. 
овог члана и одређује предсједника и замјеника предсјед-
ника.

V - НАДЛЕЖНОСT, НАМЈЕНА И КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА

Члан 25.
(1) Надлежност ЈУ Фонд солидарности је управљање 

и располагање средствима намијењеним за дијагностику и 
лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, 
која се прикупљају из сљедећих извора:

1) буџета Републике Српске,
2) посебног доприноса за солидарност на терет буџет-

ских корисника, јавних предузећа, установа, органа управе 
и управних организација,

3) посебног доприноса за солидарност од нето плате 
запослених,

4) буџета општина и градова,
5) донација и
6) осталих средстава.
(2) ЈУ Фонд солидарности средства додјељује у складу 

са законом и општим актом који доноси директор.

Члан 26.
(1) Укупна средства која ЈУ Фонд солидарности оства-

рује и њихови извори, као и намјена утврђују се финан-
сијским планом.

(2) Средства из става 1. овог члана могу се користити 
само за намјене утврђене законом.

Члан 27.
Начин, поступак, облик, обим и рокови коришћења 

средстава утврђују се правилником који доноси дирек-
тор.

Члан 28.
Надзор над прикупљањем и расподјелом средстава 

Фонда врши радно тијело Народне скупштине Републике 
Српске, којем предсједава посланик из највеће опозиционе 
партије, изабрано у складу са актом којим се уређује рад 
Народне скупштине Републике Српске, чије чланове чине и 
два представника Главне службе за ревизију јавног сектора 
Републике Српске.
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VI - ЈАВНОСТ РАДА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 29.
(1) Рад ЈУ Фонд солидарности је јаван.
(2) На интернет страници Фонда здравственог осигу-

рања Републике Српске свакодневно ће бити доступне 
информације и преглед прикупљених и додијељених сред-
става, као и мјесечни извјештаји о укупно прикупљеним и 
додијељеним средствима.

Члан 30.
Извјештај о пословању и годишњи обрачун, као и го-

дишњи извјештај о праћењу утрошка средстава доставља 
се Влади на усвајање и упућивање у Народну скупштину 
Републике Српске.

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
(1) Измјене и допуне Статута врше се на начин пропи-

сан за његово доношење.
(2) Тумачење појединих одредби овог статута даје 

Управни одбор.

Члан 32.
Овај статут, након давања сагласности од стране Владе, 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службе-
ном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-1/17 В.д. предсједника
22. децембра 2017. године Управног одбора,
Бањалука Вита Малешевић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредби члана 54. Закона о електричној 
енергији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08, 
34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. ст. 1. и 2. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 1. тачка 5. Ста-
тута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
- Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 43. став 
1. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 59/10), члана 5. став 1. тачка в. и члана 21. Правилника 
о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 39/10 и 65/13), одлучујући по Захтјеву за издавање 
дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних 
купаца електричном енергијом привредног друштва Мје-
шовити холдинг Електропривреда Републике Српске - Ма-
тично предузеће акционарско друштво Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће “Електро-Бијељина” 
акционарско друштво Бијељина, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 65. редовној сједници, 
одржаној 22.12.2017. године у Требињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
СНАБДИЈЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ

1. Усваја се Захтјев привредног друштва Мјешовити 
холдинг Електропривреда Републике Српске - Матично 
предузеће акционарско друштво Требиње Зависно електро-
дистрибутивно предузеће “Електро-Бијељина” акционар-
ско друштво Бијељина за издавање дозволе за обављање 
дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном 
енергијом.

2. Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања та-
рифних купаца електричном енергијом издаје се на период 
важења од три године, почевши од 28.12.2017. године.

3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за оба-
вљање дјелатности снабдијевања тарифних купаца елек-

тричном енергијом и Услови дозволе за обављање дјелат-
ности снабдијевања тарифних купаца електричном енер-
гијом, регистарски број: 01-445-04-1/14-4/17.

4. Корисник Дозволе, у периоду важења Дозволе, оба-
везан је да плаћа регулаторну накнаду у износу, року и на 
начин утврђен посебним рјешењем Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и обја-
вљује се у “Службеном гласнику Републике Српске” и на 
интернет страници Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Привредно друштво Мјешовити холдинг Електропри-

вреда Републике Српске - Матично предузеће акционарско 
друштво Требиње Зависно електродистрибутивно преду-
зеће “Електро-Бијељина” акционарско друштво Бијељина 
(у даљем тексту: подносилац захтјева) корисник је Дозволе 
за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца 
електричном енергијом, издате Рјешењем број: 01-426-
6/14/Р-99-347, од 26.12.2014. године, са роком важења од 
18 мјесеци, док је Рјешењем број: 01-220-10/19/Р-18-190, 
од 24.6.2016. године, овај рок важења продужен са додат-
них 18 мјесеци, тако да ова дозвола важи до 27.12.2017. 
године. Подносилац захтјева је Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) поднио Захтјев за издавање дозволе за обављање 
дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном 
енергијом, број: 4286-3/17, од 20.9.2017. године, који је 
примљен у Регулаторној комисији 28.9.2017. године и заве-
ден под бројем: 01-445-1/17.

У поступку обраде поднесеног захтјева, у погледу њего-
ве комплетности, утврђено је да поднесени захтјев садржи 
одређене недостатке, па је, у складу са чланом 13. став 1. 
Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: Правил-
ник) од подносиоца захтјева затражено да отклони уочене 
недостатке и допуни Захтјев у одређеном року. Подносилац 
захтјева је у остављеном року извршио допуну Захтјева.

У складу са чланом 15. Правилника, а након што је 
утврђено да је Захтјев за издавање дозволе потпун, Регу-
латорна комисија је 15.11.2017. године обавијестила под-
носиоца о комплетности Захтјева и објавила обавјештење 
за јавност на својој интернет страници, огласној табли и 
у дневним новинама “Глас Српске” о поднесеном захтјеву, 
одредивши рок за достављање коментара јавности и под-
ношење захтјева за стицање статуса умјешача. До истека 
рока остављеног у обавјештењу за јавност, односно до 
22.11.2017. године, Регулаторној комисији нису достављe-
ни коментари на Захтјев за издавање дозволе, нити захтјеви 
за стицање статуса умјешача.

На основу члана 17. Правилника, Регулаторна комисија, 
на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, утвр-
дила је Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдије-
вања тарифних купаца електричном енергијом и донијела 
закључак да се у поступку јавног разматрања Нацрта ове до-
зволе одржи општа расправа у Бијељини 6.12.2017. године, 
а ради разматрања услова дозволе и прибављања коментара, 
како подносиоца, тако и јавности, на Нацрт дозволе. Закључ-
ком је такође одређено да се коментари на Нацрт дозволе и 
евентуални захтјеви за стицање статуса умјешача у поступку 
могу доставити до 8.12.2017. године. Општој расправи су, 
осим представника Регулаторне комисије, присуствовали 
и представници подносиоца захтјева. Подносилац захтјева 
није имао на расправи коментара на Нацрт дозволе, нити их 
је накнадно достављао у остављеном року у писаној форми. 
Такође, у остављеном року нису достављени захтјеви за сти-
цање статуса умјешача у овом поступку.

Извјештај са јавне расправе, списак присутних на ра-
справи, ставови по коментарима и Приједлог дозволе за 
обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца 
електричном енергијом достављени су подносиоцу захтјева 
15.12.2017. године и остављен му је рок до 20.12.2017. го-
дине за достављање коментара у писаној форми на Пријед-
лог дозволе. У остављеном року подносилац захтјева није 
доставио коментаре на Приједлог дозволе.
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Регулаторна комисија је на 65. редовној сједници, 

одржаној 22.12.2017. године, размотрила приједлог рје-
шења о издавању дозволе, укључујући приједлог услова 
дозволе и извјештај са опште расправе, Захтјев за издавање 
дозволе поднијет на прописаном обрасцу ОБ.04.03, као и 
сву приложену документацију према обрасцу захтјева за 
издавање дозволе и осталу достављену документацију у 
поступку, те утврдила да су испуњени критеријуми за изда-
вање дозволе. На основу наведеног, одлучено је као у т. 1, 2. 
и 3. диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 24. став 1. Закона о енергетици (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 49/09), којом је прописано 
да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, 
обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјека-
та, те на одредби члана 10. ст. 1. и 2. Правилника, којом је 
утврђено да се износ регулаторне накнаде утврђује посеб-
ним рјешењем о регулаторној накнади које доноси Регула-
торна комисија и да се она плаћа током периода важења до-
зволе. Ово рјешење доноси се на годишњем нивоу у складу 
са Методологијом за обрачун регулаторне накнаде, а на 
основу Буџета Регулаторне комисије за енергетику Репу-
блике Српске, који је усвојила Народна скупштина Репу-
блике Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и на члану 21. став 
5. Правилника.

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона 
о енергетици, те на чл. 5. и 15. Закона о управним споро-

вима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 
63/11).

Правна поука
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може 

се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рје-
шења.

Број: 01-445-9/17/Р-65-288
22. децембра 2017. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.

Након сравњивања са изворним текстом Правилника о 
усклађивању и регистрацији редова вожње (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/18), утврђено је да је начињена техни-
чка грешка, те се у складу са чланом 77. Правилника норматив-
но-правне технике за израду закона и других прописа Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/14)  д а ј е 

ИСПРАВКА
Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње

1. У члану 12. Правилника о усклађивању и регистрацији ре-
дова вожње (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/18) 
ријечи: “чланом 7. став 4. овог правилника” замјењују се ријечима: 
“чланом 7. став 5. овог правилника”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 13.01/345-2530-1/17
25. јануара 2018. године Секретар,
Бања Лука Рајка Вукаљевић, с.р.
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