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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу
Буџета Републике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12) и члана 11. став 2.
Уредбе о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 71/05 и 65/07), Влада Републике Српске, на 26.
сједници, одржаној 12.09.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА – ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ УДРУЖЕЊИМА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, за период 1. јануар 30. септембар 2013. године

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне самоуправе (организациони код 1141) на План утрошка средстава – текући грантови удружењима од јавног интереса, са
позиције 415200, за период 1. јануар - 30. септембар 2013.
године, у износу од 131.668,53 КМ.
II
Новчана средства из тачке I Одлуке додјељују се удружењима од јавног интереса за редован рад и распоређују се
на сљедећи начин:
- Борачкој организацији Републике
Српске, Бања Лука ....................................13.000,00 КМ;
- Савезу логораша Републике Српске,
Бања Лука ..................................................12.000,00 КМ;
- Републичкој организацији породица
заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила Републике Српске,
Бања Лука ..................................................12.000,00 КМ;
- Савезу организација и удружења
ратних војних инвалида
Републике Српске .....................................12.000,00 КМ;
- Удружењу ампутираца “Удас”
Бања Лука ....................................................5.800,00 КМ;
- Савезу удружења цивилних жртава
рата Републике Српске, Бања Лука ...........5.800,00 КМ;
- Савезу дистрофичара Републике
Српске, Бања Лука ......................................4.900,00 КМ;
- Савезу инвалида рада Републике
Српске, Бања Лука ......................................4.900,00 КМ;

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна 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
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

- Савезу глувих и наглувих Републике
Српске, Бања Лука ......................................5.100,00 КМ;
- Савезу слијепих Републике Српске,
Бања Лука ....................................................5.600,00 КМ;
- Савезу параплегичара, обољелих од
дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида Републике Српске, Бања Лука ..5.600,00 КМ;
- Савезу удружења за помоћ ментално
недовољно развијеним лицима
Републике Српске, Бања Лука ..................5.100,00 КМ;
- Удружењу пензионера Републике
Српске, Бања Лука .....................................4.700,00 КМ;
- Удружењу “Јасеновац – Доња Градина”
Бања Лука ...................................................1.718,53 КМ;
- Савезу општина и градова Републике
Српске, Бијељина ........................................2.800,00 КМ;
- Савезу друштава добровољних
давалаца крви Републике Српске,
Требиње .......................................................6.600,00 КМ;
- Српском просвјетном и културном
друштву “Просвјета” Пале.........................6.500,00 КМ;
- Савезу националних мањина
Републике Српске, Бања Лука ...................6.100,00 КМ;
- Омладинском савјету Републике
Српске, Бања Лука ......................................3.150,00 КМ;
- Покрету потрошача Републике
Српске, Бања Лука ......................................3.600,00 КМ;
- Савезу радиоаматера Републике
Српске, Бања Лука ......................................4.700,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1900/13
12. септембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 6. став 3. 3акона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
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публике Српске, на 25. сједници, одржаној 4.09.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УСЛОВИМА ЗА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА КРЕЧЊАКА НА ЛЕЖИШТУ “ПОТКОМ”,
ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

I
Овом одлуком прописују се услови за расписивање и
спровођење јавног позива ради додјеле концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена - кречњака на
лежишту “Потком”, које у цијелости припада општини
Берковићи. Експлоатација ће се вршити на земљишту означеном као к.ч. бр. 2016/1 и 2178/1, уписане у посједовни
лист број 166 КО Берковићи. Експлоатација архитектонско-грађевинског камена - кречњака на лежишту “Потком”
у складу је са развојним планом општине Берковићи.
II
Према Студији економске оправданости додјеле концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског камена кречњака на лежишту “Потком” код Берковића процијењена вриједност инвестиције износи око 790.750,00 КМ.
III
Концесија се додјељује на период од 30 годинa, рачунајући од дана потписивања уговора о концесији.
У рок концесије укључује се вријеме потребно за обављање припремних радњи и обезбјеђење инвестиције.
IV
Концесиона накнада утврђује се како слиједи:
- једнократна накнада за право коришћења минералне
сировине не може бити мања од 18.000,00 КМ и
- накнада за коришћење минералне сировине не може
бити мања од износа од 3,8% од годишњег бруто прихода.
V
Право учешћа на јавном позиву имају сва правна лица у
складу са Законом о концесијама, која испуњавају сљедеће
услове:
- да су регистрована код надлежног суда или у другом
одговарајућем регистру,
- да имају одговарајући бонитет за реализацију предметне концесије,
- да су обезбиједила властита средства или изјаву одговарајуће финансијске организације да ће их пратити у финансирању предмета концесије,
- да су технички, технолошки и стручно оспособљена
за обављање концесионе дјелатности.
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума утврђених тендерском документацијом.
VI
Учесници јавног позива на име обезбјеђења понуде
уплаћују новчани депозит у износу од 10.000,00 КМ, на одговарајући рачун буџета.
VII
Концесионар ће бити обавезан да:
- ријеши имовинско-правне односе на некретнинама
предвиђеним за обављање концесионе дјелатности,
- при обављању концесионе дјелатности обезбиједи
средства и неопходне услове за заштиту животне средине и
рекултивацију земљишта, у складу са важећим прописима,
- код извођења припремних радова, изградње рударских и других објеката који су предмет концесије, као и
обављању концесионе дјелатности за све вријеме трајања
концесије, под истим условима, приоритетно ангажује домаће извођаче радова и користи домаћу опрему и услуге.
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VIII
Концесионар за извршавање предмета концесије
обезбјеђује банкарску гаранцију за добро извршење посла
у износу од 5% од вриједности инвестиције утврђене Студијом економске оправданости експлоатације архитектонско-грађевинског камена - кречњака на лежишту “Потком”
код Берковића.
IX
Иницијативу за додјелу концесије поднијело ја привредно друштво “Bit corporation” д.о.о. Берковићи.
X
Јавни позив за додјелу концесије објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу “Глас
Српске” и на сајту Министарства индустрије, енергетике и
рударства.
XI
У јавном позиву утврдиће се начин достављања понуда, врста исправа које се прилажу као доказ о испуњењу
услова, рок достављања понуда и други елементи везани за
предметну концесију.
XII
Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да распише јавни позив за додјелу концесије,
заприми понуде и исте прослиједи Комисији за концесије
Републике Српске на даље поступање у складу са Законом
о концесијама.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1897/13
4. септембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1364
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 4.09.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња далековода 10 кV Гацко - Сливља, па се у ту сврху може извршити
непотпуна експропријација некретнина означених као:
- дио к.ч. бр. 424/5 зв. “Подкућница” ораница по култури прилазни пут у површини 1470 м², уписана у зк. ул. бр.
247 к.о. Сливља, сувласништво: Дамјанац (Трифка) Петар
са 1/10 дијела, Дамјанац удт. Никитовић (жена Јова) Анђа
са 1/10 дијела, Дамјанац удт. Братић (жена Радослава) Спасенија са 1/10 дијела, Дамјанац удт. Братић (жена Саве) Јована са 1/10 дијела, Дамјанац (Петар) Ђорђо са 1/2 дијела,
Мучибабић рођ. Дамјанац Анђа са 1/30 дијела, Дамјанац
(уд. Митра) Мара са 1/15 дијела, уписана у Пл. бр. 63/1 к.о.
Сливља, у посједу Д.С. Путеви и Пл. бр. 48 к.о. Сливља, у
посједу Дамјанац Петра Ђорђо са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 413 зв. “Чињарића врт” пашњак по култури пашњак у површини 1900 м², уписана у зк. ул. бр. 300
к.о. Сливља, сувласништво: Богдановић (Тодор) Сава са 1/2
дијела и Богдановић рођ. Мучибабић Василија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 31/0 к.о. Сливља, у посједу Богдановић Василија удова Николе са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 657/1 зв. “Пјешчара Лука” по култури
остало неплодно земљиште у површини 7250 м², уписана у
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зк. ул. бр. 292 к.о. Сливља, сувласништво: Богдановић (Андрија) Вукосава са 1/3 дијела, Богдановић (Андрија) Милан
са 1/3 дијела, Богдановић (Милинко) Милисав са 1/6 дијела, Богдановић (Милинко) Драган са 1/6 дијела, уписана у
Пл. бр. 234/1 к.о. Сливља, у посједу Супић Видака Митар
са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 2135/1 зв. “Љесковац” ораница по култури
пашњак у површини 2300 м², уписана у зк. ул. бр. 301 к.о.
Сливља, сувласништво: Буха (Иван) Радован са 1/4 дијела,
Буха (Иван) Петар са 1/4 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/4 дијела, Буха (уд. Трифка) Јована
са 1/24 дијела и Буха (рођ. Хрњез) Радојка са 5/24 дијела,
уписана у Пл. бр. 45/0 к.о. Сливља, у посједу Буха Радојка
удова Божидара са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 2135/2 зв. “Љесковац” ораница по култури
пашњак у површини 3400 м², уписана у зк. ул. бр. 301 к.о.
Сливља, сувласништво: Буха (Иван) Радован са 1/4 дијела,
Буха (Иван) Петар са 1/4 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/4 дијела, Буха (уд. Трифка) Јована
са 1/24 дијела и Буха (рођ. Хрњез) Радојка са 5/24 дијела,
уписана у Пл. бр. 45/0 к.о. Сливља, у посједу Буха Радојка
удова Божидара са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 2077 зв. “Код цесте” пашњак по култури
пашњак у површини 1050 м², уписана у зк. ул. бр. 769 к.о.
Сливља, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана
у Пл. бр. 45/0 к.о. Сливља, у посједу Буха Радојка удова
Божидара са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1917 зв. “Лучица” пашњак по култури
остало неплодно земљиште у површини 5050 м², уписана
у зк. ул. бр. 448 к.о. Сливља, сувласништво: Буха (Сима)
Ђорђо са 1/8 дијела и Милидраг (Алекса) Божо са 7/8 дијела, уписана у Пл. бр. 298/1 к.о. Сливља, у посједу Милидраг Алексе Божо са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1915/1 зв. “Лука” ораница по култури остало неплодно земљиште у површини 6150 м², уписана у зк.
ул. бр. 304 к.о. Сливља, сувласништво: Буха (уд. Илије)
Милица са 1/4 дијела, Буха (Илија) Војо са 3/32 дијела,
Буха (Илија) Недељко са 3/32 дијела, Буха (Илија) Перо са
3/32 дијела, Буха (Илија) Обрен са 3/32 дијела, Буха (Илија)
Борика са 3/32 дијела, Буха (Илија) Митар са 3/32 дијела,
Буха (Илија) Данило са 3/32 дијела, Пикула (жена Гојка)
Вукосава са 3/32 дијела, уписана у Пл. бр.41/0 к.о. Сливља,
у посједу Буха Милева уд. Пера рођ. Братић са 1/1 дијела
и Пл. бр. 37/0 к.о. Сливља, у посједу Буха Ђорђа Косто са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1915/2 зв. “Лучица” ораница по култури
ливада у површини 2300 м², уписана у зк. ул. бр. 308 к.о.
Сливља, сувласништво: Буха (уд. Вуколаје) Љубица са 3/4
дијела и Буха (Вуколаја) Војка са 1/4 дијела, уписана у Пл.
бр. 38/0 к.о. Сливља, у посједу Буха Љубица удова Вула са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1737 зв. “Рањеница” ораница по култури њива у површини 1700 м², уписана у зк. ул. бр. 464 к.о.
Сливља, власништво: Мучибабић (пок. Ћетка) Михајло са
1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 240/1 к.о. Сливља, у посједу
Мучибабић Богдана Миливоје са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1738 зв. “Рањенице” ораница по култури
ост. непл. земљиште у површини 12100 м², уписана у зк. ул.
бр. 492 к.о. Сливља, сувласништво: Вучковић (Гајо) Пеко
са 1/2 дијела, Вучковић (Обрад) Неђо са 3/8 дијела, Вучковић (Милан) Милинко са 1/24 дијела, Вучковић (Милан)
Мирослав са 1/24 дијела, Вучковић (Милан) Мира са 1/24
дијела, уписана у Пл. бр. 195/0 к.о. Сливља, у посједу Вучковић Обрена Неђо са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1665/1 зв. “Поток” поток по култури ријека у површини 2174225 м², уписана у зк. ул. бр. 200 к.о.
Сливља, власништво: Држава - Јавно добро са 1/1 дијела,
уписана у Пл. бр. 54/1 к.о. Сливља, у посједу Д.С. Воде са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1789/1 зв. “Нерода” ливада по култури
ливада у површини 4500 м², уписана у зк. ул. бр. 528 к.о.
Сливља, сувласништво: Гузина (Петар) Ристо са 3/28 дијела, Гузина (Петар) Милан са 3/28 дијела, Гузина (Петар)
Јефто са 3/28 дијела, Гузина (Петар) Јела са 3/28 дијела,
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Гузина удт. Вуковић (Петар) Вида са 3/28 дијела, Држава
РС, Орган располагања СО Гацко са 3/28 дијела, Братић
Јела са 1/20 дијела, Перовић (Петар) Милан са 1/20 дијела,
Вуковић (Виде) Драгица са 1/20 дијела, Шабна (Виде) Марица са 1/40 дијела, Мрвица (Томо) Ружица са 1/40 дијела
и Мучибабић (Божо) Милко са 22/140 дијела, уписана у Пл.
бр. 268/0 к.о. Сливља, у посједу Гузина Мара уд. Петра рођ.
Шакота са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1789/2 зв. “Нерода” ливада по култури
ливада у површини 4850 м², уписана у зк. ул. бр. 380 к.о.
Сливља, сувласништво: Драшковић (жена Обрада) Милица
са 1/15 дијела, Вуковић (жена Рада) Стана са 1/15 дијела,
Шиљеговић (жена Петра) Симана са 1/15 дијела, Братић
(Анто) Анђелко са 7/10 дијела и Братић (Алекса) Мирко са
1/10 дијела, уписана у Пл. бр. 33/0 к.о. Сливља, у посједу
Братић Анта Анђелко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1789/5 зв. “Очница” ливада по култури
ливада у површини 7600м², уписана у зк. ул. бр. 501 к.о.
Сливља, сувласништво: Гузина (Бошко) Томо са 1/9 дијела, Гузина (Бошко) Јефто са 1/9 дијела, Гузина (Перо) Драгутин са 2/45 дијела, Гузина (Перо) Благоје са 2/45 дијела,
Гузина (Перо) Милан са 2/45 дијела, Гузина (Перо) Новица са 2/45 дијела, Држава РС, Орган располагања СО
Гацко са 2/9 дијела, Гузина (Илија) Славко са 1/15 дијела, Гузина (уд. Акима) Сава са 1/90 дијела, Гузина (Аким)
Вељко са 1/20 дијела, Гузина (Аким) Здравко са 5/36 дијела, Гузина (рођ. Ђерић) Јеша са 8/225 дијела и Гузина
(Максим) Никола са 2/225 дијела, уписана у Пл. бр. 267/1
к.о. Сливља, у посједу Гузина Јеша уд. Максима рођ. Ђерић са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1792/1 зв. “Лази” ливада по култури ливада
у површини 14530 м², уписана у зк. ул. бр. 342 к.о. Сливља,
сувласништво: Анђић (Јован) Роса са 1/5 дијела, Гузина
рођ. Анђић (жена Николе) Ђурђа са 1/5 дијела, Анђић (Петар) Вељко са 1/10 дијела, Анђић (Петар) Ђоко са 1/10 дијела, Анђић (Тодор) Светозар са 3/40 дијела, Анђић (Тодор)
Трипо са 3/40 дијела, Кекић (Тодор) Јокица са 1/20 дијела, Анђић (уд. Данила) Зора са 1/30 дијела, Савичић (рођ.
Анђић) Мира са 1/30 дијела, Ђурић (рођ. Анђић) Станка
са 1/30 дијела, Вујовић (рођ. Анђић) Снежана са 1/30 дијела, Анђић (Данило) Гордана са 1/30 дијела, Вуковић (рођ.
Анђић) Татјана са 1/30 дијела, уписана у Пл. бр. 22/1 к.о.
Сливља, у супосједу Анђић (Јована) Зорка са 1/6 дијела,
Анђић (Данила) Гордана са 1/6 дијела, Савичић рођ. Анђић
Мира са 1/6 дијела, Вуковић рођ. Анђић Татјана са 1/6 дијела, Ћурић рођ. Анђић Станка са 1/6 дијела и Вујовић рођ.
Анђић Снежана са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1792/7 зв. “Лази” пашњак по култури пашњак у површини 9960 м², уписана у зк. ул. бр. 342 к.о.
Сливља, сувласништво: Анђић (Јован) Роса са 1/5 дијела,
Гузина рођ. Анђић (жена Николе) Ђурђа са 1/5 дијела,
Анђић (Петар) Вељко са 1/10 дијела, Анђић (Петар) Ђоко
са 1/10 дијела, Анђић (Тодор) Светозар са 3/40 дијела,
Анђић (Тодор) Трипо са 3/40 дијела, Кекић (Тодор) Јокица са 1/20 дијела, Анђић (уд. Данила) Зора са 1/30 дијела,
Савичић (рођ. Анђић) Мира са 1/30 дијела, Ђурић (рођ.
Анђић) Станка са 1/30 дијела, Вујовић (рођ. Анђић) Снежана са 1/30 дијела, Анђић (Данило) Гордана са 1/30 дијела,
Вуковић (рођ. Анђић) Татјана са 1/30 дијела, уписана у Пл.
бр. 22/1 к.о. Сливља у супосједу Анђић (Јована) Зорка са
1/6 дијела, Анђић (Данила) Гордана са 1/6 дијела, Савичић
рођ. Анђић Мира са 1/6 дијела, Вуковић рођ. Анђић Татјана са 1/6 дијела, Ћурић рођ. Анђић Станка са 1/6 дијела и
Вујовић рођ. Анђић Снежана са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1/749 зв. “Брљава” ливада по култури ливада у површини 15595 м², уписана у зк. ул. бр. 759 к.о.
Сливља, сувласништво: Тунгуз (рођ. Јеремић) Јована са
1/6 дијела, Јеремић (Виде) Госпава са 1/6 дијела, Јеремић
(Илије) Владо са 1/36 дијела, Јеремић (Илија) Даница са
1/36 дијела, Јеремић (Илија) Стана са 1/36 дијела, Јеремић
(Илија) Крсто са 1/16 дијела, Јеремић (Обрен) Димитрије
са 1/4 дијела, Јеремић (Коста) Славко са 1/4 дијела и Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/36 дијела, уписана
у Пл. бр. 226/1 к.о. Сливља, у посједу Јеремић Обрена Косто са 1/1 дијела;
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- дио к.ч. бр. 2136/2 зв. “Љесковац” шума по култури
пашњак у површини 600 м², уписана у зк. ул. бр. 769 к.о.
Сливља, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана
у Пл. бр. 39/6 к.о. Сливља, у посједу ЈПШ Шуме РС а.д.
Соколац, ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1866/8 зв. “Продолишта” ораница по култури њива у површини 460 м², уписана у зк. ул. бр. 543
к.о. Сливља, сувласништво: Гузина (Обрен) Драшко са
1/2 дијела, Гузина удт. Буха Милка са 1/10 дијела, Гузина
(Илија) Цвија са 1/10 дијела, Гузина (унук Илије) Момир са
1/10 дијела, Ћеранић рођ. Гузина (Лазар) Ангелина са 1/10
дијела и Бинаревић рођ. Гузина (Лазар) Мира са 1/10 дијела, уписана у Пл. бр. 210/0 к.о. Сливља, у посједу Гузина
Обрена Драшко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1583/27 зв. “Више велике њиве” ораница
по култури њива у површини 4200 м², уписана у зк. ул. бр.
769 к.о. Сливља, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела,
уписана у Пл. бр. 214/0 к.о. Сливља, у посједу Гузина Видака Јован са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1668/1 зв. “Штака” ораница по култури
њива у површини 4100 м², уписана у зк. ул. бр. 241 к.о. Сливља, сувласништво: Његуш (Лазар) Јована са 1/33 дијела,
Његуш (Лазар) Вида са 1/33 дијела, Хрњез (Богдан) Душан са 1/33 дијела, Хрњез (Богдан) Максим са 1/33 дијела, Мучибабић (Анто) Обренија са 1/33 дијела, Мучибабић
(Анто) Вида са 1/33 дијела, Мучибабић (Анто) Љубица са
1/33 дијела, Братић (Томо) Богољуб са 1/81 дијела, Батинић (рођ. Дракулић) Душанка са 1/90 дијела, Батинић (Божидар) Томислав са 1/90 дијела, Мучибабић (уд. Новице)
Милка са 1/132 дијела, Мучибабић (Новица) Јевто са 2/132
дијела, Мучибабић (Новица) Гаврило са 1/132 дијела, Мучибабић (Новица) Димитрије са 1/132 дијела, Ковачевић
рођ. Мучибабић (Новица) Мирјана са 1/132 дијела, Братић
(Алекса) Мирко са 261/405 дијела и Говедарица (Милован)
Блажо са 1/33 дијела, уписана у Пл. бр. 34/0 к.о. Сливља, у
посједу Братић Алексе Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1667/3 зв. “Лазина” ораница по култури
њива у површини 2450 м², уписана у зк. ул. бр. 329 к.о.
Сливља у власништву Гузина (Никола) Илија са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 198/0 к.о. Сливља, у посједу Гузина
Алексе Секул са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1671/4 зв. “Воћњак” по култури воћњак
у површини 750 м², уписана у зк. ул. бр. 385 к.о. Сливља,
сувласништво: Братић (Томо) Богољуб са 1/54 дијела, Батинић (рођ. Дракулић) Душанка са 1/60 дијела, Батинић (Божидар) Томислав са 1/60 дијела, Братић (Алекса) Мирко са
128/135 дијела, уписана у Пл. бр. 34/0 к.о. Сливља, у посједу Братић Алексе Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1789/4 зв. “Нерад” ливада по култури ливада у површини 4000 м², уписана у зк. ул. бр. 539 к.о. Сливља, сувласништво: Братић (Томо) Богољуб са 1/54 дијела,
Батинић (рођ. Дракулић) Душанка са 1/60 дијела, Батинић
(Божидар) Томислав са 1/60 дијела, Братић (Алекса) Мирко са 128/135 дијела, уписана у Пл. бр. 34/0 к.о. Сливља, у
посједу Братић Алексе Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1583/1 зв. “Крмник, Кремењаш, Зомила,
Голобрдо, Хазе и Ражиште” пашњак по култури пашњак у
површини 2393500 м², уписана у зк. ул. бр. 769 к.о. Сливља,
власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр.
39/6 к.о. Сливља, у посједу ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац,
ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1922/1 зв. “Бабин до” шума по култури пашњак у површини 174000 м², уписана у зк. ул. бр. 769 к.о.
Сливља, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана
у Пл. бр. 39/6 к.о. Сливља, у посједу ЈПШ Шуме РС а.д.
Соколац, ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 2075 зв. “Љесковац” шума по култури пашњак у површини 10900 м², уписана у зк. ул. бр. 769 к.о.
Сливља, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана
у Пл. бр. 39/6 к.о. Сливља, у посједу ЈПШ Шуме РС а.д.
Соколац, ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1789/8 зв. “Очница” ливада по култури ливада у површини 1700 м², уписана у зк. ул. бр. 501 к.о. Сливља, сувласништво: Гузина (Бошко) Томо са 1/9 дијела, Гу-
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зина (Бошко) Јефто са 1/9 дијела, Гузина (Перо) Драгутин
са 2/45 дијела, Гузина (Перо) Благоје са 2/45 дијела, Гузина
(Перо) Милан са 2/45 дијела, Гузина (Перо) Новица са 2/45
дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 2/9
дијела, Гузина (Илија) Славко са 1/15 дијела, Гузина (уд.
Акима) Сава са 1/90 дијела, Гузина (Аким) Вељко са 1/20
дијела, Гузина (Аким) Здравко са 5/36 дијела, Гузина (рођ.
Ђерић) Јеша са 8/225 дијела и Гузина (Максим) Никола са
2/225 дијела, уписана у Пл. бр. 193/0 к.о. Сливља, у посједу
Мучибабић Сима Филип са 1/1 дијела и Пл. бр. 270/1 к.о.
Сливља, у посједу Гузина Алексе Страјо са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1792/4 зв. “Лази” ливада по култури ливада у површини 15340 м², уписана у зк. ул. бр. 33 к.о. Сливља, власништво: Вукановић (Војо) Срећко са 1/1 дијела,
уписана у Пл. бр. 23/0 к.о. Сливља, у посједу Анђић Тодора
Трипо са 1/1 дијела и Пл. бр. 10/3, у посједу ОДПП “Планинско добро” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1792/5 зв. “Лази” ораница по култури ливада у површини 8880 м², уписана у зк. ул. бр. 33 к.о. Сливља, власништво: Вукановић (Војо) Срећко са 1/1 дијела,
уписана у Пл. бр. 23/0 к.о. Сливља, у посједу Анђић Тодора
Трипо са 1/1 дијела и Пл. бр. 10/3, у посједу ОДПП “Планинско добро” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1792/8 зв. “Лази” ливада по култури пашњак у површини 10790 м², уписана у зк. ул. бр. 645 к.о.
Сливља, сувласништво: Анђић (Јован) Роса са 1/5 дијела,
Гузина рођ. Анђић (жена Николе) Ђурђа са 1/5 дијела,
Анђић (Петар) Вељко са 1/10 дијела, Анђић (Петар) Ђоко
са 1/10 дијела, Анђић (Тодор) Светозар са 3/40 дијела,
Анђић (Тодор) Трипо са 3/40 дијела, Кекић (Тодор) Јокица
са 1/20 дијела, Анђић (уд. Данила) Зора са 1/30 дијела, Савичић рођ. Анђић Мира са 1/30 дијела, Ђурић рођ. Анђић
Станка са 1/30 дијела, Вујовић рођ. Анђић Снежана са 1/30
дијела, Анђић (Данило) Гордана са 1/30 дијела, Вуковић
рођ. Анђић Татјана са 1/30 дијела уписана у Пл. бр. 20/1
к.о. Сливља у супосједу Петра Ђока са 1/2 дијела и Анђић
Петра Вељко са 1/2 дијела и Пл. бр. 10/3 к.о. Сливља, у
посједу ОДПП “Планинско добро” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1789/7 зв. “Очница” ливада по култури
ливада у површини 4450 м², уписана у зк. ул. бр. 323 к.о.
Сливља, сувласништво: Гузина (Ђорђо) Милисав са 1/20
дијела, Гузина (Никола) Илија са 1/4 дијела, Матковић
(Ристо) Божо са 1/5 дијела, Гузина (уд. Божидара) Цвијета
са 1/6 дијела, Гузина (Божидар) Марко са 1/12 дијела и Гузина (Божидар) Милан са 1/4 дијела уписана у Пл. бр. 40/6
к.о. Сливља, у посједу Д.С. Општина Гацко са 1/1 дијела и
Пл. бр. 246/1 к.о. Сливља, у посједу Гузина Цвијета удова
Божидара са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 428 зв. “Код куће” ораница по култури
њива у површини 980 м², уписана у зк. ул. бр. 57 к.о. Сливља, сувласништво: Дамјанац (Стојан) Миле са 1/5 дијела,
Дамјанац (Стојан) Коста са 1/5 дијела, Дамјанац (Петар)
Ђорђо са 2/5 дијела, Стојић (Јован) Перо са 1/10 дијела,
Стојић (Јован) Илија са 1/10 дијела уписана у Пл. бр. 40/6
к.о. Сливља, у посједу Д.С. Општина Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1735 зв. “Рањевица” ораница по култури
њива у површини 3600 м², уписана у зк. ул. бр. 352 к.о. Сливља, сувласништво: Мучибабић (Никола) Сава са 1/16 дијела, Мучибабић (Никола) Лазар са 3/80 дијела, Мучибабић
(Трифко) Јока са 1/36 дијела, Мучибабић (Никола) Душан
са 9/80 дијела, Мучибабић (Спасоје) Милош са 1/4 дијела,
Мучибабић (Добривоје) Милијана са 1/24 дијела, Мучибабић (Добривоје) Рајка са 1/24 дијела, Мучибабић (Добривоје) Ковиљка са 1/24 дијела, Мучибабић (Бошка) Гојко са
1/8 дијела, Мучибабић рођ. Михић (уд. Добривоја) Радмила
са 7/72 дијела, Мучибабић (Душан) Ненад са 3/80 дијела и
Мучибабић (Бранко) Раденко са 1/8 дијела, уписана у Пл.
бр. 219/1 к.о. Сливља, у посједу Мучибабић Николе Душан са 1/1 дијела и Пл. бр. 249/1 к.о. Сливља у супосједу
Мучибабић Бошка Гојко са 1/2 дијела и Мучибабић Бошка
Бранко са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1740 зв. “Врти” ораница по култури њива
у површини 850 м2, уписана у зк. ул. бр. 451 к.о. Сливља,
сувласништво: Мучибабић (Никола) Сава са 1/16 дијела

16.09.2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Мучибабић (Никола) Лазар са 3/80 дијела, Пјешчић (рођ.
Чабрило) Јованка са 3/80 дијела, Мучибабић (Трифко) Јока
са 1/36 дијела, Филиповић (Драгић) Јања са 9/80 дијела,
Мучибабић (Бошка) Гојко са 5/24 дијела, Мучибабић (Душан) Ненад са 5/24 дијела, Мучибабић рођ. Михић (уд.
Добривоја) Радмила са 1/18 дијела и Мучибабић (Лазар)
Бошко са 1/4 дијела, уписана у Пл. бр. 219/1 к.о. Сливља, у
посједу Мучибабић Николе Душан са 1/1 дијела и Пл. бр.
249/1 к.о. Сливља у супосједу Мучибабић Бошка Гојко са
1/2 дијела и Мучибабић Бошка Бранко са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1790/7 зв. “Очница” ливада по култури ливада у површини 1800 м², уписана у зк. ул. бр. 496 к.о. Сливља, сувласништво: Гузина (Радослав) Ђорђо са 1/3 дијела,
Гузина (Стеван) Љубица са 1/24 дијела, Брковић (Ајдин)
Халид са 4/15 дијела, Гузина (Ристо) Гојко са 1/15 дијела,
Гузина (Владимир) Миленко са 1/12 дијела, Гузина (Стеван) Љубомир са 3/24 дијела и Гузина (Владимир) Аница са
1/12 дијела, уписана у Пл. бр. 266/0 к.о. Сливља, у посједу
Гузина Радослава Ђорђо са 1/1 дијела и Пл. бр. 227/1 к.о.
Сливља, у посједу Гузина Риста Славко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1790/6 зв. “Очничар” ливада по култури
ливада у површини уписана у зк. ул. бр. 479 к.о. Сливља,
сувласништво: Марић Раде са 1/72 дијела, Гузина (Никола) Игњат са 4/15 дијела, Гузина (Никола) Радован са 1/15
дијела, Гузина (Алекса) Страхиња са 1/6 дијела, Гузина
(Алекса) Секула са 35/72 дијела, уписана у Пл. бр. 201/1
к.о. Сливља, у посједу Гузина Николе Игњат са 1/1 дијела
и Пл. бр. 198/0 к.о. Сливља, у посједу Гузина Алексе Секул
са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 647/1 зв. “Цвилни” шума по култури њива
у површини 290620 м², уписана у зк. ул. бр. 769 к.о. Сливља, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана у Пл.
бр. 35/0 к.о. Сливља, у посједу Буха Аница уд. Јована рођ.
Пикула са 1/1 дијела, Пл. бр. 36/0 к.о. Сливља, у посједу
Буха Бранка Тодор са 1/1 дијела, Пл. бр. 37/0 к.о. Сливља,
у посједу Буха Ђорђа Косто са 1/1 дијела, Пл. бр. 39/6 к.о.
Сливља, у посједу ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац, ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела, Пл. бр. 40/6 к.о. Сливља, у
посједу Д.С. Општина Гацко са 1/1 дијела, Пл. бр. 41/0 к.о.
Сливља, у посједу Буха Милева уд. Пера рођ. Братић са 1/1
дијела, Пл. бр. 42/0 к.о. Сливља, у посједу Буха Милица уд.
Сима рођ. Ковачевић са 1/1 дијела, Пл. бр. 234/1 к.о. Сливља, у посједу Супић Видака Митар са 1/1 дијела, Пл. бр.
289/1 к.о. Сливља, у посједу Игњатовић Трифка Обрен са
1/1 дијела, Пл. бр. 298/1 к.о. Сливља, у посједу Милидраг
Алексе Божо са 1/1 дијела и Пл. бр. 234/1 к.о. Сливља, у
посједу Супић Видака Митар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1/56 зв. “Присоје” пашњак по култури пашњак у површини 18358611 м², уписана у зк. ул. бр. 769 к.о.
Сливља, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана у
Пл. бр. 177 к.о. Сливља у супосједу Новић рођ. Мучибабић
Стојка са 1/9 дијела, Мучибабић Драгутина Милинко са 3/4
дијела и Мучибабић Драгутина Ђорђије са 5/36 дијела, Пл.
бр. 194/1 к.о. Сливља, у посједу Таушан Николе Божидар са
1/1 дијела, Пл. бр. 29/0 к.о. Сливља, у посједу Богдановић
Милана Драгомир са 1/1 дијела, Пл. бр.169/0 к.о. Сливља,
у посједу Мучибабић Новице Јефто са 1/1 дијела, Пл. бр.
28/0 к.о. Сливља, у посједу Бјелоглав Обрада Новица са
1/1 дијела, Пл. бр. 156/0 к.о. Сливља, у посједу Драшковић
Милана Костадин са 1/1 дијела, Пл. бр. 10/3 к.о. Сливља, у
посједу ОДПП “Планинско добро” Гацко са 1/1 дијела, Пл.
бр. 150/1 к.о. Сливља, у посједу Мучибабић Радмила удова
Добрила са 1/1 дијела, Пл. бр. 30/0 к.о. Сливља, у посједу
Богдановић Андрије Милан са 1/1 дијела, Пл. бр. 156/0 к.о.
Сливља, у посједу Драшковић Милан Костадин са 1/1 дијела, Пл. бр. 165/0 к.о. Сливља, у посједу Зиројевић Риста
Пеко са 1/1 дијела, Пл. бр. 142/0 к.о. Сливља, у посједу Игњатовић Трифка Ђорђо са 1/1 дијела, Пл. бр. 40/6 к.о. Сливља, у посједу Д.С. Општина Гацко са 1/1 дијела, Пл. бр.
297/1 к.о. Сливља, у посједу Јеремић Марка Петар са 1/1
дијела, Пл. бр. 39/6 к.о. Сливља, у посједу ЈПШ Шуме РС
а.д. Соколац, ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела, Пл. бр.
314/0 к.о. Сливља, у посједу Стајић Петра удова Јова са 1/1
дијела, Пл. бр. 310/0 к.о. Сливља, у посједу Прстојевић Крста Сава са 1/1 дијела, Пл. бр. 241/1 к.о. Сливља, у посједу
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Мучибабић Богдана Драго са 1/1 дијела, Пл. бр. 242/1 к.о.
Сливља, у посједу Мучибабић Анта Радован са 1/1 дијела,
Пл. бр. 298/1 к.о. Сливља, у посједу Милидраг Алексе Божо
са 1/1 дијела, Пл. бр. 274/0 к.о. Сливља, у посједу Говедарица Вука Милосав са 1/1 дијела, Пл. бр. 292/1 к.о. Сливља, у
посједу Игњатовић Вука Видак са 1/1 дијела, Пл. бр. 273/1
к.о. Сливља, у посједу Говедарица Јола Новица са 1/1 дијела, Пл. бр. 272/1 к.о. Сливља у супосједу Говедарица Бошка
Милан са 1/2 дијела и Говедарица Бошка Радослав са 1/2
дијела, Пл. бр. 248/0 к.о. Сливља, у посједу Никитовић
Алексе Слободан са 1/1 дијела, Пл. бр. 332/0 к.о. Сливља, у
посједу Зиројевић Ђорђа Ђорђо са 1/1 дијела, Пл. бр. 334/1
к.о. Сливља, у посједу Зиројевић Крста Марко са 1/1 дијела, Пл. бр. 219/1 к.о. Сливља, у посједу Мучибабић Николе
Душан са 1/1 дијела, Пл. бр. 222/0 к.о. Сливља, у посједу
Мучибабић Милосава удова Тодора са 1/1 дијела и Пл. бр.
249/1 к.о. Сливља, у супосједу Мучибабић Бошка Гојко са
1/2 дијела и Мучибабић Бошка Бранко са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1118/1 зв. “Крчевина” ораница по култури њива у површини 2000 м², уписана у зк. ул. бр. 486 к.о.
Наданићи, сувласништво: Селимотић (Салих) Хајдар са 3/8
дијела, Селимотић (Халид) Мехо са 5/64 дијела, Селимотић
(Халид) Мелћа са 5/64 дијела, Селимотић (Халид) Муневера са 5/64 дијела, Зановић (Ћамил) Хасан са 25/64 дијела,
уписана у Пл. бр. 200/0 к.о. Наданићи, у посједу Зановић
Ћамила Хасан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1118/2 зв. “Гај” пашњак по култури ливада у површини 6200 м², уписана у зк. ул. бр. 845 к.о. Наданићи, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела уписана у
Пл. бр. 170/1 к.о. Наданићи у супосједу Селимотић Расима
Омер са 1/3 дијела, Селимотић Расима Ибрахим са 1/3 дијела и Селимотић Расима Бешо са 1/3 дијела, Пл. бр. 94/0 к.о.
Наданићи, у посједу Куштрић Нура уд. Џема са 1/1 дијела,
Пл. бр. 168/2 к.о. Наданићи, у посједу Бабић Живка Миливоје са 1/1 дијела, Пл. бр. 200/0 к.о. Наданићи, у посједу
Зановић Ћамила Хасан са 1/1 дијела и Пл. бр. 172/0 к.о.
Наданићи, у посједу Селимотић Везирка уд. Халида са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 1116/5 зв. “Сјеништа” ораница по култури
пашњак у површини 2000 м², уписана у зк. ул. бр. 852 к.о.
Наданићи, сувласништво: Селимотић (Салих) Хајдар са
1/16 дијела, Селимотић (умрл. Бећира) Нефа са 1/80 дијела, Југо (умрл.) Махмут са 3/160 дијела, Селимотић (Ибро)
Сајто са 1/32 дијела, Дилберовић (Мустафа) Незир са 1/40
дијела, Дилберовић (Окица) Мурат са 3/80 дијела, Селимотић (Бећир) Смаил са 1/32 дијела, Дилберовић (Хасан)
Заим са 3/640 дијела, Спахић (рођ. Хебиб, жена Насуфа)
Челебија са 23/120 дијела, Дилберовић (Ћамил) Сафет
са 3/4480 дијела, Рамадановић (жена Реџепова) Шећа са
3/4480 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Шефика са 3/4480
дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Ћамил са 3/4480 дијела,
Дилберовић (ум. Сабита) Џемо са 3/4480 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Хусо са 3/4480 дијела, Вујадиновић (рођ.
Џеко) Зехра са 3/3200 дијела, Селимотић (Дервиш) Зејна
са 1/320 дијела, Селимотић (Бешир) Рашид са 1/80 дијела,
Селимотић (Халид) Муневера са 9/800 дијела, Дилберовић
(Ћамил) Зајко са 21/12800 дијела, Дилберовић (Ћамил)
Сафет са 21/12800 дијела, Дилберовић (Ћамил) Емин са
21/12800 дијела, Дилберовић (Ћамил) Нусрет са 21/12800
дијела, Дилберовић (Ћамил) Емин са 21/1280 дијела, Дилберовић (Ћамил) Нусрет са 21/1280 дијела, Дилберовић
(Ћамил) Зајко са 457/89600 дијела, Дилберовић (Ћамил)
Сафет са 457/89600 дијела, Зановић (Захир) Хусо са 1/12
дијела, Топус (р. Зановић) Златка са 1/60 дијела, Селимотић (удова Рашида) Бегана са 3/64 дијела, Дилберовић (уд.
Ћамила) Џевахира са 1/640 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/120 дијела, Зановић (Ћамил) Хасан са 1/10 дијела, Селимотић (Расим) Омер са 1/92 дијела,
Селимотић (Расим) Ибрахим са 1/92 дијела, Селимотић
(Расим) Бешо са 1/92 дијела, Бабић (Живко) Миливоје са
1/4 дијела уписана у Пл. бр. 200/0 к.о. Наданићи, у посједу
Зановић Ћамила Хасан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1116/11 зв. “Сјеништа” косаница по култури пашњак у површини 1150 м², уписана у зк. ул. бр. 852
к.о. Наданићи, сувласништво: Селимотић (Салих) Хајдар
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са 1/16 дијела, Селимотић (умрл. Бећира) Нефа са 1/80
дијела, Југо (умрл.) Махмут са 3/160 дијела, Селимотић
(Ибро) Сајто са 1/32 дијела, Дилберовић (Мустафа) Незир
са 1/40 дијела, Дилберовић (Окица) Мурат са 3/80 дијела,
Селимотић (Бећир) Смаил са 1/32 дијела, Дилберовић (Хасан) Заим са 3/640 дијела, Спахић (рођ. Хебиб, жена Насуфа) Челебија са 23/120 дијела, Дилберовић (Ћамил) Сафет
са 3/4480 дијела, Рамадановић (жена Реџепова) Шећа са
3/4480 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Шефика са 3/4480
дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Ћамил са 3/4480 дијела,
Дилберовић (ум. Сабита) Џемо са 3/4480 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Хусо са 3/4480 дијела, Вујадиновић (рођ.
Џеко) Зехра са 3/3200 дијела, Селимотић (Дервиш) Зејна
са 1/320 дијела, Селимотић (Бешир) Рашид са 1/80 дијела,
Селимотић (Халид) Муневера са 9/800 дијела, Дилберовић
(Ћамил) Зајко са 21/12800 дијела, Дилберовић (Ћамил)
Сафет са 21/12800 дијела, Дилберовић (Ћамил) Емин са
21/12800 дијела, Дилберовић (Ћамил) Нусрет са 21/12800
дијела, Дилберовић (Ћамил) Емин са 21/1280 дијела, Дилберовић (Ћамил) Нусрет са 21/1280 дијела, Дилберовић
(Ћамил) Зајко са 457/89600 дијела, Дилберовић (Ћамил)
Сафет са 457/89600 дијела, Зановић (Захир) Хусо са 1/12
дијела, Топус (р. Зановић) Златка са 1/60 дијела, Селимотић (удова Рашида) Бегана са 3/64 дијела, Дилберовић (уд.
Ћамила) Џевахира са 1/640 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/120 дијела, Зановић (Ћамил) Хасан са 1/10 дијела, Селимотић (Расим) Омер са 1/92 дијела,
Селимотић (Расим) Ибрахим са 1/92 дијела, Селимотић
(Расим) Бешо са 1/92 дијела, Бабић (Живко) Миливоје са
1/4 дијела, уписана у Пл. бр. 200/0 к.о. Наданићи, у посједу
Зановић Ћамила Хасан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1198/10 зв. “Рашћелица” ораница по култури
ливада у површини 2100 м², уписана у зк. ул. бр. 238 к.о. Наданићи, сувласништво: Милошевић (уд. Сима) Пава са 2/3 дијела, Милошевић (Симо) Ђорђо са 1/6 дијела и Хрњез (рођ. Милошевић) Душанка са 1/6 дијела уписана у Пл. бр. 105/0 к.о.
Наданићи, у посједу Милошевић Сима Ђорђо са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 331/5 зв. “Цеста” по култури пут локални
пут у површини 13200 м², уписана у зк. ул. бр. 800 к.о. Наданићи, власништво: Држава - Јавно добро са 1/1 дијела,
уписана у Пл. бр. 36/0 к.о. Наданићи, у посједу Д.С. Путеви
са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1111/3 зв. “Врт код куће” врт по култури
њива у површини 500 м², уписана у зк. ул. бр. 227 к.о. Наданићи, власништво: Бабић (Живко) Миливоје са 1/1 дијела,
уписана у Пл. бр. 174/0 к.о. Наданићи, у посједу Спахић
Меха Авдо са 1/1 дијела и Пл. бр. 168/2 к.о. Наданићи, у
посједу Бабић (Живка) Миливоје са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1229 зв. “Лука виш шије” косаница по култури ливада у површини 3040 м², уписана у зк. ул. бр. 610
к.о. Наданићи, сувласништво: Капетановић (умрл. Хашима) Беглер са 1/3 дијела, Капетановић (Хашим) Русто са 1/3
дијела, Филиповић (Лазар) Милован са 1/3 дијела, уписана
у Пл. бр. 20/0 к.о. Наданићи, у посједу Филиповић Лазара
Милован са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1228/1 зв. “Лисичњак” косаница по култури њива у површини 3560 м², уписана у зк. ул. бр. 687
к.о. Наданићи, сувласништво: Вуковић рођ. Пушара (уд.
Видака) Љубица са 6/7 дијела и Вуковић (Видак) Ратко са
1/7 дијела, уписана у Пл. бр. 175/1 к.о. Наданићи, у посједу
Вуковић Љубица удова Видака са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1244/2 зв. “Оглавак” косаница по култури
ливада у површини 4460 м², уписана у зк. ул. бр. 675 к.о.
Наданићи, сувласништво: Вуца (п. Видака) Радојка са 1/8
дијела, Вуца (Марко) Божидар са 1/8 дијела, Вуца (Марко)
Милован са 1/8 дијела, Вуца (Марко) Трифко са 1/8 дијела, Вуца (Илија) Александар са 1/8 дијела, Вуца (Вукота)
Слободан са 1/8 дијела, Вуца (Вукота) Ратко са 1/8 дијела,
Вуца (Вукота) Петар са 1/8 дијела, уписана у Пл. бр. 170/1
к.о. Наданићи у супосједу Вуца Илије Александар са 1/4
дијела, Вуца Марка Божидар са 1/4 дијела, Вуца Марка Милован са 1/4 дијела, Вуца Марка Трифко са 1/4 дијела, Пл.
бр. 171/1 к.о. Наданићи, у посједу Вуца Вукоте Петар са 1/3
дијела и Пл. бр. 22/3 к.о. Наданићи, у посједу Д.С. Општина Гацко са 1/1 дијела;
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- дио к.ч. бр. 282/11 зв. “Ошница” косаница по култури
ливада у површини 2050 м², уписана у зк.ул. бр. 489 к.о.
Наданићи, сувласништво: Копривица (Илија) Михајло са
1/4 дијела и Копривица (Андрија) Радивоје са 3/4 дијела,
уписана у Пл. бр. 68/1 к.о. Наданићи, у посједу Копривица
Андрије Радивоје са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 273/2 зв. “Лисичине” ораница по култури
пашњак у површини 1600 м², уписана у зк. ул. бр. 323 к.о.
Наданићи, сувласништво: Шкаљић (Селим) Садик са 2/3
дијела, Шкаљић (Омер) Мустафа са 1/15 дијела, Шкаљић
(Омер) Аиша са 1/15 дијела, Шкаљић (Омер) Џемила са
1/15 дијела, Шкаљић (Омер) Емина са 1/15 дијела, Шкаљић
(Омер) Фатима са 1/15 дијела, уписана у Пл. бр. 187/0 к.о.
Наданићи, у посједу Шкаљић Селима Садик са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 171 зв. “Ријека” по култури ријека у површини 26800 м², уписана у зк. ул. бр. 800 к.о. Наданићи,
власништво: Држава - Јавно добро са 1/1, уписана у Пл. бр.
38/0 к.о. Наданићи, у посједу Д.С. Воде са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 260/1 зв. “Испаша” пашњак по култури
пашњак, ливада и њива у површини 12667695 м², уписана у
зк. ул. бр. 318 к.о. Наданићи, власништво: Држава - ерар са
1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 26/0 к.о. Наданићи, у посједу
Буха Ђура Сава са 1/1 дијела, Пл. бр. 14/0 к.о. Наданићи, у
посједу Буха Саве Иван са 1/1 дијела, Пл. бр. 24/0 к.о. Наданићи, у посједу Буха Тома Рајко са 1/1 дијела, Пл. бр. 16/0
к.о. Наданићи, у посједу Буха Илије Крсто са 1/1 дијела,
Пл. бр. 25/0 к.о. Наданићи, у посједу Буха Благоја Ристо са
1/1 дијела, Пл. бр. 19/0 к.о. Наданићи, у посједу Буха Анта
Никола са 1/1 дијела, Пл. бр. 27/0 к.о. Наданићи, у посједу
Буха Сима Богдан са 1/1 дијела, Пл. бр. 30/0 к.о. Наданићи,
у посједу Буха Станише Видак са 1/1 дијела, Пл. бр. 122/0
к.о. Наданићи, у посједу Мирић Божа Цвијета са 1/1 дијела,
Пл. бр. 127/0 к.о. Наданићи, у посједу Мирић Митра Видак
са 1/1 дијела, Пл. бр. 37/3 к.о. Наданићи, у посједу ЈПШ
Шуме РС а.д. Соколац са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 334/2 зв. “Демир бара” косаница у површини 3300 м², уписана у зк. ул. бр. 829 к.о. Наданићи,
сувласништво: Џубур (Аго) Мехмед са 1/3 дијела, Џубур
(Аго) Садик са 1/3 дијела, Џубур (Аго) Хамид са 1/3 дијела.
За парцелу к.ч. бр. 334/2 од стране РУГИПП Подручне јединице Гацко издато је увјерење да наведена парцела није
евидентирана у катастарском операту;
- дио к.ч. бр. 335/1 зв. “Демир бара” ораница по култури
ливада у површини 2700 м², уписана у зк. ул. бр. 829 к.о.
Наданићи, сувласништво: Џубур (Аго) Мехмед са 1/3 дијела, Џубур (Аго) Садик са 1/3 дијела, Џубур (Аго) Хамид са
1/3 дијела, уписана у Пл. бр. 131/0 к.о. Наданићи, у посједу
Мучибабић Сима Филип са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 282/2 зв. “Демир бара” косаница по култури њива у површини 3120 м², уписана у зк. ул. бр. 489
к.о. Наданићи, сувласништво: Копривица (Илија) Михајло
са 1/4 дијела и Копривица (Андрија) Радивоје са 3/4 дијела,
уписана у Пл. бр. 68/1 к.о. Наданићи, у посједу Копривица
Андрије Радивоје са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 282/14 зв. “Маркова бара” косаница по
култури ливада у површини 2630 м², уписана у зк. ул. бр.
614 к.о. Наданићи, власништво: Копривица (Никола) Новак
са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 86/0 посједу Копривица Новака Живко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 282/10 зв. “Орница” ораница по култури
ливада у површини 2180 м², уписана у зк. ул. бр. 635 к.о.
Наданићи, власништво: Братић (Томо) Радован са 1/1 дијела уписана у Пл. бр. 106/0 Наданићи, у посједу Милошевић
Стоја удова Бошка са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 282/12 зв. “Косаница Маркова бара” косаница по култури ливада у површини 2570 м², уписана у зк.
ул. бр. 794 к.о. Наданићи, сувласништво: Копривица (пок.
Ђура) Богдан са 1/10 дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/50 дијела, Селимотић (Салих) Смаил са 1/16 дијела,
Копривица (пок. Рема) Никола са 1/36 дијела, Копривица
(пок. Рема) Бранко са 1/36 дијела, Копривица (пок. Рема)
Сава са 1/36 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са
1/60 дијела, Селимотић (Хајдар) Махмут са 1/24 дијела,
Милошевић (Митар) Михајло са 1/32 дијела, Милошевић
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(Митар) Радивоје са 1/32 дијела, Милошевић (Грујица)
Милан са 1/32 дијела, Милошевић (Грујица) Вукан са 1/32
дијела, Копривица (Иван) Вељко са 4/150 дијела, Копривица (Иван) Блажо са 4/150 дијела, Копривица (Иван) Пеко са
4/150 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са
1/16 дијела, Копривица (Милутин) Јованка са 1/80 дијела,
Копривица (Милутин) Љубица са 1/80 дијела, Селимотић
(удова Рашида) Бегана са 5/32 дијела, Копривица (Иван)
Пеко са 1/35 дијела, Копривица (Иван) Новица са 1/70 дијела, Копривица (рођ. Самарџић) Достиња са 1/56 дијела,
Копривица (Божо) Миливоје са 1/280 дијела, Копривица
(Божо) Милица са 1/280 дијела, Копривица (Божо) Зорица
са 1/280 дијела, Копривица (рођ. Терзић) Радојка са 3/280
дијела, Копривица (Радован) Миленко са 1/280 дијела, Копривица (Милутин) Богољуб зв. Љубо са 12/160 дијела, Копривица (рођ. Беатовић) Анђа са 1/70 дијела, Селимотић
(Расим) Омер са 5/288 дијела, Селимотић (Расим) Ибрахим
са 5/288 дијела, Селимотић (Расим) Бешо са 5/288 дијела,
уписана Пл. бр. 79/0 к.о. Наданићи, у посједу Копривица
Богдана Милан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 277 зв. “Нугла” ораница по култури ливада
у површини 5100 м², уписана у зк. ул. бр. 509 к.о. Наданићи, сувласништво: Милошевић (Новица) Јанко са 1/12
дијела, Милошевић (Новица) Бошко са 1/12 дијела, Милошевић (Новица) Јово са 1/12 дијела, Милошевић (Новица)
Стево са 1/12 дијела, Милошевић (Новица) Јела са 1/12
дијела, Милошевић (Новица) Мара са 1/12 дијела, Милошевић (Јанко) Обрен са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 32/0
к.о. Наданићи, у посједу Дилберовић Хасана Ћамил са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 276 зв. “Дубровач до” ораница по култури
њива у површини 10800 м², уписана у зк. ул. бр. 153 к.о.
Наданићи, сувласништво: Дилберовић (Бећир) Ахмет са
9/40 дијела, Копривица (уд. Ђура) Обренија са 1/20 дијела,
Куштрић (р. Дилберовић) Разија са 9/40 дијела, Држава РС,
Орган располагања СО Гацко са 1/2 дијела, уписана у Пл.
бр. 31/0 к.о. Наданићи, у посједу Дилберовић Сала удова
Ахмета са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1091/1 зв. “Подкућница” ораница по култури њива у површини 2140 м², уписана у зк. ул. бр. 260
к.о. Наданићи, сувласништво: Куштрић (Мујо) Авдија са
1/2 дијела и Куштрић (Сулејман) Хасан са 1/2 дијела уписана у Пл. бр. 93/0 к.о. Наданићи, у посједу Куштрић Муја
Авдија са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1159/3 зв. “Рашчелица” шикара по култури
пашњак у површини 1950 м², уписана у зк. ул. бр. 265 к.о.
Наданићи, сувласништво: Селимотић (уд. Халида) Везирка
са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Мехо са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Мелћа са 1/4 дијела, Селимотић (Халид)
Муневера са 1/4 дијела, уписана у Пл. бр. 168/2 к.о. Наданићи, у посједу Бабић Живка Миливоје са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1159/4 зв. “Рашчелица” ораница по култури њива, пашњак у површини 5200 м², уписана у зк. ул. бр.
778 к.о. Наданићи, сувласништво: Зановић (Захир) Хусо са
1/2 дијела и Зановић (Ћамил) Хасан са 1/2 дијела, уписана
у Пл. бр. 200/0 к.о. Наданићи, у посједу Зановић Ћамила
Хасан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1101/2 зв. “Дочић” ораница по култури
њива у површини 400 м², уписана у зк. ул. бр. 796 к.о. Наданићи, власништво: Држава РС, Орган располагања СО
Гацко са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 94/0 КО Наданићи, у
посједу Куштрић Нура уд. Џема са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1101/3 зв. “Дочић” ораница по култури
њива у површини 510 м², уписана у зк. ул. бр. 793 к.о. Наданићи, сувласништво: Куштрић (Хасан) Осман са 1/8 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/2 дијела, Куштрић (Хасан) Мујо са 1/4 дијела, Куштрић (Џемо)
Мустафа са 1/56 дијела, Куштрић (Џемо) Шухрета са 1/56
дијела, Куштрић (Џемо) Осман са 27/336 дијела, Куштрић
(Џемо) Касим са 3/336 дијела, уписана у Пл. бр. 94/0 к.о.
Наданићи, у посједу Куштрић Нура уд. Џема са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1204/1 зв. “Јелица” ораница по култури
њива у површини 1480 м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о. Наданићи, власништво: Копривица (пок. Јова) Митар са 1/1
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дијела, уписана у Пл. бр. 6/0 к.о. Наданићи, у посједу Божовић Гала Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1204/2 зв. “Јелица” косаница по култури
ливада у површини 880 м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о.
Наданићи, власништво: Копривица (пок. Јова) Митар са 1/1
дијела, уписана у Пл. бр. 6/0 к.о. Наданићи, у посједу Божовић Гала Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1204/3 зв. “Јелице” косаница по култури
ливада у површини 630 м², уписана у зк. ул. бр. 468 к.о. Наданићи, власништво: Т.Т. Милан и Ристо Џајић са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 6/0 к.о. Наданићи, у посједу Божовић
Гала Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1204/4 зв. “Јелице” ораница по култури
њива у површини 3840 м², уписана у зк. ул. бр. 468 к.о. Наданићи, власништво: Т.Т. Милан и Ристо Џајић са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 6/0 к.о. Наданићи, у посједу Божовић
Гала Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 272/1 зв. “Дубровач до” ораница по култури њива у површини 1250 м², уписана у зк. ул. бр. 323 к.о.
Наданићи, сувласништво: Шкаљић (Селим) Садик са 2/3
дијела, Шкаљић (Омер) Мустафа са 1/15 дијела, Шкаљић
(Омер) Аиша са 1/15 дијела, Шкаљић (Омер) Џемила са
1/15 дијела, Шкаљић (Омер) Емина са 1/15 дијела, Шкаљић
(Омер) Фатима са 1/15 дијела, уписана у Пл. бр. 187/0 к.о.
Наданићи, у посједу Шкаљић Селима Садик са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 273/3 зв. “Лисичине” ораница по култури
пашњак у површини 4400 м², уписана у зк. ул. бр. 323 к.о.
Наданићи, сувласништво: Шкаљић (Селим) Садик са 2/3
дијела, Шкаљић (Омер) Мустафа са 1/15 дијела, Шкаљић
(Омер) Аиша са 1/15 дијела, Шкаљић (Омер) Џемила са
1/15 дијела, Шкаљић (Омер) Емина са 1/15 дијела, Шкаљић
(Омер) Фатима са 1/15 дијела, уписана у Пл. бр. 187/0 к.о.
Наданићи, у посједу Шкаљић Селима Садик са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1106 зв. “Лука” ораница по култури њива
у површини 3100 м², уписана у зк. ул. бр. 766 к.о. Наданићи, сувласништво: Спахић (ум. Хајра) Заим са 1/9 дијела,
Спахић (Насиф) Ејуб са 2/15 дијела, Спахић (Насуф) Насиф
са 1/15 дијела, Ћорић (рођ. Спахић) Златија са 1/15 дијела,
Бекић (рођ. Спахић) Зехра са 1/15 дијела, Спахић (Беган)
Сејдо са 1/9 дијела, Спахић (Беган) Муса са 1/9 дијела, Спахић (Беган) Рагиб са 1/9 дијела, Спахић (Беган) Шефко са
1/9 дијела, Мансо (рођ. Спахић) Муниба са 1/9 дијела, уписана у Пл. бр.175/0 к.о. Наданићи, у посједу Спахић Бегана
Сејдо са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1121/1 зв. “Балва” ораница по култури њива
у површини 750 м², уписана у зк. ул. бр. 779 к.о. Наданићи,
сувласништво: Дилберовић (Мустафа) Незир са 1/4 дијела, Дилберовић (Окица) Мурат са 3/8 дијела, Дилберовић
(Хасан) Заим са 3/64 дијела, Дилберовић (удова Хасана)
Џефа са 3/448 дијела, Рамадановић (жена Реџепова) Шећа
са 3/448 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Шефика са 3/448
дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Ћамил са 3/448 дијела,
Дилберовић (ум. Сабита) Џемо са 3/448 дијела, Дилберовић (ум. Сабит) Хусо са 3/448 дијела, Вујадиновић (рођ.
Џеко) Зехра са 3/320 дијела, Дилберовић (Хасан) Џемо
са 621/6080 дијела, Дилберовић (Ћамил) Емин са 31/1280
дијела, Дилберовић (Ћамил) Нусрет са 31/1280 дијела,
Дилберовић (Ћамил) Зајко са 457/8960 дијела, Дилберовић
(Ћамил) Сафет са 457/8960 дијела, Дилберовић (уд. Ћамила) Џевахира са 1/64 дијела, уписана у Пл. бр. 170/1 к.о.
Наданићи, у супосједу Селимотић Расима Омер са 1/3 дијела, Селимотић Расима Ибрахим са 1/3 дијела, Селимотић
Расима Бешо са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1252 зв. “Домаћа продо” косаница по култури ливада у површини 29680 м², уписана у зк. ул. бр.
781 к.о. Наданићи, сувласништво: Дучић (Марко) Стево
са 17/160 дијела, Дучић (Марко) Михајло са 1/160 дијела,
Дучић (Марко) Јово са 1/160 дијела, Дучић (Марко) Сава
са 1/160 дијела, Кекић (Пајо) Божо са 1/12 дијела, Мандић (пок. Риста) Обрад са 1/10 дијела, Зиројевић (Петар)
Томо са 1/24 дијела, Зиројевић (Петар) Јован са 1/24 дијела, Мандић (пок. Риста) Босиљка са 1/10 дијела, Мандић
(жена Максимова) Зорка са 2/35 дијела, Мандић (Максим)
Брано са 1/70 дијела, Мандић (Максим) Нада са 1/70 дије-
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ла, Мандић (Максим) Борика са 1/70 дијела, Мандић (уд.
Ђока) Васа са 1/40 дијела, Мандић (Ђоко) Блажо са 3/200
дијела, Мандић (Ђоко) Драгиња са 3/200 дијела, Мандић
(Ђоко) Милка са 3/200 дијела, Мандић (Ђоко) Анђелко са
13/200 дијела, Кекић (Обрад) Раденко са 1/24 дијела, Кекић (Обрад) Биљана са 1/24 дијела, уписана у Пл. бр. 6/0
к.о. Наданићи, у посједу Божовић Гала Мирко са 1/1 дијела
и Пл. бр. 69/0 к.о. Наданићи, у посједу Мандић Риста Босиљка са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1089 зв. “Врти” ораница по култури њива
у површини 2600 м², уписана у зк. ул. бр. 793 к.о. Наданићи, сувласништво: Куштрић (Хасан) Осман са 1/8 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/2 дијела, Куштрић (Хасан) Мујо са 1/4 дијела, Куштрић (Џемо)
Мустафа са 1/56 дијела, Куштрић (Џемо) Шухрета са 1/56
дијела, Куштрић (Џемо) Осман са 27/336 дијела и Куштрић
(Џемо) Касим са 3/336 дијела, уписана у Пл. бр. 93/0 к.о.
Наданићи, у посједу Куштрић Муја Авдија са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1090/1 зв. “Подкућница” ораница по култури њива у површини 3570 м², уписана у зк. ул. бр. 793
к.о. Наданићи, сувласништво: Куштрић (Хасан) Осман са
1/8 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са
1/2 дијела, Куштрић (Хасан) Мујо са 1/4 дијела, Куштрић
(Џемо) Мустафа са 1/56 дијела, Куштрић (Џемо) Шухрета
са 1/56 дијела, Куштрић (Џемо) Осман са 27/336 дијела и
Куштрић (Џемо) Касим са 3/336 дијела, уписана у Пл. бр.
93/0 к.о. Наданићи, у посједу Куштрић Муја Авдија са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 273/1 зв. “Лаз” ораница по култури пашњак у површини 10600 м², уписана у зк. ул. бр. 978 к.о.
Наданићи, сувласништво: Шкаљић (ум. Мехмеда) Нура са
1/28 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Бегана са 1/28 дијела,
Шкаљић (ум. Мехмеда) Мелћа са 1/28 дијела, Шкаљић (ум.
Мехмеда) Апија са 1/28 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Велија са 1/28 дијела, Шарић (Мустафа) Хусо са 1/56 дијела,
Шкаљић (Осман) Сафета са 1/32 дијела, Шкаљић (Осман)
Авдо са 7/64 дијела, Шкаљић (Шаћир) Рамиз са 1/5 дијела,
Шкаљић (Мехмед) Сафет са 3/56 дијела, Шкаљић (Асим)
Јасмин са 7/128 дијела, Шкаљић (Асим) Осман са 7/128
дијела, Шкаљић (Јусуф) Ферхат са 23/120 дијела, уписана
у Пл. бр. 181/1 к.о. Наданићи, у супосједу Шкаљић Асима
Јасмин са 1/2 дијела и Шкаљић Асима Осман са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 279/9 зв. “Ошница” косаница по култури
ливада у површини 200 м², уписана у зк. ул. бр. 777 к.о.
Наданићи, сувласништво: Копривица (пок. Ђура) Богдан са
1/5 дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/25 дијела,
Копривица (пок. Рема) Никола са 1/18 дијела, Копривица
(пок. Рема) Бранко са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема)
Сава са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са
1/30 дијела, Копривица (Иван) Вељко са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Блажо са 4/75 дијела, Копривица (Иван)
Пеко са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Пеко са 2/35 дијела,
Копривица (Иван) Новица са 1/35 дијела, Копривица (рођ.
Самарџић) Достиња са 1/28 дијела, Копривица (Божо) Миливоје са 1/140 дијела, Копривица (Божо) Милица са 1/140
дијела, Копривица (Божо) Зорица са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Терзић) Радојка са 3/140 дијела, Копривица (Радован) Миленко са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Беатовић)
Анђа са 1/35 дијела, уписана у Пл. бр. 11/0 к.о. Наданићи,
у посједу Братић Петра Новица са 1/1 дијела, Пл. бр. 31/0
к.о. Наданићи, у посједу Дилберовић Сала удова Ахмета са
1/1 дијела и Пл. бр. 188/3 к.о. Наданићи, у посједу Шкаљић
Рама Шаћир са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 279/10 зв. “Вирови” косаница по култури
ливада у површини 300 м², уписана у зк. ул. бр. 1008 к.о.
Наданићи, сувласништво: Дилберовић (Мустафа) Незир
са 1/16 дијела, Дилберовић (Окица) Мурат са 1/8 дијела,
Дилберовић (Хасан) Заим са 9/320 дијела, Дилберовић
(Бећир) Ахмет са 9/80 дијела, Дилберовић (уд. Хасана)
Џефа са 9/2240 дијела, Рамадановић (жена Реџепова) Шећа
са 9/2240 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Шефика са
9/2240 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Ћамил са 9/2240
дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Џемо са 9/2240 дијела,
Дилберовић (ум. Сабита) Хусо са 9/2240 дијела, Копривица (уд. Ђура) Обренија са 1/40 дијела, Вујадиновић (рођ.
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Џеко) Зехра са 3/3200 дијела, Дилберовић (Хасан) Џемо
са 83/1600 дијела, Куштрић (р. Дилберовић) Разија са 9/80
дијела, Дилберовић (Ћамил) Емин са 577/57600 дијела,
Дилберовић (Ћамил) Нусрет са 577/57600 дијела, Дилберовић (Ћамил) Зајко са 4039/403200, Дилберовић (Ћамил)
Сафет са 4039/403200, Селимотић (удова Рашида) Бегана
са 3/64 дијела, Селимотић (Рашид) Расим са 1/64 дијела,
Ђиделија Адем са 1/40 дијела, Сукић (рођ. Ђиделија) Челебија са 1/80 дијела, Ђиделија (умр. Бешира) Емин са 7/640
дијела, Ђиделија (Бешир) Сајто са 7/640 дијела, Ђиделија
(Бешир) Расема са 1/320 дијела, Дилберовић (уд. Ћамила)
Џевахира са 3/320 дијела, Држава РС, Орган располагања
СО Гацко са 1/4 дијела, Селимотић (Расим) Омер са 1/192
дијела, Селимотић (Расим) Ибрахим са 1/192 дијела, Селимотић (Расим) Бешо са 1/192 дијела, уписана у Пл. бр. 31/0
к.о. Наданићи, у посједу Дилберовић Сала удова Ахмета са
1/1 дијела, Пл. бр. 188/3 к.о. Наданићи, у посједу Шкаљић
Рама Шаћир са 1/1 дијела и Пл. бр. 11/0 к.о. Наданићи, у
посједу Братић Петра Новица са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 266 зв. “Гомиле” ораница по култури њива
у површини 6850 м², уписана у зк. ул. бр. 130 к.о. Наданићи, сувласништво: Дилберовић (Мустафа) Незир са 1/8
дијела, Дилберовић (Окица) Мурат са 1/4 дијела, Селимотић (Бешир) Бећир са 1/16 дијела, Дилберовић (удова
Хасана) Џефа са 9/1120 дијела, Рамадановић (жена Реџепова) Шећа са 9/1120 дијела, Дилберовић (ум. Сабита)
Шефика са 9/1120 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Ћамил
са 9/1120 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Џемо са 9/1120
дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Хусо са 9/1120 дијела,
Дилберовић (Хасан) Џемо са 9/80 дијела, Дилберовић (Ћамил) Емин са 3/128 дијела, Дилберовић (Ћамил) Нусрет са
3/128 дијела, Дилберовић (Ћамил) Зајко са 89/2240 дијела,
Дилберовић (Ћамил) Сафет са 89/2240 дијела, Селимотић
(удова Рашида) Бегана са 3/64 дијела, Ђиделија Адем са
1/20 дијела, Сукић (рођ. Ђиделија) Челебија са 1/40 дијела, Ђиделија (умр. Бешира) Емин са 7/320 дијела, Ђиделија
(Бешир) Сајто са 7/320 дијела, Ђиделија (Бешир) Расема са
1/160 дијела, Дилберовић (уд. Ћамила) Џевахира са 3/160
дијела, Селимотић (Расим) Омер са 1/192 дијела, Селимотић (Расим) Ибрахим са 1/192 дијела, Селимотић (Расим)
Бешо са 1/192 дијела, уписана у Пл. бр. 32/0 к.о. Наданићи,
у посједу Дилберовић Хасана Ћамил са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1090/2 зв. “Поткутњица” ораница по култури њива у површини 1600 м², уписана у зк. ул. бр. 796 к.о.
Наданићи, власништво: Држава РС, Орган располагања СО
Гацко са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 39/1 к.о. Наданићи,
у посједу ОДПП “Планинско добро” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1053/1 зв. “Језерине” пашњак по култури
пашњак у површини 88140 м², уписана у зк. ул. бр. 845 к.о.
Наданићи, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана
у Пл. бр. 37/3 к.о. Наданићи, у посједу ЈПШ Шуме РС а.д.
Соколац, ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1053/33 зв. “Код меке долине” косаница по
култури пашњак у површини 13600 м², уписана у зк. ул. бр.
845 к.о. Наданићи, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела,
уписана у Пл. бр. 37/3 к.о. Наданићи, у посједу ЈПШ Шуме
РС а.д. Соколац, ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1120 зв. “Батва” ораница по култури њива
у површини 800 м², уписана у зк. ул. бр. 265 к.о. Наданићи,
сувласништво: Селимотић (уд. Халида) Везирка са 1/4
дијела, Селимотић (Халид) Мехо са 1/4 дијела, Селимотић
(Халид) Мелћа са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Муневера са 1/4 дијела, уписана у Пл. бр. 172/0 к.о. Наданићи, у
посједу Селимотић Везирка уд. Халида са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 280/1 зв. “Обарак” косаница по култури
ливада у површини 10250 м², уписана у зк. ул. бр. 978 к.о.
Наданићи, сувласништво: Шкаљић (ум. Мехмеда) Нура са
1/28 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Бегана са 1/28 дијела,
Шкаљић (ум. Мехмеда) Мелћа са 1/28 дијела, Шкаљић (ум.
Мехмеда) Апија са 1/28 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Велија са 1/28 дијела, Шарић (Мустафа) Хусо са 1/56 дијела,
Шкаљић (Осман) Сафета са 1/32 дијела, Шкаљић (Осман)
Авдо са 7/64 дијела, Шкаљић (Шаћир) Рамиз са 1/5 дијела,
Шкаљић (Мехмед) Сафет са 3/56 дијела, Шкаљић (Асим)
Јасмин са 7/128 дијела, Шкаљић (Асим) Осман са 7/128
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дијела, Шкаљић (Јусуф) Ферхат са 23/120 дијела уписана
у Пл. бр. 32/0 к.о. Наданићи, у посједу Дилберовић Хасана
Ћамил са 1/1 дијела, Пл. бр. 181/1 к.о. Наданићи, у супосједу Шкаљић Асима Јасмин са 1/2 дијела и Шкаљић Асима
Осман са 1/2 дијела, Пл. бр. 182/1 к.о. Наданићи, у посједу
Шкаљић Јусуфа Фехрат са 1/1 дијела, Пл. бр. 184/3 к.о. Наданићи, у посједу Шкаљић Меха Мехмед са 1/1 дијела, Пл.
бр. 188/З к.о. Наданићи, у посједу Шкаљић Рама Шаћир са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 278 зв. “Широка” ораница по култури
ливада у површини 5200 м², уписана у зк. ул. бр. 777 к.о.
Наданићи, сувласништво: Копривица (пок. Ђура) Богдан са
1/5 дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/25 дијела,
Копривица (пок. Рема) Никола са 1/18 дијела, Копривица
(пок. Рема) Бранко са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема)
Сава са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са
1/30 дијела, Копривица (Иван) Вељко са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Блажо са 4/75 дијела, Копривица (Иван)
Пеко са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Пеко са 2/35 дијела,
Копривица (Иван) Новица са 1/35 дијела, Копривица (рођ.
Самарџић) Достиња са 1/28 дијела, Копривица (Божо) Миливоје са 1/140 дијела, Копривица (Божо) Милица са 1/140
дијела, Копривица (Божо) Зорица са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Терзић) Радојка са 3/140 дијела, Копривица (Радован) Миленко са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Беатовић)
Анђа са 1/35 дијела, уписана у Пл. бр. 83/0 к.о. Наданићи, у
посједу Копривица Анђа уд. Вељка са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 271/4 зв. “Широка ораница по култури
њива у површини 7650 м², уписана у зк. ул. бр. 978 к.о.
Наданићи, сувласништво: Шкаљић (ум. Мехмеда) Нура са
1/28 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Бегана са 1/28 дијела,
Шкаљић (ум. Мехмеда) Мелћа са 1/28 дијела, Шкаљић (ум.
Мехмеда) Апија са 1/28 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Велија са 1/28 дијела, Шарић (Мустафа) Хусо са 1/56 дијела,
Шкаљић (Осман) Сафета са 1/32 дијела, Шкаљић (Осман)
Авдо са 7/64 дијела, Шкаљић (Шаћир) Рамиз са 1/5 дијела,
Шкаљић (Мехмед) Сафет са 3/56 дијела, Шкаљић (Асим)
Јасмин са 7/128 дијела, Шкаљић (Асим) Осман са 7/128
дијела, Шкаљић (Јусуф) Ферхат са 23/120 дијела, уписана у
Пл. бр. 182/1 к.о. Наданићи, у посједу Шкаљић Јусуфа Фехрат са 1/1 дијела и Пл. бр. 184/3 к.о. Наданићи, у посједу
Шкаљић Меха Мехмед са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 282/13 зв. “Маркова бара” косаница по
култури ливада у површини 1400 м², уписана у зк.ул. бр.
1007 к.о. Наданићи, сувласништво: Копривица (пок. Ђура)
Богдан са 1/72 дијела, Копривица (Ђуро) Иван са 1/72 дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/360 дијела, Милошевић (Лазар) Анто са 1/32 дијела, Селимотић (умрл. Бећира) Нефа са 1/240 дијела, Копривица (Максим) Михајло са
1/30 дијела, Дилберовић (Мустафа) Незир са 1/240 дијела,
Дилберовић (Окица) Мурат са 1/160 дијела, Милошевић
(Јанко) Обрен са 1/32 дијела, Мандић рођ. Милошевић
(жена Јована) Јања са 1/138 дијела, Копривица (Иван) Новица са 1/270 дијела, Дилберовић (Хасан) Заим са 1/1280
дијела, Дилберовић (Бећир) Ахмет са 13/2400 дијела, Копривица (пок. Рема) Никола са 5/1296 дијела, Копривица
(пок. Рема) Бранко са 5/1296 дијела, Копривица (пок. Рема)
Сава са 5/1296 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са
1/432 дијела, Копривица (уд. Обрена) Анђа са 1/288 дијела,
Копривица (Обрен) Вуле са 1/576 дијела, Копривица (Обрен) Митар са 1/576 дијела, Копривица (Обрен) Сава са
1/576 дијела, Копривица (Обрен) Драга са 1/576 дијела, Тепавчевић рођ. Копривица Анђа са 1/576 дијела, Дилберовић
(удова Хасана) Џефа са 1/8960 дијела, Рамадановић (жена
Реџепова) Шећа са 1/8960 дијела, Дилберовић (ум. Сабита)
Шефика са 1/8960 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Ћамил
са 1/8960 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Џемо са 1/8960
дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Хусо са 1/8960 дијела,
Копривица (уд. Ђура) Обренија са 1/600 дијела, Селимотић (Бешир) Рашид са 2/144 дијела, Милошевић (Митар)
Михајло са 1/192 дијела, Милошевић (Митар) Радивоје
са 1/192 дијела, Вујадиновић (рођ. Џеко) Зехра са 1/6400
дијела, Милошевић (Грујица) Милан са 1/192 дијела, Милошевић (Грујица) Вукан са 1/192 дијела, Копривица (Љубенко) Ратко са 1/4608 дијела, Копривица (Љубенко) Обрен
са 1/4608 дијела, Копривица (Љубенко) Љепосава са 1/4608
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дијела, Копривица (Љубенко) Јела са 1/4608 дијела, Милошевић (Богдан) Жарко са 1/552 дијела, Милошевић (Богдан) Љепосава са 1/552 дијела, Селимотић (Халид) Мехо
са 1/96 дијела, Селимотић (Халид) Мелћа са 1/96 дијела,
Селимотић (Халид) Муневера са 1/96 дијела, Милошевић
(Јефто) Сава са 1/552, Копривица (Иван) Вељко са 1/270
дијела, Копривица (Иван) Блажо са 1/270 дијела, Копривица (Иван) Пеко са 1/270 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/160 дијела, Дилберовић (Шаћир) Апија
са 1/160 дијела, Дилберовић (Шаћир) Омер са 1/160 дијела,
Милошевић (Богдан) Јелисавка са 1/276 дијела, Милошевић (пок. Обрада) Стеван са 1/64 дијела, Милошевић (Вуле)
Ђуро са 1/128 дијела, Дилберовић (Хасан) Џемо са 3/1600
дијела, Куштрић (р. Дилберовић) Разија са 13/2400 дијела,
Селимотић (уд. Халида) Везирка са 5/96 дијела, Милошевић (Станиша) Вукота са 5/32 дијела, Дилберовић (Ћамил)
Емин са 37/76800 дијела, Дилберовић (Ћамил) Нусрет са
37/76800 дијела, Дилберовић (Ћамил) Зајко са 739/537600
дијела, Дилберовић (Ћамил) Сафет са 739/537600 дијела,
Братић (Томо) Радован са 7/32 дијела, Зановић (Захир) Хусо
са 5/288 дијела, Топус (р. Зановић) Златка са 1/288 дијела,
Копривица (Милутин) Јованка са 1/576 дијела, Копривица
(Милутин) Љубица са 1/576 дијела, Копривица (удова Љубенка) Љубица са 1/1152 дијела, Селимотић (удова Рашида) Бегана са 3/192 дијела, Копривица (Иван) Пеко са 1/252
дијела, Копривица (Иван) Новица са 1/504 дијела, Копривица (рођ. Самарџић) Достиња са 5/2016 дијела, Копривица
(Божо) Миливоје са 1/2016 дијела, Копривица (Божо) Милица са 1/2016 дијела, Копривица (Божо) Зорица са 1/2016
дијела, Копривица (рођ. Терзић) Радојка са 3/2016 дијела,
Копривица (Радован) Миленко са 1/2016 дијела, Копривица (Милутин) Богољуб зв. Љубо са 12/1152 дијела, Дилберовић (удова Ћамила) Џевахира са 7/3840 дијела, Држава
РС, Орган располагања СО Гацко са 1/160 дијела, Зановић
(Ћамил) Хасан са 25/1200 дијела, Копривица (р. Мастиловић) Ђева са 7/324 дијела, Копривица (Марко) Бориша са
35/1296 дијела, Копривица (Марко) Момчило са 35/1296
дијела, Копривица (Марко) Стојан са 35/1296 дијела, Копривица (Марко) Чедомир са 35/1296 дијела, Милошевић
(уд. Бошка) Стоја са 21/4968 дијела, Милошевић (Бошко)
Божидар са 6/4968 дијела, Милошевић (Обренова) Мара са
1/128 дијела, Милошевић (Милован) Јован са 1/552 дијела,
Милошевић (Милован) Босиљка са 7/1656 дијела, Пикула
рођ. Милошевић (Милован) Зора са 1/828 дијела, Селимотић (Расим) Омер са 1/576 дијела, Селимотић (Расим)
Ибрахим са 1/576 дијела, Селимотић (Расим) Бешо са 1/576
дијела, Бабић (Живко) Миливоје са 1/114 дијела, уписана у
Пл. бр. 78/0 к.о. Наданићи, у посједу Копривица Ђева удова
Марка са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 282/8 зв. “Косаница Маркова бара” косаница по култури ливада у површини 4380 м², уписана у зк.
ул. бр. 794 к.о. Наданићи, сувласништво: Копривица (пок.
Ђура) Богдан са 1/10 дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/50 дијела, Селимотић (Салих) Смаил са 1/16 дијела,
Копривица (пок. Рема) Никола са 1/36 дијела, Копривица
(пок. Рема) Бранко са 1/36 дијела, Копривица (пок. Рема)
Сава са 1/36 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са
1/60 дијела, Селимотић (Хајдар) Махмут са 1/24 дијела,
Милошевић (Митар) Михајло са 1/32 дијела, Милошевић
(Митар) Радивоје са 1/32 дијела, Милошевић (Грујица)
Милан са 1/32 дијела, Милошевић (Грујица) Вукан са 1/32
дијела, Копривица (Иван) Вељко са 4/150 дијела, Копривица (Иван) Блажо са 4/150 дијела, Копривица (Иван) Пеко са
4/150 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са
1/16 дијела, Копривица (Милутин) Јованка са 1/80 дијела,
Копривица (Милутин) Љубица са 1/80 дијела, Селимотић
(удова Рашида) Бегана са 5/32 дијела, Копривица (Иван)
Пеко са 1/35 дијела, Копривица (Иван) Новица са 1/70 дијела, Копривица (рођ. Самарџић) Достиња са 1/56 дијела,
Копривица (Божо) Миливоје са 1/280 дијела, Копривица
(Божо) Милица са 1/280 дијела, Копривица (Божо) Зорица
са 1/280 дијела, Копривица (рођ. Терзић) Радојка са 3/280
дијела, Копривица (Радован) Миленко са 1/280 дијела, Копривица (Милутин) Богољуб зв. Љубо са 12/160 дијела, Копривица (рођ. Беатовић) Анђа са 1/70 дијела, Селимотић
(Расим) Омер са 5/288 дијела, Селимотић (Расим) Ибрахим
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са 5/288 дијела, Селимотић (Расим) Бешо са 5/288 дијела,
уписана Пл. бр. 79/0 к.о. Наданићи, у посједу Копривица
Богдана Милан са 1/1 дијела, Пл. бр. 168/2 к.о. Наданићи, у
посједу Бабић Живка Милвоје са 1/1 дијела и Пл. бр. 170/1
к.о. Наданићи у супосједу Селимотић Расима Омер са 1/3
дијела, Селимотић Расима Ибрахим са 1/3 дијела, Селимотић Расима Бешо са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1105/2 зв. “За потоком” ораница по култури ливада у површини 1270 м², уписана у зк. ул. бр. 265
к.о. Наданићи, сувласништво: Селимотић (уд. Халида) Везирка са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Мехо са 1/4 дијела,
Селимотић (Халид) Мелћа са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Муневера са 1/4 дијела, уписана у Пл. бр. 172/0 к.о.
Наданићи, у посједу Селимотић Везирка удова Халида са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1108/1 зв. “Батва” ораница по култури
њива у површини 700 м², уписана у зк. ул. бр. 265 к.о. Наданићи, сувласништво: Селимотић (уд. Халида) Везирка са
1/4 дијела, Селимотић (Халид) Мехо са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Мелћа са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Муневера са 1/4 дијела, уписана у Пл. бр. 172/0 к.о. Наданићи,
у посједу Селимотић Везирка удова Халида са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1123 зв. “Локва” ораница по култури њива
у површини 1800 м², уписана у зк. ул. бр. 265 к.о. Наданићи, сувласништво: Селимотић (уд. Халида) Везирка са
1/4 дијела, Селимотић (Халид) Мехо са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Мелћа са 1/4 дијела, Селимотић (Халид) Муневера са 1/4 дијела, уписана у Пл. бр. 172/0 к.о. Наданићи,
у посједу Селимотић Везирка удова Халида са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1160 Увјерење којим се потврђује да је
наведена парцела уписана у зк. ул. бр. 919 к.о. Наданићи
(први свезак), књига уништена у II свјетском рату, те се за
исту парцелу не може издати зк. извадак, уписана у Пл. бр.
172/0 к.о. Наданићи, у посједу Селимотић Везирка удова
Халида са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1104/1 зв. “Велика њива” косаница по култури зграде и двориште пашњак у површини 780 м², уписана у зк. ул. бр. 793 к.о. Наданићи, сувласништво: Куштрић
(Хасан) Осман са 1/8 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/2 дијела, Куштрић (Хасан) Мујо са 1/4
дијела, Куштрић (Џемо) Мустафа са 1/56 дијела, Куштрић
(Џемо) Шухрета са 1/56 дијела, Куштрић (Џемо) Осман са
27/336 дијела, Куштрић (Џемо) Касим са 3/336 дијела, уписана у Пл. бр. 94/0 к.о. Наданићи, у посједу Куштрић Нура
уд. Џема са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1070/8 зв. “Ораница кући” ораница по култури њива у површини 17600 м², уписана у зк. ул. бр. 777
к.о. Наданићи, сувласништво: Копривица (пок. Ђура) Богдан са 1/5 дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/25
дијела, Копривица (пок. Рема) Никола са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема) Бранко са 1/18 дијела, Копривица (пок.
Рема) Сава са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са 1/30 дијела, Копривица (Иван) Вељко са 4/75 дијела,
Копривица (Иван) Блажо са 4/75 дијела, Копривица (Иван)
Пеко са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Пеко са 2/35 дијела,
Копривица (Иван) Новица са 1/35 дијела, Копривица (рођ.
Самарџић) Достиња са 1/28 дијела, Копривица (Божо) Миливоје са 1/140 дијела, Копривица (Божо) Милица са 1/140
дијела, Копривица (Божо) Зорица са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Терзић) Радојка са 3/140 дијела, Копривица (Радован) Миленко са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Беатовић)
Анђа са 1/35 дијела, уписана у Пл. бр. 79/0 к.о. Наданићи, у
посједу Копривица Богдана Милан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1070/16 зв. “Хуци” ораница по култури
пашњак у површини 8100 м², уписана у зк. ул. бр. 777 к.о.
Наданићи, сувласништво: Копривица (пок. Ђура) Богдан са
1/5 дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/25 дијела,
Копривица (пок. Рема) Никола са 1/18 дијела, Копривица
(пок. Рема) Бранко са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема)
Сава са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са
1/30 дијела, Копривица (Иван) Вељко са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Блажо са 4/75 дијела, Копривица (Иван)
Пеко са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Пеко са 2/35 дијела,
Копривица (Иван) Новица са 1/35 дијела, Копривица (рођ.
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Самарџић) Достиња са 1/28 дијела, Копривица (Божо) Миливоје са 1/140 дијела, Копривица (Божо) Милица са 1/140
дијела, Копривица (Божо) Зорица са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Терзић) Радојка са 3/140 дијела, Копривица (Радован) Миленко са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Беатовић)
Анђа са 1/35 дијела уписана у Пл. бр. 79/0 к.о. Наданићи, у
посједу Копривица Богдана Милан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1070/13 зв. “Куци” ораница по култури пашњак у површини 6200 м², уписана у зк. ул. бр. 793 к.о. Наданићи, сувласништво: Куштрић (Хасан) Осман са 1/8 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/2 дијела, Куштрић (Хасан) Мујо са 1/4 дијела, Куштрић (Џемо)
Мустафа са 1/56 дијела, Куштрић (Џемо) Шухрета са 1/56
дијела, Куштрић (Џемо) Осман са 27/336 дијела, Куштрић
(Џемо) Касим са 3/336 дијела, уписана у Пл. бр. 93/0 к.о.
Наданићи, у посједу Куштрић Муја Авдија са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1101/1 зв. “Лука” ораница по култури њива
у површини 3300 м², уписана у зк. ул. бр. 777 к.о. Наданићи, сувласништво: Копривица (пок. Ђура) Богдан са 1/5
дијела, Копривица (пок. Спасоја) Стана са 1/25 дијела, Копривица (пок. Рема) Никола са 1/18 дијела, Копривица (пок.
Рема) Бранко са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема) Сава
са 1/18 дијела, Копривица (пок. Рема) Љепосава са 1/30
дијела, Копривица (Иван) Вељко са 4/75 дијела, Копривица
(Иван) Блажо са 4/75 дијела, Копривица (Иван) Пеко са 4/75
дијела, Копривица (Иван) Пеко са 2/35 дијела, Копривица
(Иван) Новица са 1/35 дијела, Копривица (рођ. Самарџић)
Достиња са 1/28 дијела, Копривица (Божо) Миливоје са
1/140 дијела, Копривица (Божо) Милица са 1/140 дијела,
Копривица (Божо) Зорица са 1/140 дијела, Копривица (рођ.
Терзић) Радојка са 3/140 дијела, Копривица (Радован) Миленко са 1/140 дијела, Копривица (рођ. Беатовић) Анђа са
1/35 дијела, уписана у Пл. бр. 79/0 к.о. Наданићи, у посједу
Копривица Богдана Милан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1297 зв. “Телеграф” ораница по култури
њива у површини 4800 м², уписана у зк. ул. бр. 695 к.о. Наданићи, сувласништво: Пашић (Дервишбег) Хусеинбег са
1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Махмутбег са 1/5 дијела,
Пашић (Дервишбег) Мурат са 1/5 дијела, Пашић рођ. Сердаревић (уд. Дервишбега) Мејра са 1/5 дијела, Ресулбеговић (Хуснибег) Мухамедбег са 1/5 дијела, уписана у Пл. бр.
173/1 к.о. Наданићи, у посједу Вуковић Рада Павле са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 1214 зв. “Јелица” косаница по култури ливада у површини 3130 м², уписана у зк. ул. бр. 687 к.о. Наданићи, сувласништво: Вуковић рођ. Пушара (уд. Видака)
Љубица са 6/7 дијела, Вуковић (Видак) Ратко са 1/7 дијела,
уписана у Пл. бр. 82/2 к.о. Наданићи, у посједу Марковић
Милића Милан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1210/2 зв. “Јелица” ораница по култури
њива у површини 4600 м², уписана у зк. ул. бр. 189 к.о. Наданићи, власништво: Вишњевац (пок. Вељка) Биљана са
1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 67/0 к.о. Наданићи, у посједу
Мандић Ђока Анђелко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1210/1 зв. “Јелица” ораница по култури
њива у површини 3690 м², уписана у зк. ул. бр. 669 к.о. Наданићи, власништво: Марковић (пок. Милића) Трифко са
1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 82/2 к.о. Наданићи, у посједу
Марковић Милића Милан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1210/3 зв. “Јелица “ ораница по култури
ливада у површини 4960 м², уписана у зк. ул. бр. 671 к.о.
Наданићи, сувласништво: Дучић (Јовица) Ристо са 1/2 дијела, Дучић (Марко) Стево са 17/40 дијела, Дучић (Марко)
Михајло са 1/40 дијела, Дучић (Марко) Јово са 1/40 дијела,
Дучић (Марко) Сава са 1/40 дијела, уписана у Пл. бр. 6/0
к.о. Наданићи, у посједу Божовић Гала Мирко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1194 зв. “Лулин до” ораница по култури
њива у површини 9700 м², уписана у зк. ул. бр. 418 к.о. Наданићи, сувласништво: Милошевић (Дука) Петар са 1/6 дијела, Милошевић (Никола) Јела са 1/10 са дијела, Милошевић
(Никола) Стоја са 1/10 са дијела, Милошевић (Никола) Крстиња са 1/10 са дијела, Милошевић (Никола) Босиљка са
1/10 са дијела, Копривица рођ. Милошевић (жена Милутина)
Божана са 1/10 дијела, Милошевић (Радован) Милимир са
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1/42 дијела, Ковачевић (Милан) Љубо са 1/18 дијела, Тодевска (Спасоје) Бранка са 1/36 дијела, Ковачевић (Илија) Вера
са 1/36 дијела, Милошевић (Илија) Брена са 25/126 дијела,
уписана у Пл. бр. 1/0 к.о. Наданићи, у посједу Бјелогрлић
Босиљка уд. Петра са 1/1 дијела, Пл. бр. 35/0 к.о. Наданићи,
у посједу Хрњез Јела Ж. Гаша са 1/1 дијела, Пл. бр. 100/0
к.о. Наданићи, у посједу Вилић Јела рођ. Милошевић са 1/1
дијела, Пл. бр. 102/0 к.о. Наданићи, у посједу Милошевић
Брена уд. Радована са 1/1 дијела, Пл. бр. 104/0 к.о. Наданићи,
у посједу Милошевић Сава уд. Андрије са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1196 зв. “Лулин до” косаница по култури
ливада у површини 43500 м², уписана у зк. ул. бр. 418 к.о.
Наданићи, сувласништво: Милошевић (Дука) Петар са 1/6
дијела, Милошевић (Никола) Јела са 1/10 са дијела, Милошевић (Никола) Стоја са 1/10 са дијела, Милошевић (Никола) Крстиња са 1/10 са дијела, Милошевић (Никола) Босиљка са 1/10 са дијела, Копривица рођ. Милошевић (жена
Милутина) Божана са 1/10 дијела, Милошевић (Радован)
Милимир са 1/42 дијела, Ковачевић (Милан) Љубо са 1/18
дијела, Тодевска (Спасоје) Бранка са 1/36 дијела, Ковачевић
(Илија) Вера са 1/36 дијела, Милошевић (Илија) Брена са
25/126 дијела, уписана у Пл. бр. 1/0 к.о. Наданићи, у посједу Бјелогрлић Босиљка уд. Петра са 1/1 дијела, Пл. бр. 35/0
к.о. Наданићи, у посједу Хрњез Јела Ж. Гаша са 1/1 дијела,
Пл. бр. 102/0 КО Наданићи, у посједу Милошевић Брена
уд. Радована са 1/1 дијела, Пл. бр. 104/0 к.о. Наданићи, у
посједу Милошевић Сава уд. Андрије са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1053/28 зв. “Код луке” косаница по култури пашњак у површини 1900 м², уписана у зк. ул. бр.
845 к.о. Наданићи, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 97/0 к.о. Наданићи, у посједу Мандић
Ђока Анђелко са 1/1;
- дио к.ч. бр. 1208/2 зв. “Јелице” косаница по култури
ливада у површини 16960 м², уписана у зк. ул. бр. 141 к.о.
Наданићи, сувласништво: Филиповић (пок. Алексе) Сава
са 1/24 дијела, Филиповић (пок. Луке) Божо са 1/72 дијела,
Капетановић (умр. Ахмета) Ханкија са 1/48 дијела, Капетановић (умр. Омера) Мустафа са 1/24 дијела, Капетановић (умр. Емина) Хусо са 1/48 дијела, Пашић (Османбег)
Ибрахимбег са 1/8 дијела, Пашић (Османбег) Бећирбег са
1/8 дијела, Пашић (Османбег) Арифбег са 1/8 дијела, Ресулбеговић (рођ. Пашић) Азиза са 1/8 дијела, Капетановић
(рођ. Чатовић) Нурија са 1/48 дијела, Капетановић (умрл.
Хашима) Беглер са 7/48 дијела, Филиповић (Никола) Владо
са 1/72 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко
са 1/48 дијела, Филиповић (Лазар) Милован са 1/16 дијела, Филиповић (Никола) Мирко са 7/864 дијела, Филиповић (Никола) Владо са 7/864 дијела, Филиповић (Никола)
Милан са 1/288 дијела, Филиповић (удова Бранка) Даринка
са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко) Раде са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко) Боривоје са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко) Јела са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко)
Милева са 7/5184 дијела, Капетановић (Шућрија) Азиз са
1/192 дијела, Капетановић (Шућрија) Омер са 1/192 дијела,
Капетановић (Шућрија) Исмет са 4/192 дијела, Капетановић (Апија) Шериф са 7/224 дијела, Филиповић (Божидар)
Влатко са 7/5184 дијела, уписана у Пл. бр. 19/0 к.о. Наданићи, у посједу Филиповић Николе Милан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 334/1 зв. “Демир бара” косаница у површини 5300 м², уписана у зк. ул. бр. 750 к.о. Наданићи, сувласништво: Шкаљић (ум. Мехмеда) Нура са 1/112 дијела,
Шкаљић (ум. Мехмеда) Бегана са 1/112 дијела, Шкаљић
(ум. Мехмеда) Мелћа са 1/112 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Алија са 1/112 дијела, Шкаљић (ум. Мехмеда) Велија
са 1/112 дијела,Ђиделија (рођ. Дилберовић, жена Ајдина)
Шећа са 15/960 дијела, Дилберовић (Мустафа) Незир са
15/960 дијела, Дилберовић (Окица) Мурат са 1/32 дијела,
Дилберовић (Хасан) Заим са 1/320 дијела, Дилберовић
(Хасан) Џемо са 1/320 дијела, Дилберовић (Хасан) Заим са
1/256 дијела, Дилберовић (Бећир) Ахмет са 9/320 дијела,
Дилберовић (удова Хасана) Џефа са 11/1184 дијела, Рамадановић (жена Реџепова) Шећа са 11/1184 дијела, Дилберовић (ум. Сабита) Шефика са 11/1184 дијела, Дилберовић
(ум. Сабита) Ћамил са 11/1184 дијела, Дилберовић (ум.
Сабита) Џемо са 11/1184 дијела, Дилберовић (ум. Сабита)
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Хусо са 11/1184 дијела, Копривица (уд. Ђура) Обренија
са 1/160 дијела, Вујадиновић (рођ. Џеко) Зехра са 1/1280
дијела, Дилберовић (Хасан) Џемо са 4/2560 дијела, Шарић
(Мустафа) Хусо са 1/224 дијела, Шкаљић (Осман) Сафета
са 1/128 дијела, Дилберовић (Хасан) Џемо са 3/320 дијела,
Шкаљић (Осман) Авдо са 7/256 дијела, Куштрић (р. Дилберовић) Разија са 9/320 дијела, Копривица (Ристо) Богдан
са 1/8 дијела, Копривица (Ристо) Дамјан са 1/8 дијела, Црногорац (рођ. Копривица) Аника са 1/8 дијела, Копривица
(Лука) Обрад са 1/32 дијела, Копривица (Лука) Босиљка
са 1/32 дијела, Копривица (Лука) Милка са 1/32 дијела,
Дилберовић (Ћамил) Емин са 21/5120 дијела, Дилберовић
(Ћамил) Нусрет са 21/5120 дијела, Дилберовић (Ћамил)
Зајко са 2497/189440 дијела, Дилберовић (Ћамил) Сафет са
2497/189440 дијела, Шкаљић (Шаћир) Рамиз са 3/80 дијела,
Шкаљић (Мехмед) Сафет са 3/224 дијела, Селимотић (удова Рашида) Бегана са 3/256 дијела, Ђиделија Адем са1/160
дијела, Сукић (рођ. Ђиделија) Челебија са 1/320 дијела,
Ђиделија (умр. Бешира) Емин са 7/2560 дијела, Ђиделија
(Бешир) Сајто са 7/2560 дијела, Ђиделија (Бешир) Расема
са 1/1280 дијела, Копривица (уд. Луке) Даница са 1/32 дијела, Дилберовић (уд. Ћамила) Џевахира са 3/1280 дијела,
Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/16 дијела,
Шкаљић (Асим) Јасмин са 7/512 дијела, Шкаљић (Асим)
Осман са 7/512 дијела, Шкаљић (Јусуф) Фехрат са 3/40
дијела, Селимотић (Расим) Омер са 1/768 дијела, Селимотић (Расим) Ибрахим са 1/768 дијела, Селимотић (Расим)
Бешо са 1/768 дијела. За парцелу к.ч. бр. 334/1 од стране
РУГИПП Подручне јединице Гацко издато је увјерење да
наведена парцела није евидентирана у катастарском операту;
- дио к.ч. бр. 1608/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 59/0 к.о. Рудо Поље у супосједу Гутић
Милана Раде са 1/2 дијела и Гутић Милана Слободан са 1/2
дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1230/3 зв.
“Лисичњак” косаница по култури ливада у површини 1360
м², уписана у зк. ул. бр. 326 к.о. Наданићи, сувласништво:
Гутић (пок. Алексе) Цвијета са 1/4 дијела, Зиројевић (Петар) Томо са 1/8 дијела, Гутић (удов. Николе) Спасенија са
1/12 дијела, Гутић (Милан) Раде са 1/6 дијела, Гутић (Милан) Слободан са 1/4 дијела, Зиројевић (Јован) Петар са 1/8
дијела;
- дио к.ч. бр. 1609 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 24/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Вуковић
Рада Павле са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 1230/1 зв. “Лисичњак” косаница по култури ливада
у површини 8920 м², уписана у зк. ул. бр. 185 к.о. Наданићи, сувласништво: Батинић (рођ. Дракулић) Душанка са
1/120 дијела, Батинић (Божидар) Томислав са 1/120 дијела,
Братић (Алекса) Мирко са 531/540 дијела;
- дио к.ч. бр. 1610/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 301/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Радмиловић Ђока Јован са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1230/1 зв. “Лисичњак” косаница по култури
ливада у површини 8920 м², уписана у зк. ул. бр. 185 к.о.
Наданићи, сувласништво: Батинић (рођ. Дракулић) Душанка са 1/120 дијела, Батинић (Божидар) Томислав са 1/120
дијела, Братић (Алекса) Мирко са 531/540 дијела;
- дио к.ч. бр. 1610/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 308/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Радмиловић Саве Младен са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1230/1 зв. “Лисичњак” косаница по култури
ливада у површини 8920 м², уписана у зк. ул. бр. 185 к.о.
Наданићи, сувласништво: Батинић (рођ. Дракулић) Душанка са 1/120 дијела, Батинић (Божидар) Томислав са 1/120
дијела, Братић (Алекса) Мирко са 531/540 дијела;
- дио к.ч. бр. 1617 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 22/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Вуковић
Новице Гајо са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1235/2 зв. “Цигућа лука” косаница по култури
ливада у површини 3230 м², уписана у зк. ул. бр. 160 к.о.
Наданићи, сувласништво: Анђић (рођ. Милошевић) Олга
са 1/2 дијела, Милошевић (Митар) Михајло са 1/6 дијела,
Милошевић (Митар) Радивоје са 1/6 дијела, Копривица
(рођ. Милошевић) Милена са 1/6 дијела;
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- дио к.ч. бр. 1626 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 260/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Милошевић Михајла Митар са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара дијелу к.ч. бр. 1237 зв. “Лука виш шије” ораница
по култури ливада у површини 3060 м², уписана у зк. ул.
бр. 610 к.о. Наданићи, сувласништво: Капетановић (умрл.
Хашима) Беглер са 1/3 дијела, Капетановић (Хашим) Русто
са 1/3 дијела, Филиповић (Лазар) Милован са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1629 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 210/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Марковић
Тодора Вукашин са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 1239 зв. “Шија” косаница по култури
ливада у површини 47000 м², уписана у зк. ул. бр. 866 к.о.
Наданићи, сувласништво: Капетановић (умр. Ахмета) Ханкија са 1/48 дијела, Капетановић (умр. Омера) Мустафа са
1/24 дијела, Капетановић (Емин) Омер са 1/48 дијела, Капетановић (умр. Емина) Хусо са 1/48 дијела, Пашић (Османбег) Ибрахимбег са 1/8 дијела, Пашић (Османбег) Бећирбег
са 1/8 дијела, Пашић (Османбег) Арифбег са 1/8 дијела, Ресулбеговић (рођ. Пашић) Азиза са 1/8 дијела, Капетановић
(рођ. Ћатовић) Нурија са 1/48 дијела, Капетановић (умр.
Хашима) Беглер са 7/48 дијела, Филиповић (пок. Саве) Љубица са 1/96 дијела, Филиповић (пок. Саве) Риста са 1/96
дијела, Филиповић (удова Саве) Јована са 1/96 дијела, Милићевић (Јован) Андрија са 1/216 дијела, Филиповић (рођ.
Прстојевић) Стана са 1/96 дијела, Филиповић (Никола)
Владо са 1/72 дијела, Држава РС, Орган располагања СО
Гацко са 1/216 дијела, Филиповић (Лазар) Милован са 1/24
дијела, Филиповић (Никола) Мирко са 7/864 дијела, Филиповић (Никола) Владо са 7/864 дијела, Филиповић (Никола)
Милан са 1/288 дијела, Филиповић (удова Бранка) Даринка
са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко) Раде са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко) Боривоје са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко) Јела са 7/5184 дијела, Филиповић (Бранко)
Милева са 7/5184 дијела;
- дио к.ч. бр. 1616 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 349/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Филиповић Милана Лазо са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 1237 зв. “Лука виш шије” ораница по култури ливада у површини 3060 м², уписана у зк. ул. бр. 610
к.о. Наданићи, сувласништво: Капетановић (умрл. Хашима) Беглер са 1/3 дијела, Капетановић (Хашим) Русто са 1/3
дијела, Филиповић (Лазар) Милован са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1630 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 350/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Филиповић Рајка Душанка са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1238 зв. “Шија” косаница по култури
ливада у површини 2160 м², уписана у зк. ул. бр. 835 к.о.
Наданићи, сувласништво: Филиповић (Јован) Петар са 1/3
дијела, Филиповић (Јован) Стана са 1/3 дијела, Вуца (рођ.
Филиповић) Славојка са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1633 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 32/0 к.о. Рудо Поље у супосједу Вуца
Трифка Марко са 1/1 дијела и Вуца Видака Вукота са 1/2
дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1242 зв.
“Оглавак” косаница по култури ливада у површини 7420
м², уписана у зк. ул. бр. 675 к.о. Наданићи, сувласништво:
Вуца (п. Видака) Радојка са 1/8 дијела, Вуца (Марко) Божидар са 1/8 дијела, Вуца (Марко) Милован са 1/8 дијела,
Вуца (Марко) Трифко са 1/8 дијела, Вуца (Илија) Александар са 1/8 дијела, Вуца (Вукота) Слободан са 1/8 дијела,
Вуца (Вукота) Ратко са 1/8 дијела, Вуца (Вукота) Петар са
1/8 дијела и к.ч. бр. 1244/5 зв. “Столовача” ораница по култури ливада у површини 2340 м², уписана у зк. ул. бр. 473
к.о. Наданићи, сувласништво: Мандић (пок. Риста) Обрад
са 1/5 дијела, Мандић (пок. Риста) Босиљка са 1/5 дијела,
Мандић (жена Максимова) Зорка са 4/35 дијела, Мандић
(Максим) Брано са 1/35 дијела, Мандић (Максим) Нада са
1/35 дијела, Мандић (Максим) Борика са 1/35 дијела, Мандић (уд. Ђока) Васа са 1/20 дијела, Мандић (Ђоко) Блажо са
3/100 дијела, Мандић (Ђоко) Драгиња са 3/100 дијела, Мандић (Ђоко) Милка са 3/100 дијела, Мандић (Ђоко) Анђелко
са 13/50 дијела;
- дио к.ч. бр. 1634 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 195/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Мандић
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Ђока Анђелко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1244/7 зв. “Столовача” ораница по култури ливада у површини 2800 м², уписана у зк. ул. бр. 68 к.о. Наданићи, власништво: Божовић (уд. Мирка) Јела са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1635 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 6/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Божовић
Мирка Драго са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 1244/8 зв. “Сталовача” косаница по култури ливада у површини 3430 м², уписана у зк. ул. бр. 687 к.о. Наданићи, сувласништво: Вуковић рођ. Пушара (уд. Видака)
Љубица са 6/7 дијела, Вуковић (Видак) Ратко са 1/7 дијела;
- дио к.ч. бр. 1636 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 20/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Вуковић
Видака Илија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 1250 зв. “Столовача” косаница по култури ливада у
површини 13300 м² уписана у зк. ул. бр. 12 к.о. Наданићи,
сувласништво: Марковић (Тодор) Симо са 29/64 дијела,
Марковић (Петар) Обрен са 1/2 дијела, Држава РС, Орган
располагања СО Гацко са 3/64 дијела;
- дио к.ч. бр. 1642 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 211/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Марковић
Тодора Симо са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 1249 зв. “Столовача” косаница по култури ливада у
површини 5540 м², уписана у зк. ул. бр. 12 к.о. Наданићи,
сувласништво: Марковић (Тодор) Симо са 29/64 дијела,
Марковић (Петар) Обрен са 1/2 дијела, Држава РС, Орган
располагања СО Гацко са 3/64 дијела;
- дио к.ч. бр. 1640/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 199/0 к.о. Рудо Поље у супосједу Марковић Петра Тихомир са 1/5 дијела, Марковић Станко Коса
са 1/5 дијела, Марковић Стојана Миладин са 1/5 дијела,
Марковић Ђура Миливоје са 1/5 дијела, Марковић Ђура
Видака са 1/5 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 1252 зв. “Домаћа продо” косаница по култури ливада у
површини 29680 м², уписана у зк. ул. бр. 781 к.о. Наданићи,
сувласништво: Дучић (Марко) Стево са 17/160 дијела, Дучић (Марко) Михајло са 1/160 дијела, Дучић (Марко) Јово
са 1/160 дијела, Дучић (Марко) Сава са 1/160 дијела, Кекић (Пајо) Божо са 1/12 дијела, Мандић (пок. Риста) Обрад
са 1/10 дијела, Зиројевић (Петар) Томо са 1/24 дијела, Зиројевић (Петар) Јован са 1/24 дијела, Мандић (пок. Риста)
Босиљка са 1/10 дијела, Мандић (жена Максимова) Зорка
са 2/35 дијела, Мандић (Максим) Брано са 1/70 дијела,
Мандић (Максим) Нада са 1/70 дијела, Мандић (Максим)
Борика са 1/70 дијела, Мандић (уд. Ђока) Васа са 1/40 дијела, Мандић (Ђоко) Блажо са 3/200 дијела, Мандић (Ђоко)
Драгиња са 3/200 дијела, Мандић (Ђоко) Милка са 3/200
дијела, Мандић (Ђоко) Анђелко са 13/100 дијела, Кекић
(Обрад) Раденко са 1/24 дијела, Кекић (Обрад) Биљана са
1/24 дијела и к.ч. бр. 1254/3 зв. “Атманова бара” косаница
по култури ливада у површини 4980 м², уписана у зк. ул.
бр. 460 к.о. Наданићи, сувласништво: Пашић (Дервишбег)
Хусеинбег са 1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Махмутбег са
1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Мурат са 1/5 дијела, Пашић
рођ. Сердаревић (уд. Дервишбега) Мејра са 1/5 дијела, Ресулбеговић (Хуснибег) Мухамедбег са 1/5 дијела;
- дио к.ч. бр. 1715 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 210/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Марковић
Тодора Вукашин са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1254/6 Увјерење којим се доказује да наведена
парцела није евидентирана у земљишној књизи;
- дио к.ч. бр. 1714 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 209/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Марковић Стојана Миладин са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 1254/1 зв. “Атманова бара” косаница по
култури ливада у површини 18900 м², уписана у зк. ул. бр.
460 к.о. Наданићи, сувласништво: Пашић (Дервишбег) Хусеинбег са 1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Махмутбег са
1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Мурат са 1/5 дијела, Пашић
рођ. Сердаревић (уд. Дервишбега) Мејра са 1/5 дијела, Ресулбеговић (Хуснибег) Мухамедбег са 1/5 дијела;
- дио к.ч. бр. 1713 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 206/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Марковић
Петра Тихомир са 1/1 дијела, која у старом премјеру одго-
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вара к.ч. бр. 1254/4 зв. “Атманова бара” косаница по култури ливада у површини 9820 м², уписана у зк. ул. бр. 460 к.о.
Наданићи, сувласништво: Пашић (Дервишбег) Хусеинбег
са 1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Махмутбег са 1/5 дијела,
Пашић (Дервишбег) Мурат са 1/5 дијела, Пашић рођ. Сердаревић (уд. Дервишбега) Мејра са 1/5 дијела, Ресулбеговић (Хуснибег) Мухамедбег са 1/5 дијела;
- дио к.ч. бр. 1724/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 353/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Шолаја
Јова Милинко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1272/2 за коју је издато Увјерење да је земљишнокњижни уложак прескочен у к.о. Наданићима у коме је
била уписана парцела к.ч. бр. 1272/2, те се за исту не може
издати зк. извадак;
- дио к.ч. бр. 1725 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 354/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Шолаја
Љубана Драго са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1272/6 за коју је издато Увјерење да је земљишнокњижни уложак прескочен у к.о. Наданићима у коме је
била уписана парцела к.ч. бр. 1272/6, те се за исту не може
издати зк. извадак;
- дио к.ч. бр. 1726 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 283/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Општина
Гацко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
1272/1 за коју је издато Увјерење да је земљишнокњижни
уложак прескочен у к.о. Наданићима у коме је била уписана парцела к.ч. бр. 1272/1, те се за исту не може издати зк.
извадак;
- дио к.ч. бр. 1729 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 22/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Вуковић
Новице Гајо са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1269/1 зв. “Орница” ливада по култури ливада у
површини 11775 м², уписана у зк. ул. бр. 20 к.о. Наданићи,
сувласништво: Вуковић (Раде) Павле са 1/2 дијела и Вуковић (Новица) Гајо са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1730 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 23/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Вуковић
Рада Миле са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 1269/1 зв. “Орница” ливада по култури ливада у површини 11775 м², уписана у зк. ул. бр. 20 к.о. Наданићи, сувласништво: Вуковић (Раде) Павле са 1/2 дијела и Вуковић
(Новица) Гајо са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1733 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 350/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Филиповић Рајка Душанка са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 1268 зв. “Орница” косаница по култури
ливада у површини 12700 м², уписана у зк. ул. бр. 837 к.о.
Наданићи, сувласништво: Филиповић (Јован) Петар са 1/9
дијела, Филиповић (Јован) Стана са 1/9 дијела, Мандић
(пок. Риста) Обрад са 2/15 дијела, Мандић (пок. Риста)
Босиљка са 2/15 дијела, Мандић (Милан) Владан са 3/45
дијела, Мандић (жена Максимова) Зорка са 8/105 дијела,
Мандић (Максим) Брано са 2/105 дијела, Мандић (Максим)
Нада са 2/105 дијела, Мандић (Максим) Борика са 2/105
дијела, Мандић (уд. Ђока) Васа са 1/30 дијела, Мандић
(Ђоко) Блажо са 1/50 дијела, Мандић (Ђоко) Драгиња са
1/50 дијела, Мандић (Ђоко) Милка са 1/50 дијела, Мандић
(Ђоко) Анђелко са 13/75 дијела, Вуца (рођ. Филиповић)
Славојка са 1/9 дијела;
- дио к.ч. бр. 1732 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 195/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Мандић
Ђока Анђелко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1268 зв. “Орница” косаница по култури ливада у
површини 12700 м², уписана у зк. ул. бр. 837 к.о. Наданићи,
сувласништво: Филиповић (Јован) Петар са 1/9 дијела, Филиповић (Јован) Стана са 1/9 дијела, Мандић (пок. Риста)
Обрад са 2/15 дијела, Мандић (пок. Риста) Босиљка са 2/15
дијела, Мандић (Милан) Владан са 3/45 дијела, Мандић
(жена Максимова) Зорка са 8/105 дијела, Мандић (Максим)
Брано са 2/105 дијела, Мандић (Максим) Нада са 2/105
дијела, Мандић (Максим) Борика са 2/105 дијела, Мандић
(уд. Ђока) Васа са 1/30 дијела, Мандић (Ђоко) Блажо са
1/50 дијела, Мандић (Ђоко) Драгиња са 1/50 дијела, Мандић (Ђоко) Милка са 1/50 дијела, Мандић (Ђоко) Анђел-
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ко са 13/75 дијела, Вуца (рођ. Филиповић) Славојка са 1/9
дијела;
- дио к.ч. бр. 1602 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 224/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Миличевић Трипа Ратко са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 243 зв. “Лука” пашњак по култури њива
у површини 1180 м², уписана у зк. ул. бр. 329 к.о. Рудо
Поље, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 1223 зв. “Палучак” ораница
по култури ливада у површини 2500 м², уписана у зк. ул.
бр. 685 к.о. Наданићи, сувласништво: Пашић (Дервишбег)
Махмутбег са 1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Хусеинбег са
1/5 дијела, Пашић (Дервишбег) Мурат са 1/5 дијела, Пашић
рођ. Сердаревић (уд. Дервишбега) Мејра са 1/5 дијела, Ресулбеговић (Хуснибег) Мухамедбег са 1/5 дијела;
- дио к.ч. бр. 1603 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 21/0 к.о. Рудо Поље у супосједу Вуковић
Рада Павле са 1/2 дијела и Вуковић Видака Илија са 1/2
дијела;
- дио к.ч. бр. 1373/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 92/0 к.о. Рудо Поље, у посједу ЈПШ
“Шуме РС” а.д. Соколац са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 242 зв. “Лука” ораница по култури пашњак у површини 950 м², уписана у зк. ул. бр. 205 к.о. Рудо
Поље, сувласништво: Сарић (Ибро) Салко са 1/15 дијела,
Сарић (удата Звиздић) Алмаса са 1/18 дијела, Сарић (жена
Хајдара) Џефа са 1/30 дијела, Вукотић (жена Јусуфа) Мевла
са 71/3360 дијела, Васвија (рођ. Сарић) Зеленхасић са 3/720
дијела, Сарић (Мухарем) Мухарем са 7/720 дијела, Сарић
(Мухарем) Азиз са 7/720 дијела, Сарић (Мухарем) Изета са
3/720 дијела, Оручевић (унук Омера) Ибро са 1/525 дијела,
Ајанић (унука Омера) Улфета са 1/525 дијела, Силић (унука Омера) Џевахира са 1/525 дијела, Катрас (унука Омера)
Ифета са 1/525 дијела, Оручевић (унука Омера) Фикрета са
1/525 дијела, Сарић (Омер) Хамдија са 11/140 дијела, Капетановић (рођ. Сарић) Мулија са 3/144 дијела, Грчић (удова
Манојла) Мара са 53/240 дијела, Сарић (Мухарем) Азиз са
1/24 дијела, Сарић (Мухарем) Мухарем са 1/24 дијела, Сарић (Мухарем) Ахмет са 1/36 дијела, Пашић (Хајдар) Алија
са 1/75 дијела, Пашић (Хајдар) Рашида са 1/75 дијела,
Ханџар (Хајдар) Наза са 1/75 дијела, Сарић (Хајдар) Мунира са 1/75 дијела, Сарић (Бешир) Алија са 11/144 дијела,
Сарић (Бешир) Велија са 3/144 дијела, Пашић (рођ. Сарић)
Умија са 3/144 дијела, Вукотић (Јусуф) Есад са 217/10080
дијела, Вукотић (Јусуф) Бећир са 217/10080 дијела, Вукотић (Јусуф) Заима са 217/10080 дијела,Тановић рођ. Вукотић (Јусуф) Ратмира са 217/10080 дијела, Сарачевић рођ.
Вукотић (Јусуф) Емира са 217/10080 дијела, Сарић (Дервиш) Шућрија са 11/560 дијела, Тановић (Дервиш) Емира
са 11/560 дијела, Ћеримагић (Дервиш) Муневера са 11/560
дијела, Дедовић (Зићрија) Берина са 11/560 дијела, Сарић
(Мирсад) Ања са 1/75 дијела и к.ч. бр. 243 зв. “Лука” пашњак по култури пашњак у површини 1180 м², уписана у
зк. ул. бр. 329 к.о. Рудо Поље, власништво: Држава-ерар са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1376 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 344/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Уљаревић
Крста Милутин са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 286/1 зв. “Кратине са јелицом” пашњак по
култури пашњак у површини 151750 м², уписана у зк. ул.
бр. 329 к.о. Рудо Поље, власништво: Држава-ерар са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 1377 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 320/0 к.о. Рудо Поље у супосједу Сарић
Бешира Алија са 3/12 дијела, Сарић Бешира Велија са 3/12
дијела, Сарић Мухарема Ахмет са 2/12 дијела, Сарић Мухарема Азиз са 2/12 дијела, Сарић Мухарема Мухарем са
2/12 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 286/1
зв. “Кратине са јелицом” пашњак по култури ливада у површини 151750 м², уписана у зк. ул. бр. 329 к.о. Рудо Поље,
власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1378 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 62/0 к.о. Рудо Поље у супосједу Дедовић
рођ. Сарић Зићрије Берина са 1/4 дијела, Сарић Дервиша
Шућрија са 1/4 дијела, Тановић рођ. Сарић Дервиша Емира
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са 1/4 дијела, Ћеримагић рођ. Сарић Дервиша Муневера са
1/4 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 286/1
зв. “Кратине са јелицом” пашњак по култури ливада у површини 151750 м², уписана у зк. ул. бр. 329 к.о. Рудо Поље,
власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1383 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 345/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Фертизовић Зејнила Насуф са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 286/1 зв. “Кратине са јелицом” пашњак по
култури ливада у површини 151750 м², уписана у зк. ул. бр.
329 к.о. Рудо Поље, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1364 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 205/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Марковић
Милована Милан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 266 зв. “Кратине” пашњак по култури ливада у површини 3650 м², уписана у зк. ул. бр. 329 к.о. Рудо
Поље, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 920 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 278/0 к.о. Рудо Поље, у посједу Милошевић Трифка Новица са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 1214 зв. “Јелица” косаница по култури
њива у површини 3130 м², уписана у зк. ул. бр. 687 к.о. Наданићи, сувласништво: Вуковић рођ. Пушара (уд. Видака)
Љубица са 6/7 дијела, Вуковић (Видак) Ратко са 1/7 дијела;
- дио к.ч. бр. 17 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 549/6 к.о. Гацко, у посједу ЈПШ “Шуме
РС” а.д. Соколац са 1/1 дијела која, у старом премјеру одговара к.ч. бр. 911/26 зв. “Изнад велике Грачанице” пашњак
по култури пашњак у површини 1471440 м², уписана у зк.
ул. бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1
дијела и к.ч. бр. 1041 зв. “Богмиловина” пашњак по култури пашњак у површини 2820 м², уписана у зк. ул. бр. 1397
к.о. Гацко, власништво: Држава, Орган располагања РО
“Рудник и Термоелектрана” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 18 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 921/51 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Рудник
и Термоелектрана” а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 1041 зв. “Богмиловина” пашњак
по култури пашњак у површини 2820 м², уписана у зк. ул.
бр. 1397 к.о. Гацко, власништво: Држава, Орган располагања РО “Рудник и Термоелектрана” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 19 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 921/51 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Рудник
и Термоелектрана” а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 1042 зв. “Богмиловина” ораница по култури пашњак у површини 2330 м², к.ч. бр. 1043
зв. “Богмиловина” пашњак по култури пашњак у површини 2560 м² и к.ч. бр. 1044 зв. “Богмиловина” ораница по
култури пашњак у површини 5340 м², уписане у зк. ул. бр.
1397 к.о. Гацко, власништво: Држава, Орган располагања
РО “Рудник и Термоелектрана” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 20 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 549/6 к.о. Гацко, у посједу ЈПШ “Шуме РС”
а.д. Соколац са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 911/26 зв. “Изнад велике Грачанице” пашњак по култури пашњак у површини 1471440 м², уписана у зк. ул. бр.
1591 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 30 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 549/6 к.о. Гацко, у посједу ЈПШ “Шуме РС”
а.д. Соколац са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 911/26 зв. “Изнад велике Грачанице” пашњак по култури пашњак у површини 1471440 м², уписана у зк. ул. бр.
1591 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 173 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1118/0 к.о. Гацко, у посједу Џеко Мушана
Изет са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
943 зв. “Пода” ораница по култури њива у површини 3050
м², уписана у зк. ул. бр. 1135 к.о. Гацко, сувласништво:
Џеко (Мушан) Расема са 1/10 дијела, Џеко (Мушан) Јусуф
са 1/10 дијела, Џеко (Мушан) Исмет са 1/10 дијела, Џеко
(Мушан) Изет са 7/10 дијела;
- дио к.ч. бр. 174 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 634/0 к.о. Гацко, у посједу Крвавац Мејра
уд. Халида са 1/1 дијела која, у старом премјеру одговара
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к.ч. бр. 942 зв. “Пода” ораница по култури њива у површини 2150 м², уписана у зк. ул. бр. 898 к.о. Гацко, сувласништво: Крвавац (Халид) Авдија са 1/15 дијела, Крвавац
рођ. Бабовић Шемса са 23/45 дијела, Звиздић рођ. Куштрић
(Мехмед) Зинета са 8/90 дијела, Хрустановић (Бећир)
Ибрахим са 8/90 дијела, Крвавац рођ. Нанић (уд. Узеира)
Азра са 11/45 дијела;
- дио к.ч. бр. 175 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 647/2 к.о. Гацко, у посједу Крвавац Муниба Авдо са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 941 зв. “Пода” ораница по култури њива у површини
2440 м², уписана у зк. ул. бр. 1475 к.о. Гацко, власништво:
Држава, Орган располагања МХ “Електропривреда РС”
Требиње, ЗП Рудник и Термоелектрана а.д. са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 181 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 634/0 к.о. Гацко, у посједу Крвавац Мејра
уд. Халида са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 940/2 зв. “Дола” ливада по култури стамбена зграда,
штала, воћњак и двориште у површини 1140 м², уписана у
зк. ул. бр. 677 к.о. Гацко, сувласништво: Крвавац (Алија)
Мушан са 1/12 дијела, Крвавац (Мушан) Хајрудин са 7/12
дијела, Крвавац (Халид) Алија са 1/9 дијела, Крвавац рођ.
Нанић (уд. Узеира) Азра са 1/9 дијела;
- дио к.ч. бр. 260 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 628/2 к.о. Гацко, у посједу Мучибабић Михајла Ћетко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 898/1 зв. “Брежина” пашњак по култури ливада у
површини 3573 м², уписана у зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко,
власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела и к.ч. бр. 711/185 зв.
“Поникве” пашњак по култури ливада у површини 73453
м², уписана у зк. ул. бр. 1168 к.о. Гацко, власништво: Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 263 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 836/0 к.о. Гацко, у посједу Поповић Лазара Анто са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 898/10 зв. “Брежине” ораница по култури ливада у
површини 130 м², уписана у зк. ул. бр. 672 к.о. Гацко, сувласништво: Поповић (Лазар) Крсто са 1/2 дијела и Поповић
(Лазар) Анђа са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 265 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 828/0 к.о. Гацко, у посједу Поповић Петра
Видак са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 899/2 зв. “Брежине” ливада по култури ливада у површини 5500 м², уписана у зк. ул. бр. 910 к.о. Гацко, сувласништво: Обрен (Анто) Поповић са 1/3 дијела, Крсто (Лазар) Поповић са 1/6 дијела, Анто (Лазар) Поповић са 1/6
дијела, Видак (Петар) Поповић са 1/3 дијела, к.ч. бр. 892 зв.
“Цијепац” ораница по култури ливада у површини 2000 м²,
уписана у зк. ул. бр. 842 к.о. Гацко, сувласништво: Поповић
(уд. Марка) Анђа са 3/7 дијела, Поповић (Марко) Милан
са 1/14 дијела, Поповић (рођ. Милошевић) Љубица са 1/2
дијела и к.ч. бр. 898/5 за коју је издато увјерење да није
евидентирана у земљишној књизи;
- дио к.ч. бр. 277 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 829/0 к.о. Гацко, у посједу Поповић рођ.
Милошевић Љубица зв. Љуба са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 898/3 зв. “Брежина” ливада по
култури ливада у површини 4400 м², уписана у зк. ул. бр.
689 к.о. Гацко, сувласништво: Поповић (уд. Марка) Анђа са
3/7 дијела, Поповић (Марко) Милан са 1/14 дијела, Поповић (рођ. Милошевић) Љубица са 1/2 дијела и к.ч. бр. 899/3
зв. “Брежина” ораница по култури ливада у површини 8100
м², уписана у зк. ул. бр. 916 к.о. Гацко, сувласништво: Поповић (уд. Марка) Анђа са 3/7 дијела, Поповић (Марко)
Милан са 1/14 дијела, Поповић (рођ. Милошевић) Љубица
са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 279 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 515/1 к.о. Гацко у супосједу Ивковић Глигора Милинко са 1/3 дијела, Ивковић Глигора Ратомир са
1/3 дијела и Ивковић Милијана уд. Мирка са 1/3 дијела,
која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 898/8 зв. “Брежина” ораница по култури њива у површини 244 м², уписана у
зк. ул. бр. 688 к.о. Гацко, сувласништво: Ивковић (Глигор)
Милинко са 1/3 дијела, Ивковић (Глигор) Ратомир са 1/3
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дијела, Ивковић рођ. Ребић (снаха Глигора) Милијана са 1/3
дијела;
- дио к.ч. бр. 280 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 518/2 к.о. Гацко, у посједу Ивковић Лазара Радован са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 898/7 зв. “Брежина” ораница по култури њива у
површини 268 м², уписана у зк. ул. бр. 670 к.о. Гацко, власништво: Радован (Лазар) Ивковић са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 281 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 429/0 к.о. Гацко, у посједу Ђерић Саве Милован са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
898/6 зв. “Брежина” ораница по култури њива у површини
716 м², уписана у зк. ул. бр. 668 к.о. Гацко, власништво:
Милован (Сава) Ђерић са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 282/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 510/2 к.о. Гацко, у посједу Ивковић Михајла Раде са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 898/1 зв. “Брежина” ораница по култури ливада у
површини 6494 м², уписана у зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко,
власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 284 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 406/0 к.о. Гацко, у супосједу Драшковић
Божидара Драгољуб са 1/2 дијела и Драшковић Обрада Божидар са 1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 898/1 зв. “Брежина” ораница по култури ливада у површини 6494 м², уписана у зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 315 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 549/6 к.о. Гацко, у посједу ЈПШ “Шуме
РС” а.д. Соколац са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 912/1 зв. “Поток Грачаница” пут по култури
пашњак у површини 68370 м², уписана у зк. ул. бр. 1444
к.о. Гацко, власништво: Држава - Јавно добро са 1/1 дијела
и к.ч. бр. 1235/1 зв. “Брежина” по култури пашњак у површини 13334 м², уписана у зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 317 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 693/0 к.о. Гацко, у посједу Маљевић Јова
Војка са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
1233/2 стамбена зграда по култури пашњак у површини 200
м², уписана у зк. ул. бр. 968 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 318 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 921/51 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Рудник
и Термоелектрана” а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 1233/1 зв. “Маргета” ораница по
култури пашњак у површини 1300 м², уписана у зк. ул. бр.
1116 к.о. Гацко, сувласништво: Манојловић (Васиљ) Никола са 11/48 дијела, Говедарица рођ. Којић (жена Марка)
Милица са 13/720 дијела, Журжуловић рођ. Којић (жена
Велимира) Ђурђа са 13/720 дијела, Слијепчевић рођ. Којић
(жена Алексе) Стана са 13/720 дијела, Којић (Ристо) Милан
са 13/720 дијела, Којић (Ристо) Шћепан са 13/720 дијела,
Којић (Ристо) Јефто са 13/720 дијела, Којић (Ристо) Тадија
са 13/720 дијела, Којић (Ристо) Даринка са 13/720 дијела,
Латиновић рођ. Којић (жена Јоле) Јела са 13/720 дијела, Ковачевић (Јоксим) Душан са 1/16 дијела, Ковачевић (Јоксим)
Пеко са 1/16 дијела, Манојловић (Ђуро) Даринка са 11/48
дијела, Милошевић (рођ. Маљевић) Милосава са 1/54 дијела, Радмиловић (Обрен) Слободан са 2/216 дијела, Маљевић (Вуле) Милан са 62/216 дијела, Жук (Милован) Панто
са 41/240 дијела;
- дио к.ч. бр. 319 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 241/0 к.о. Гацко, у посједу Володер Хамдије Едхем са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 946 зв. “Коњушница” ораница по култури њива у
површини 3675 м², уписана у зк. ул. бр. 778 к.о. Гацко, сувласништво: Крвавац (ум. Спаха) Ћамила са 1/15 дијела,
Крвавац (ум. Спаха) Зада са 1/15 дијела, Крвавац (ум. Спаха) Наза са 1/15 дијела, Крвавац (ум. Алије) Јашар са 1/2
дијела, Крвавац (ум. Спаха) Алија са 3/20 дијела, Володер
(рођ. Крвавац) Јасминка са 3/20 дијела;
- дио к.ч. бр. 323 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 642/0 к.о. Гацко, у посједу Крвавац Авдије
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Хајрија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 947 Увјерење којим се потврђује да је наведена парцела
уписана у зк. ул. бр. 1082 к.о. Гацко, књига уништена у II
свјетском рату, те се за исту парцелу не може издати зк. извадак и к.ч. бр. 949 Ораница по култури њива у површини
2480 м², уписана у зк. ул. бр. 964 к.о. Гацко, сувласништво:
Ризван (Ћамил) Крвавац са 1/3 дијела, Емина (Ћамил) Кушмић са 1/3 дијела и Фехма (Ћамил) Еркочевић са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 326/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 921/51 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Рудник
и Термоелектрана” а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 953/2 зв. “Врта” ораница по култури ливада у површини 3500 м², уписана у зк. ул. бр. 1397
к.о. Гацко, власништво: Држава, Орган располагања РО
“Рудник и Термоелектрана” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 331 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 647/2 к.о. Гацко, у посједу Крвавац Муниба Авдо са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 955 зв. “Врта” ораница по култури пашњак у површини 1560 м², уписана у зк. ул. бр. 1307 к.о. Гацко, сувласништво: Крвавац, зван Чавалић (Омер) Мехо са 1/10 дијела, Крвавац (ум. Бешира) Зајко са 1/8 дијела, Крвавац (ум.
Омера) Хазира са 1/4 дијела, Крвавац (уд. Сабита) Мулија
са 1/24 дијела, Крвавац (Сабит) Џемал са 1/24 дијела, Крвавац (Сабит) Енвер са 1/24дијела, Крвавац (Авдо) Алма са
1/200 дијела, Крвавац (Авдо) Аида са 1/200 дијела, Крвавац
(Муниб) Авдо са 121/400 дијела;
- дио к.ч. бр. 332 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 641/0 к.о. Гацко, у посједу Крвавац Хаџа
Хамид са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 955 зв. “Врта” ораница по култури пашњак у површини
1560 м², уписана у зк. ул. бр. 1307 к.о. Гацко, сувласништво:
Крвавац, зван Чавалић (Омер) Мехо са 1/10 дијела, Крвавац
(ум. Бешира) Зајко са 1/8 дијела, Крвавац (ум. Омера) Хазира са 1/4 дијела, Крвавац (уд. Сабита) Мулија са 1/24 дијела, Крвавац (Сабит) Џемал са 1/24 дијела, Крвавац (Сабит)
Енвер са 1/24 дијела, Крвавац (Авдо) Алма са 1/200 дијела, Крвавац (Авдо) Аида са 1/200 дијела, Крвавац (Муниб)
Авдо са 121/400 дијела;
- дио к.ч. бр. 334 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 873/0 к.о. Гацко, у посједу Пргуда Зулфа
Исмет са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 957/1 зв. “Врта” ораница по култури њива у површини
1035 м² и к.ч. бр. 957/2 зв. “Врта” ораница по култури њива
у површини 1030 м², уписане у зк. ул. бр. 1398 к.о. Гацко,
сувласништво: Пргуда (Шаћир) Осман са 1/12 дијела, Пргуда (Шаћир) Шехо са 1/12 дијела, Пргуда (Шаћир) Шериф са
1/12 дијела, Пргуда (Шаћир) Хајдар са 1/12 дијела, Пргуда
(Шаћир) Шерфо са 1/12 дијела, Пргуда (Ахмет) Авдо са 1/6
дијела, Пргуда (Ариф) Адем са 1/18 дијела, Пргуда (Ахмет)
Фејзо са 1/12 дијела, Мемић (рођ. Пргуда) Ајкуна са 1/24
дијела, Сивњак (рођ. Пргуда) Садика са 1/48 дијела, Пргуда Рушида са 1/48 дијела, Пргуда, преудата Караило (рођ.
Џеко) Ђула са 1/36 дијела, Пргуда (Шућрија) Фадил са 1/36
дијела, Пргуда (Шаћир) Шефко са 7/120 дијела, Пргуда
(Осман) Смајо са 1/60 дијела, Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/120 дијела, Пргуда (уд. Дервиша, рођ.
Чустовић) Пашана са 1/54 дијела, Пргуда (Дервиш) Џемила
са 1/54 дијела;
- дио к.ч. бр. 336 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1038 к.о. Гацко, у посједу Туновић Алије
Ђула уд. Садика са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 960 зв. “Врта” ораница по култури њива у
површини 5790 м², уписана у зк. ул. бр. 766 к.о. Гацко, сувласништво: Сејдил (рођ. Туновић) Фатима са 1/7 дијела,
Туновић (Садик) Алија са 6/35 дијела, Туновић (Садик)
Џевад са 6/35 дијела, Туновић (Садик) Сенад са 6/35 дијела, Туновић (Садик) Фаим са 6/35 дијела, Туновић (Садик)
Расема са 6/35 дијела;
- дио к.ч. бр. 337 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1038 к.о. Гацко, у посједу Туновић Алије
Ђула уд. Садика са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 961/1 зв. “Бријег изнад врта” пашњак по култури пашњак у површини 2265 м², уписана у зк. ул. бр. 1591
к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
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- дио к.ч. бр. 338 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 921/51 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Рудник
и Термоелектрана” а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 961/2 зв. “ У Великој Грачаници”
пашњак по култури стамбена зграда у површини 62195 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Државаерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 339 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 921/51 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Рудник
и Термоелектрана” а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 911/26 зв. “Изнад велике Грачанице” пашњак по култури пашњак у површини 1471440 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Државаерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 452/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 465/1 к.о. Гацко, у посједу Звиздић Велије
Касима са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 734/24 зв. “Смаиловица” ораница по култури њива у површини 3163 м² и к.ч. бр. 734/25 зв. “Смаиловица” ораница
по култури њива у површини 4320 м², уписане у зк. ул. бр.
711 к.о. Гацко, власништво: Звиздић рођ. Шаховић (супр.
Алије) Касима са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 453 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 879/4 к.о. Гацко, у посједу Пргуда Абида
Хаџир са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 734/26 зв. “Смаиловица” ораница по култури њива у
површини 4350 м², уписана у зк. ул. бр. 500 к.о. Гацко, власништво: Хаџир (Абид) Пргуда са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 455/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 370/0 к.о. Гацко у супосједу Дамјанац
Ђорђа Раденко са 1/3 дијела, Дамјанац Ђорђа Рајко са 1/3
дијела, Дамјанац Винка уд. Богдана са 1/3 дијела, која у
старом премјеру одговара к.ч. бр. 137/2 зв. “Смаиловица”
њива по култури њива у површини 2087 м², уписана у зк.
ул. бр. 601 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са
укњиженим правом коришћења у корист: Бећира Тановића
Суљовог са 1/5 дијела, Тахира Тановића Суљовог са 1/5
дијела, Кемала Тановића Суљовог са 1/5 дијела, Тановић
Рабије супр. Џемала са 1/5 дијела, Тановић Зинке супр. Џевада са 1/5 дијела, Тановић Амне кћи Џевада са 1/5 дијела,
Тановић Амеле кћи Џевада са 1/5 дијела и к.ч. бр. 138/3 зв.
“Смаиловица” њива по култури њива у површини 2326 м²,
уписана у зк. ул. бр. 885 к.о. Гацко, власништво: Држава
са 1/1 дијела са укњиженим правом коришћења у корист:
Анђа Поповић уд. Марка са 3/7 дијела, Милан Поповић син
Марка са 1/14 дијела и правом коришћења на некретнинама
у “А” листу Поповић Вељка, у корист: Поповић рођ. Милошевић Љубица са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 458/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 308/0 к.о. Гацко, у посједу Гојковић Луке
Војислав са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 139/6 зв. “Смаиловица” њива по култури стамбена зграда, љетна кухиња у површини 997 м², уписана у зк. ул. бр.
151 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом
коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Милинко (Крсто) Јеремић са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 458/2 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 544/0 к.о. Гацко, у посједу Јеремић Крста
Милинко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 139/2 зв. “I Двориште II Стамбена зграда” по култури
двориште у површини 418 м², уписана у зк. ул. бр. 262 к.о.
Гацко, власништво: Милинко (Крсто) Јеремић са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 459/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 308/0 к.о. Гацко, у посједу Гојковић Луке
Војислав са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 139/6 зв. “Смаиловица” њива по култури стамбена зграда, љетна кухиња у површини 997 м², уписана у зк. ул. бр.
151 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом
коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Милинко (Крсто) Јеремић са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 460 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 544/0 к.о. Гацко, у посједу Јеремић Крста
Милинко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 139/3 зв. “Смаиловица” њива по култури њива у
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површини 2433 м², уписана у зк. ул. бр. 151 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Милинко (Крст) Јеремић
са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 461/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 336/1 к.о. Гацко, у посједу Гребовић Бајра
Хајро са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
461/1 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини 1930
м², уписана у зк. ул. бр. 1094 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама
у “А” листу у корист: Милорада Милетића Радовог са 1/32
дијела, Будимира Милетића Радовог са 1/32 дијела, Хајра
Пошковића Хајровог са 31/96 дијела, Хајрије Пошковић
рођ. Дервишкадић са 59/96 дијела;
- дио к.ч. бр. 462 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 652/0 к.о. Гацко, у посједу Крстојевић
Мирка Зоран са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 140/1 Увјерење којим се потврђује да је наведена
парцела уписана у зк. ул. бр. 1195 к.о. Гацко, књига уништена у II свјетском рату, те се за исту парцелу не може издати зк. извадак;
- дио к.ч. бр. 465 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1140/0 к.о. Гацко, у посједу Шаковић Салка Нухан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 141/1 зв. “Смаиловица” ораница по култури њива
у површини 2322 м², уписана у зк. ул. бр. 537 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у
“А” листу у корист: Ахмета Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Смаја Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Салка Шаковића
Абдовогса 1/6 дијела, Хуса Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Хусније Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Заде Шаковић жене Муратове са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 466/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 672/1 к.о. Гацко, у посједу Куштрић Муја
Авдија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 142/1 зв. “Смаиловица” ораница по култури њива у површини 2214 м², уписана у зк. ул. бр. 194 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у “А”
листу у корист: Куштрић Муја Авдија са 1/1;
- дио к.ч. бр. 469 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1015/0 к.о. Гацко, у посједу Темин Салка
Есад са 1/1 дијела која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
143/2 зв.”Кућиште и двориште” по култури стамбена зграда
у површини 250 м², уписана у зк. ул. бр. 464 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у “АI”
листу у корист: Темин (Салко) Есад са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 470/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 334/1 к.о. Гацко, у посједу Гребовић Ајдана Хакија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 143/1 зв. “Смаиловица” ораница по култури њива
у површини 1896 м², уписана у зк. ул. бр. 586 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
у “А” листу Хакије Гребовић у корист: Милијана зв. Сека
Гребовић Хакијина са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 470/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 334/1 к.о. Гацко, у посједу Гребовић Ајдана Хакија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 143/1 зв. “Смаиловица” ораница по култури њива
у површини 1896 м², уписана у зк. ул. бр. 586 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
у “А” листу Хакије Гребовић у корист: Милијана зв. Сека
Гребовић Хакијина са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 471/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 761/3 к.о. Гацко у супосједу Хупкијевић
Милана Ковиљка са 2/8 дијела, Хупкијевић (Војина) Душанка са 1/8 дијела, Хупкијевић (Војина) Олга са 1/8 дијела,
Хупкијевић (Војина) Ранка са 1/8 дијела, Хупкијевић (Војина) Неђељко са 1/8 дијела, Милошевић Милана Ленка уд.
Ранка са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
144/1 зв. “Беротина” ораница по култури њива у површини
4272 м², уписана у зк. ул. бр. 1006 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у “АI” листу у
корист: Салка Звиздића Захировог са 1/4 дијела, право коришћења на 1/1 некретнина у “А” листу Куртовић Ћамке, у
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корист: Звиздић Алија са 1/24 дијела, Звиздић Зајко са 1/24
дијела, Звиздић Мустафа са 1/24 дијела, Селимовић Расема
са 1/24 дијела, Хрустановић Џафрета са 1/24 дијела, право
својине на 1/6 некретнина у “А” листу Хамида Звиздића
Авдовог, у корист: Авдо Звиздић Хамидов са 1/72 дијела,
Неџад Звиздић Хамидов са 1/72 дијела, Џевад Звиздић Хамидов са 1/72 дијела, право коришћења на 1/2 некретнина
у “А” листу Хупкијевић Новака, у корист: Милошевић Ленка рођ. Хупкијевић пок. Милана са 1/8 дијела, Хупкијевић
Ковиљка пок. Милана са 1/8 дијела, Хупкијевић Неђељка
сина Војина са 5/80 дијела, Хупкијевић Олге кћери Војина
са 5/80 дијела, Хупкијевић Ранке кћери Војина са 5/80 дијела, Хупкијевић Душанке кћери Војина са 5/80 дијела;
- дио к.ч. бр. 472/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1258/1 к.о. Гацко у супосједу Башић Ћамила Асим са 1/3 дијела, Башић Ћамила Фаим са 1/3 дијела,
Башић Ћамила Касим са 1/3 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 144/1 зв. “Беротина” ораница по култури
двориште у површини 4272 м², уписана у зк. ул. бр. 1006
к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом
коришћења у “АI” листу у корист: Салка Звиздића Захировог са 1/4 дијела, право коришћења на 1/1 некретнина у
“А” листу Куртовић Ћамке, у корист: Звиздић Алија са 1/24
дијела, Звиздић Зајко са 1/24 дијела, Звиздић Мустафа са
1/24 дијела, Селимовић Расема са 1/24 дијела, Хрустановић
Џафрета са 1/24 дијела, право својине на 1/6 некретнина у
“А” листу Хамида Звиздића Авдовог, у корист: Авдо Звиздић Хамидов са 1/72 дијела, Неџад Звиздић Хамидов са
1/72 дијела, Џевад Звиздић Хамидов са 1/72 дијела, право коришћења на 1/2 некретнина у “А” листу Хупкијевић
Новака, у корист: Милошевић Ленка рођ. Хупкијевић пок.
Милана са 1/8 дијела, Хупкијевић Ковиљка пок. Милана са
1/8 дијела, Хупкијевић Неђељка сина Војина са 5/80 дијела,
Хупкијевић Олге кћери Војина са 5/80 дијела, Хупкијевић
Ранке кћери Војина са 5/80 дијела, Хупкијевић Душанке
кћери Војина са 5/80 дијела;
- дио к.ч. бр. 481/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 377/0 к.о. Гацко, у посједу Дивљан Максима
Милимир са 1/1 дијела која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 719/22 зв. “Врти” њива по култури стамбена зграда у површини 1205 м², уписана у зк. ул. бр. 690 к.о. Гацко, сувласништво: Чампара (Салко) Јусуф са 1/2 дијела, Исабеговић
рођ. Чампара Емина са 1/6 дијела, Чампара (удт. Звиздић)
Азра са 1/6 дијела, Тахат рођ. Чампара Рабија са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 481/2 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 378/0 к.о. Гацко у супосједу Дивљан Максима Милимир са 1/2 дијела и Чампара Салка Јусуф са 1/2
дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 719/23 зв.
“Врти” њива по култури некатегорисани пут у површини
130 м², уписана у зк.ул. бр. 690 к.о. Гацко, сувласништво:
Чампара (Салко) Јусуф са 1/2 дијела, Исабеговић рођ. Чампара Емина са 1/6 дијела, Чампара (удт. Звиздић) Азра са
1/6 дијела, Тахат рођ. Чампара Рабија са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 482/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 598/2 к.о. Гацко, у посједу Ковачевић Радула Душан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 719/4 зв. “Врт” по култури стамбена зграда у површини
480 м², уписана у зк. ул. бр. 79 к.о. Гацко, власништво: Ковачевић (Радул) Душан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 482/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1223/0 к.о. Гацко у супосједу Ковачевић
Радула Душан са 1/2 дијела и Ковачевић Радула Здравко са
1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 719/4
зв. “Врт” по култури стамбена зграда у површини 480 м²,
уписана у зк. ул. бр. 79 к.о. Гацко, власништво: Ковачевић
(Радул) Душан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 483/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 622/1 к.о. Гацко, у посједу Косовић Милосава Раденко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 719/5 зв. “Врти” ораница по култури воћњак
у површини 2264 м², уписана у зк. ул. бр. 235 к.о. Гацко,
власништво: Косовић (Милосав) Раденко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 483/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 622/1 к.о. Гацко, у посједу Косовић Ми-
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лосава Раденко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 719/13 зв. “Кућиште и двориште” по култури
стамбена зграда, двориште у површини 616 м², уписана у
зк. ул. бр. 620 к.о. Гацко, власништво: Косовић (Милосав)
Раденко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 484 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 458/1 к.о. Гацко у супосједу Звиздић Велије Мустафа са 1/2 дијела и Звиздић Велије Касима са
1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 719/3
зв. “Врти” ораница по култури њива у површини 2880 м²,
уписана у зк. ул. бр. 682 к.о. Гацко, сувласништво: Звиздић
(Велија) Мустафа са 1/2 дијела и Звиздић рођ. Шаковић
(супруга Алије) Касима са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 485/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 790/1 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Комус” а.д.
Гацко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
719/2 зв. “Врти” земљиште које служи за редовну употребу
објекта по култури помоћна зграда у привреди у површини
5736 м², уписана у зк. ул. бр. 1719 к.о. Гацко, власништво:
ЈП “Комус” а.д. Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 485/4 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 712/0 к.о. Гацко, у посједу Мастиловић
Рада Ранко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 719/17 зв. “Врти” њива по култури стамбена зграда, двориште у површини 326 м², уписана у зк. ул. бр. 297
к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом
коришћења у “А” листу у корист: Мастиловић Ранка сина
Радова са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 485/5 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 548/0 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Водовод”
а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 719/11 зв. “Врти” ораница по култури градилиште
у површини 1638 м², уписана у зк. ул. бр. 1508 к.о. Гацко,
ОДЈП “Водовод и канализација” са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 486/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 711/0 к.о. Гацко, у посједу Мастиловић
Рада Славиша са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 719/9 зв. “Врт” њива по култури њива у површини 985 м², уписана у зк. ул. бр. 397 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у “А” листу у
корист: Мастиловић Славиша син Рада са 1/3 дијела, Мастиловић Ранко син Рада са 1/3 дијела, Мастиловић рођ.
Грубачић Милева уд. Рада са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 493 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 638/0 к.о. Гацко, у посједу Крвавац Џана
Зајко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
716/3 “Дужица” њива по култури стамбена зграда у површини 264 м², уписана у зк. ул. бр. 227 к.о. Гацко, сувласништво: Крвавац Зејнил син Џана са 2/3 дијела и Џубур
рођ. Крвавац Заде са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 502/2 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 382/0 к.о. Гацко, у посједу Дивљан Новака
Милинко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 715/1 ЗВ. “Дужица” ораница по култури стамбена зграда у површини 2420 м², уписана у зк. ул. бр. 555 к.о. Гацко,
власништво: Хаџић (Мухарем) Хасан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 502/3 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 404/2, у посједу Достинић Сима Раде са
1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 715/1
ЗВ. “Дужица” ораница по култури стамбена зграда у површини 2420 м², уписана у зк. ул. бр. 555 к.о. Гацко, власништво: Хаџић (Мухарем) Хасан са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 503 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 593/1 к.о. Гацко, у посједу Пјешчић Милана Жељко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 714/1 зв. “I Кућиште и двориште II Стамбени објекат”
по култури њива у површини 646 м², уписана у зк. ул. бр.
532 к.о. Гацко, власништво: Пјешчић (Милан) Жељко са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 504 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 593/1 к.о. Гацко, у посједу Пјешчић Милана Жељко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 714/1 зв. “I Кућиште и двориште II Стамбени објекат”
по култури њива у површини 646 м², уписана у зк. ул. бр.
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532 к.о. Гацко, власништво: Пјешчић (Милан) Жељко са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 505 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 593/1 к.о. Гацко, у посједу Пјешчић Милана Жељко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 714/1 зв. “I Кућиште и двориште II Стамбени објекат”
по култури њива у површини 646 м², уписана у зк. ул. бр.
532 к.о. Гацко, власништво: Пјешчић (Милан) Жељко са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 511 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 771/0 к.о. Гацко, у посједу Муховић Шерифа Кадрија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 713/6 зв. “Дружица” њива по култури стамбена
зграда, двориште у површини 324 м², уписана у зк. ул. бр.
1189 к.о. Гацко, власништво: Мемовић (Рушид) Зејнил са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 512/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 799/33 к.о. Гацко, у посједу Општина
Гацко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
711/185 зв “Поникве” пашњак по култури њива у површини
73453 м², уписана у зк. ул. бр. 1168 к.о. Гацко, власништво:
Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 517 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 476/1 к.о. Гацко, у посједу Будалић Мата
Живко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 711/94 “Кућиште и двориште” по култури остале помоћне зграде у површини 400 м², уписана у зк. ул. бр. 364 к.о.
Гацко, власништво: Живко (Мато) Будалић са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1250 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1007/0 к.о. Гацко, у посједу Тановић Суља
Бећир са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
145/1 Увјерење којим се потврђује да је наведена парцела
уписана у зк. ул. бр. 1195 к.о. Гацко, књига уништена у II
свјетском рату, те се за исту парцелу не може издати зк.
извадак;
- дио к.ч. бр. 1251 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1065/0 к.о. Гацко, у посједу Хаџић Мухарема Мехмед са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 146 зв. “Беротина” ораница по култури њива у површини 5384 м², уписана у зк. ул. бр. 820 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у “АI”
листу у корист Хасана Хаџића Мухаремовог са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1252/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 876/1 к.о. Гацко у супосједу Пргуда Захира Фадил са 2/5 дијела, Пргуда Захира Фаим са 2/5 дијела, Пргуда Захира Узеир са 2/5 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 147/1 Увјерење којим се потврђује да
је наведена парцела уписана у зк.ул. бр. 1072 к.о. Гацко,
књига уништена у II свјетском рату, те се за исту парцелу
не може издати зк. извадак;
- дио к.ч. бр. 1255 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 677/0 к.о. Гацко у супосједу Лого Суља
Азиз са 1/2 дијела и Лого Суља Есад са 1/2 дијела која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 148/4 зв. “Беротина” њива по
култури стамбена зграда у површини 250 м², уписана у зк.
ул. бр. 205 к.о. Гацко, сувласништво: Ахмет Лого Суљов са
1/3 дијела, Лого Азиз син Суља са 1/2 дијела, Лого Есад син
Суља са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1258/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 856/1 к.о. Гацко, у посједу Пошковић
Ага Хајро са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 149/1 зв. “Беротина” ораница по култури њива у
површини 2302 м², уписана у зк. ул. бр. 1572 к.о. Гацко,
власништво: Држава, Орган располагања РО “Рудник и
Термоелектрана” Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1259 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 799/33 к.о. Гацко, у посједу Општина Гацко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
150 зв. “Беротина” ораница по култури њива у површини
3239 м², уписана у зк. ул. бр. 742 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу Кахрије Хрустановић рођ. Лого у корист:
Самија Идризовић рођ. Хрустановић са 1/2 дијела, Ремза
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Идризовић рођ. Хрустановић са 1/4 дијела и Арифа Демировић рођ. Хрустановић са 1/4 дијела;
- дио к.ч. бр. 1260 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1054/1 к.о. Гацко у супосједу Копривица
Блажа Миливоје са 1/2 дијела и Копривица Вукана Јелица са 1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
151/1 зв. “Беротина” ораница по култури стамбена зграда
у површини 2668 м², уписана у зк. ул. бр. 801 к.о. Гацко,
сувласништво: Копривица (Блажо) Миливоје са 1/2 дијепа,
Копривица (Вукан) Јелица са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1261/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1054/2 к.о. Гацко у супосједу Копривица
Блажа Миливоје са 1/2 дијела и Копривица Вукана Јелица
са 1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 152/1
зв. “Беротина” ораница по култури њива у површини 1508
м², уписана у зк. ул. бр. 801 к.о. Гацко, сувласништво: Копривица (Блажо) Миливоје са 1/2 дијепа, Копривица (Вукан) Јелица са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1261/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1054/2 к.о. Гацко у супосједу Копривица
Блажа Миливоје са 1/2 дијела и Копривица Вукана Јелица
са 1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 152/1
зв. “Беротина” ораница по култури њива у површини 1508
м², уписана у зк. ул. бр. 801 к.о. Гацко, сувласништво: Копривица (Блажо) Миливоје са 1/2 дијепа, Копривица (Вукан) Јелица са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1262 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 230/0 к.о. Гацко, у супосједу Вишњевац
Божа Живко са 1/2 дијела и Вишњевац Божа Милинко са
1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 153 зв.
“Беротина” ораница по култури стамбена зграда у површини 2842 м², уписана у зк. ул. бр. 475 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 са правом коришћења у “АI” листу, у корист: Живко Вишњевац син Божа са 1/2 дијела и Милинко
Вишњевац син Божа са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1263 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1136/0 к.о. Гацко, у посједу Шаковић
Ахмета Сајто са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 154 зв. “Беротина” ораница по култури њива
у површини 4103 м², уписана у зк. ул. бр. 537 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у
корист: Ахмета Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Смаја Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Салка Шаковића Абдовог са
1/6 дијела, Хуса Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Хусније
Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Заде Шаковић жене Муратове са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1264 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 875/1 к.о. Гацко, у супосједу Пргуда Мујо
Муниб са 1/2 дијела и Пргуда Мехмед Нермин са 1/2 дијела,
која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 154 зв. “Беротина”
ораница по култури њива у површини 4103 м², уписана у
зк. ул. бр. 537 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела
са правом коришћења у корист: Ахмета Шаковића Абдовог
са 1/6 дијела, Смаја Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Салка
Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Хуса Шаковића Алијиног
са 1/6 дијела, Хусније Шаковића Алијиног са 1/6 дијела,
Заде Шаковић жене Муратове са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1266 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1101/0 к.о. Гацко, у посједу Чустовић Сабита Незир са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 155/1 зв. “Подпутница” ораница по култури њива
у површини 3328 м², уписана у зк. ул. бр. 1081 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на
некретнинама у “А” листу у корист: Сафета Хрустановић
Хамдијиног са 1/18 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Хике Тановић рођ. Хрустановић
са 17/36 дијела и Сафије Сардупаловић рођ. Хрустановић
са 17/36 дијела;
- дио к.ч. бр. 1265 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1082/0 к.о. Гацко, у посједу Хрустановић
Хамдије Сафет са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 155/1 зв. “Подпутница” ораница по култури њива
у површини 3328 м², уписана у зк. ул. бр. 1081 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на
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некретнинама у “А” листу у корист: Сафета Хрустановића
Хамдијиног са 1/18 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Хике Тановић рођ. Хрустановић
са 17/36 дијела и Сафије Сардупаловић рођ. Хрустановић
са 17/36 дијела;
- дио к.ч. бр. 1268 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 446/0 к.о. Гацко, у посједу Жарковић Николе Божо са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 156/1 зв. “Попутница” ораница по култури стамбена
зграда у површини 3769 м², уписана у зк. ул. бр. 587 к.о.
Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу Мемић Шерифе у
корист: Жарковић Николе Божо са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1269 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 660/2 к.о. Гацко у супосједу Куртовић Хусније Митхат са 1/2 дијела и Куртовић Миралема Емир са
1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 157/3 зв.
“Попутница” ораница по култури њива у површини 1520
м², уписана у зк. ул. бр. 510 к.о. Гацко, власништво: Држава
са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А”
листу Џевахире Куртовић у корист: Сафет Куртовић Ћамилов са 1/2 дијела и правом коришћења на некретнинама у
“А” листу Хусније Куртовић у корист: Куртовић Миларем
син Хусније са 1/4 дијела и Куртовић Митхат син Хусније
са 1/4 дијела;
- дио к.ч. бр. 1271 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 667/0 к.о. Гацко, у посједу Куртовић Хамида Есма са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 157/2 зв. “Попутница” ораница по култури њива у
површини 1520 м², уписана у зк. ул. бр. 510 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу Џевахире Куртовић у корист: Сафет Куртовић Ћамилов са 1/2 дијела и правом коришћења
на некретнинама у “А” листу Хусније Куртовић у корист:
Куртовић Миларем син Хусније са 1/4 дијела и Куртовић
Митхат син Хусније са 1/4 дијела;
- дио к.ч. бр. 1272/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 761/4 к.о. Гацко, у посједу Хупкијевић
Милана Ковиљка са 2/8 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 158/1 зв. “Попутница” њива по култури њива у
површини 1173 м², уписана у зк. ул. бр. 893 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Мујо Куртовић Назифов
са 1/36 дијела, право коришћења на некретнинама у “А”
листу Арифа Куртовића, у корист: Вехбија Куртовић син
Арифа са 1/12 дијела, право коришћења на некретнинама у
“А” листу Куртовић Тахира, у корист: Рамиз Куртовић Назифов са 1/18 дијела, право коришћења на некретнинама у
“А” листу Џевахире Куртовић у корист: Шукрија Куртовић
Ћамила са 1/48 дијела, Хуснија Куртовић Ћамила са 1/48
дијела, Сафија Шестан р. Куртовић са 1/48 дијела, Екрем
Куртовић Сафета са 1/144 дијела, Маида Куртовић Сафета са 1/144 дијела, Аида Куртовић Сафета са 1/144 дијела,
право коришћења на некретнинама у “А” листу Куртовић
Тахира, у корист: Шефик Куртовић Тахиров са 1/72 дијела и Разија Бошњак р. Куртовић са 5/72 дијела, право коришћења на 1/2 некретнина у “А” Хупкијевић Новака, у
корист: Милошевић Ленка рођ. Хупкијевић пок. Милана са
1/6 дијела, Хупкијевић Ковиљка пок. Милана са 1/6 дијела,
право коришћења на 1/20 у Данице Хупкијевић у корист:
Хупкијевић Неђељко син Војина са 5/60 дијела, Хупкијевић Олга кћи Војина са 5/60 дијела, Хупкијевић Ранка кћи
Војина са 5/60 дијела, Хупкијевић Душанка кћи Војина са
5/60 дијела;
- дио к.ч. бр. 1276 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1117/0 к.о. Гацко у супосједу Џеко Азиза
Дијана са 1/12 дијела, Џеко Хаса Муневера са 3/12 дијела,
Џеко Хаса Нусрет са 3/12 дијела, Џеко Хаса Смајо са 3/12
дијела, Џеко Азиза Анис са 1/12 дијела, Џеко Шаћира Севлета уд. Азиза са 1/12 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 158/3 зв. “Попутница” њива по култури њива
у површини 808 м² и к.ч. бр. 158/6 зв. “Попутница” њива
по култури њива у површини 28 м², уписане у зк. ул. бр.
893 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом
коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Мујо
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Куртовић Назифов са 1/36 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Арифа Куртовића, у корист: Вехбија Куртовић син Арифа са 1/12 дијела, право коришћења
на некретнинама у “А” листу Куртовић Тахира, у корист:
Рамиз Куртовић Назифов са 1/18 дијела, право коришћења
на некретнинама у “А” листу Џевахире Куртовић у корист:
Шукрија Куртовић Ћамила са 1/48 дијела, Хуснија Куртовић Ћамила са 1/48 дијела, Сафија Шестан р. Куртовић са
1/48 дијела, Екрем Куртовић Сафета са 1/144 дијела, Маида
Куртовић Сафета са 1/144 дијела, Аида Куртовић Сафета
са 1/144 дијела, право коришћења на некретнинама у “А”
листу Куртовић Тахира, у корист: Шефик Куртовић Тахиров са 1/72 дијела и Разија Бошњак р. Куртовић са 5/72 дијела, право коришћења на 1/2 некретнина у “А” Хупкијевић
Новака, у корист: Милошевић Ленка рођ. Хупкијевић пок.
Милана са 1/6 дијела, Хупкијевић Ковиљка пок. Милана са
1/6 дијела, право коришћења на 1/20 у Данице Хупкијевић
у корист: Хупкијевић Неђељко син Војина са 5/60 дијела,
Хупкијевић Олга кћи Војина са 5/60 дијела, Хупкијевић
Ранка кћи Војина са 5/60 дијела, Хупкијевић Душанка кћи
Војина са 5/60 дијела;
- дио к.ч. бр. 1277 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 866/1 к.о. Гацко у супосједу Сокнић Бошка
Жарко са 1/2 дијела и Сокнић Бошка Бранко са 1/2 дијела, која
у старом премјеру одговара к.ч. бр. 159/1 зв. “Попутница”
њива по култури њива у површини 1461 м², уписана у зк. ул.
бр. 132 к.о. Гацко, Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
на некретнинама у “А” листу у корист: Сокнић Бошка Жарко
са 1/2 дијела и Сокнић Бошка Бранко са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1278/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 761/3 к.о. Гацко у супосједу Хупкијевић
Милана Ковиљка са 2/8 дијела, Хупкијевић Војина Душанка са 1/8 дијела, Хупкијевић Војина Олга са 1/8 дијела,
Хупкијевић Војина Ранка са 1/8 дијела, Хупкијевић Војина
Неђељко са 1/8 дијела, Милошевић Милана Ленка уд. Ранка
са 2/8 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 160/1
зв. “Попутница” њива по култури њива у површини 2327
м², уписана у зк. ул. бр. 716 к.о. Гацко, сувласништво: Милошевић (рођ. Хупкијевић) Ленка са 1/4 дијела, Хупкијевић (Милан) Ковиљка са 1/4 дијела, Хупкијевић (Војин)
Неђељко са 5/40 дијела, Хупкијевић (Војин) Олга са 5/40
дијела, Хупкијевић (Војин) Ранка са 5/40 дијела, Хупкијевић (Војин) Душанка са 5/40 дијела;
- дио к.ч. бр. 1278/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1259/1 к.о. Гацко, у посједу Ковачевић
Сава Милан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 160/1 зв. “Попутница” њива по култури њива у површини 2327 м², уписана у зк. ул. бр. 716 к.о. Гацко, сувласништво: Милошевић (рођ. Хупкијевић) Ленка са 1/4 дијела, Хупкијевић (Милан) Ковиљка са 1/4 дијела, Хупкијевић
(Војин) Неђељко са 5/40 дијела, Хупкијевић (Војин) Олга
са 5/40 дијела, Хупкијевић (Војин) Ранка са 5/40 дијела,
Хупкијевић (Војин) Душанка са 5/40 дијела;
- дио к.ч. бр. 1279 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 478/0 к.о. Гацко, у посједу Зеленовић Ђура
Милан са 1/1 дијела која, у старом премјеру одговара к.ч. бр.
161/1 зв. “Попутница” ораница по култури стамбена зграда
у површини 2971 м², уписана у зк. ул. бр. 760 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на
некретнинама у “А” Тановић Емине, у корист: Бећир Тановић син Суља са 1/5 дијела, Тахир Тановић син Суља са
1/5 дијела, Кемал Тановић син Суља са 1/5 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу Џемала Тановића,
у корист: Тановић Рабија супр. Џемала са 1/5 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу Тановић Џевада,
у корист: Тановић Зинка супр. Џевада са 1/15 дијела, Тановић Амна кћи Џевада са 1/15 дијела, Тановић Амела кћи
Џевада са 1/15 дијела, к.ч. бр. 166/1 зв. “Попутница” њива
по култури двориште у површини 2604 м² и к.ч. бр. 166/2
зв. “Попутница” њива по култури двориште у површини
420 м², уписане у зк. ул. бр. 21 к.о. Гацко, сувласништво:
Зиројевић (Милан) Добрила са 1/2 дијела и Зеленовић (Милан) Добривоје са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1280 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 114/0 к.о. Гацко, у посједу Башић Фехи-
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ма Шућрија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 167/1 зв. “Попутница” ораница по култури њива
у површини 241 м², уписана у зк. ул. бр. 473 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела, право коришћења на некретнинама у А листу, у корист: Шућрија Башић Фехимов
са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1283 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 353/0 к.о. Гацко у супосједу Гузина Љуба
Милијана рођ. Скоко са 1/2 дијела и Гузина Ђорђа Миладин са 1/2 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
168/2 зв. “Попутница” њива по култури стамбена зграда у
површини 1682 м², уписана у зк. ул. бр. 1110 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Назе Пашић Арифове са
1/24 дијела, Адиле Хрустановић рођ. Пашић са 1/12 дијела,
Мулије Пашић удове Арифа са 1/44 дијела, Алије Пашића
Арифовог са 13/264 дијела, Авда Пашића Арифовог са
13/264 дијела, Незира Пашића Арифовог са 13/264 дијела,
Арифа Пашића Арифовог са 13/264 дијела, Есада Пашића
Арифовог са 1/132 дијела, Ћамиле Дервишкадић Арифове
са 13/264 дијела, Мејре Софтић Арифове са 13/264 дијела,
право коришћења на некретнинама у “А” листу у корист:
Шефика Пашића Шућријиног са 13/1056 дијела, Џевахире Бехлиловић Шућријине са 13/1056 дијела, Шефике
Милавић Шућријина са 13/1056 дијела, Аземине Зорић
Шућријина са 13/1056 дијела, Зумрете Пашић р. Аждеровић са 1/8 дијела и Аиде Пашић удате Хаџић са 3/8 дијела;
- дио к.ч. бр. 1284 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1136/0 к.о. Гацко, у посједу Шаковић
Ахмета Сајто са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 169/1 зв. “Беротина” ораница по култури њива
у површини 3966 м², уписана у зк. ул. бр. 537 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у
корист: Ахмета Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Смаја Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Салка Шаковића Абдовог са
1/6 дијела, Хуса Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Хусније
Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Заде Шаковић жене Муратове са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1397 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1140/1 к.о. Гацко, у посједу Шаковић
Салка Нухан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 169/1 зв. “Беротина” ораница по култури њива
у површини 3966 м², уписана у зк. ул. бр. 537 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у
корист: Ахмета Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Смаја Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Салка Шаковића Абдовог са
1/6 дијела, Хуса Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Хусније
Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Заде Шаковић жене Муратове са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1398 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 235/4 к.о. Гацко, у посједу Володер Мурта
рођ. Шаковић са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 179 зв. “Лисичина” ораница по култури њива у
површини 2588 м², уписана у зк. ул. бр. 576 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у “АI”
листу, у корист: Дервиша Шаковића Ајдиновог са 1/24 дијела, Дервише Шаковић Ајдинове са 1/24 дијела, Шукрије
Тановића Азизовог са 5/144, Велије Шаковића Ајдиновог
са 5/72 дијела, Ахмета Шаковића Ајдиновог са 5/24 дијела, Мулије рођ. Дрљевић Шаковић са 1/12 дијела, Шућрије
Шаковића Мухаремовог са 1/12 дијела, Бахрије Шаковић
Мухаремове са 1/12 дијела, Бахрије Шаковић Мустафине
са 1/48 дијела, Земљорадничке задруге у Гацку са 1/24 дијела, Велије Шаковића Ајдиновог са 15/144 дијела, Шућрије
Шаковића Мустафиног са 13/48 дијела и к.ч. бр. 171/1 зв.
“Беротина” ораница по култури њива у површини 2259 м²,
уписана у зк. ул. бр. 537 к.о. Гацко, власништво: Држава са
1/1 дијела са правом коришћења у корист: Ахмета Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Смаја Шаковића Абдовог са 1/6
дијела, Салка Шаковића Абдовог са 1/6 дијела, Хуса Шаковића Алијиног са 1/6 дијела, Хусније Шаковића Алијиног
са 1/6 дијела, Заде Шаковић жене Муратове са 1/6 дијела;
- дио к.ч. бр. 1399 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 291/0 к.о. Гацко, у посједу, у посједу Говедарица Сава Јован са 1/1 дијела, која у старом премјеру
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одговара к.ч. бр. 173/1 зв. “Врт” ораница по култури њива
у површини 2105 м², уписана у зк. ул. бр. 927 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са 1/1 дијела са правом
коришћења у “А1” листу, у корист: Разије Шехић Хрустове са 5/14 дијела, право коришћења на некретнинама у “А”
Тановић Емине, у корист: Бећир Тановић син Суља са 1/14
дијела, Џемал Тановић Суљовог са 1/14 дијела, Тахир Тановић син Суља са 1/14 дијела, Кемал Тановић син Суља са
1/14 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу
у корист: Говедарица Јована зв. Бајо син Сава са 2/7 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Тановић Џевада, у корист: Тановић Зинка супр. Џевада са 1/42
дијела, Тановић Амна кћи Џевада са 1/42 дијела, Тановић
Амела кћи Џевада са 1/42 дијела;
- дио к.ч. бр. 1401 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 941/0 к.о. Гацко, у посједу Селимхоџић
Зићрије Илвана са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 174/1 зв. “Попутница” ораница по култури
њива у површини 2134 м², уписана у зк. ул. бр. 764 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
на некретнинама у “АI” листу, у корист: Ханија Мемић уд.
Шиша са 1/12 дијела, право коришћења на некретнинама у
“А” листу Џефе Куртовић уд. Хрустановић, у корист: Ема
Фазлагић рођ. Хрустановић са 5/18 дијела, Шерифа Звиздић рођ. Хрустановић са 1/18 дијела, право коришћења
на некретнинама у “А” листу Тановић Зићрије, у корист:
Селимхоџић Илвана рођ. Пошковић са 1/2 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу Пошковић Нефе
кћери Шиша у корист: Пошковић Сафета сина Мехмеда са
1/16 дијела, Пошковић Санела сина Мехе са 1/96 дијела,
Пошковић Садете кћери Мехе са 1/96 дијела;
- дио к.ч. бр. 1403 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 291/0 к.о. Гацко, у посједу Говедарица
Сава Јован са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 175/1 зв. “Попутница” ораница по култури стамбена зграда у површини 2632 м², уписана у зк. ул. бр. 593
к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Јусуфа
Рустановића Мустафиног са 1/3 дијела, Раде рођ. Тановић
уд. Деде Рустановић са 1/3 дијела, Шабана Пргуде Бећировог са 1/3 дијела, Селмана Пргуде Бећировог са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1405 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 43/0 к.о. Гацко, у посједу Андрић Луке
Момчило са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 176/1 зв. “Беротина” ораница по култури њива у
површини 2190 м², уписана у зк. ул. бр. 496 к.о. Гацко, власништво: Андрић (Лука) Момчило са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1406 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 948/0 к.о. Гацко, у посједу Скоко Љуба
Борислав са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 177/1 зв. “Лисичина” ораница по култури стамбена зграда у површини 1927 м², уписана у зк. ул. бр. 1361
к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “АI” листу, у корист: Држава
са 1/2 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI”
листу, у корист: Џафера Пошковића Сејдовог са 1/4 дијела,
Хамида Пошковића Хамдијиног са 1/8 дијела, Амира Пошковића Хамдијиног са 1/8 дијела;
- дио к.ч. бр. 1408/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 1044/0 к.о. Гацко, у посједу Ћеклић Ђура
Сава са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
178/1 зв. “Ораница” ораница по култури њива у површини
2016 м², уписана у зк. ул. бр. 1586 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнине
уписане “А” листу, у корист: Адиле Хрустановић уд. Халила са 7/48 дијела, Разије Хрустановић удате Суканица са
1/48 дијела, Емире Хрустановић удате Балок са 1/48 дијела,
Алије Хрустановића Арифовог са 1/24 дијела, Џемиле Хрустановић уд. Назифа са 1/28 дијела, Велије Хрустановића
Назифовог са 1/112 дијела, Адема Хрустановића Назифовог
са 13/336 дијела, Ахмета Хрустановића са 1/16 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Хрустановић
Шаћира у корист: Самије Хрустановић рођ. Челебић са 1/16
дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Суља Селимовића Назифовог са 1/6 дијела;
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- дио к.ч. бр. 1408/2 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 24/0 к.о. Гацко у супосједу Авдић Ахмета Самир са 2/4 дијела, Авдић Митхата Анел са 1/4 дијела,
Авдић Митхата Мерима са 1/4 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 178/1 зв. “Ораница” ораница по култури њива у површини 2016 м², уписана у зк. ул. бр. 1586
к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнине уписане “А” листу, у корист: Адиле Хрустановић уд. Халила са 7/48 дијела, Разије Хрустановић удате Суканица са 1/48 дијела, Емире Хрустановић удате Балок са 1/48 дијела, Алије Хрустановића Арифовог са
1/24 дијела, Џемиле Хрустановић уд. Назифа са 1/28 дијела, Велије Хрустановића Назифовог са 1/112 дијела, Адема
Хрустановића Назифовог са 13/336 дијела, Ахмета Хрустановића са 1/16 дијела, право коришћења на некретнинама
у “А” листу Хрустановић Шаћира у корист: Самије Хрустановић рођ. Челебић са 1/16 дијела, право коришћења на
некретнинама у “А” листу у корист: Суља Селимовића Назифовог са 1/6 дијела и к.ч. бр. 179 зв. “Лисичина” ораница
по култури њива у површини 2588 м², уписана у зк. ул. бр.
576 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом
коришћења у “АI” листу, у корист: Дервиша Шаковића Ајдиновог са 1/24 дијела, Дервише Шаковић Ајдинове са 1/24
дијела, Шукрије Тановића Азизовог са 5/144 дијела, Велије
Шаковића Ајдиновог са 5/72 дијела, Ахмета Шаковића Ајдиновог са 5/24 дијела, Мулије рођ. Дрљевић Шаковић са
1/12 дијела, Шућрије Шаковић Мухаремовог са 1/12 дијела,
Бахрије Шаковић Мухаремове са 1/12 дијела, Бахрије Шаковић Мустафине са 1/48 дијела, Земљорадничке задруге у
Гацку са 1/24 дијела, Велије Шаковића Ајдиновог са 15/144
дијела, Шућрије Шаковића Мустафиног са 13/48 дијела;
- дио к.ч. бр. 1408/3 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 24/0 к.о. Гацко у супосједу Авдић Ахмета Самир са 2/4 дијела, Авдић Митхата Анел са 1/4 дијела, Авдић Митхата Мерима са 1/4 дијела која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 178/1 зв. зв. “Ораница” ораница по култури њива у површини 2016 м², уписана у зк. ул.
бр. 1586 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са
правом коришћења на некретнине уписане “А” листу, у корист: Адиле Хрустановић уд. Халила са 7/48 дијела, Разије
Хрустановић удате Суканица са 1/48 дијела, Емире Хрустановић удате Балок са 1/48 дијела, Алије Хрустановића
Арифовог са 1/24 дијела, Џемиле Хрустановић уд. Назифа
са 1/28 дијела, Велије Хрустановића Назифовог са 1/112
дијела, Адема Хрустановића Назифовог са 13/336 дијела,
Ахмета Хрустановића са 1/16 дијела, право коришћења на
некретнинама у “А” листу Хрустановић Шаћира у корист:
Самије Хрустановић рођ. Челебић са 1/16 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу у корист: Суља
Селимовића Назифовог са 1/6 дијела и к.ч. бр. 179 зв. “Лисичина” ораница по култури њива у површини 2588 м²,
уписана у зк. ул. бр. 576 к.о. Гацко, власништво: Држава
са 1/1 дијела са правом коришћења у “АI” листу, у корист:
Дервиша Шаковића Ајдиновог са 1/24 дијела, Дервише
Шаковић Ајдинове са 1/24 дијела, Шукрије Тановића Азизовог са 5/144 дијела, Велије Шаковића Ајдиновог са 5/72
дијела, Ахмета Шаковића Ајдиновог са 5/24 дијела, Мулије
рођ. Дрљевић Шаковић са 1/12 дијела, Шућрије Шаковића
Мухаремовог са 1/12 дијела, Бахрије Шаковић Мухаремове
са 1/12 дијела, Бахрије Шаковић Мустафине са 1/48 дијела, Земљорадничке задруге у Гацку са 1/24 дијела, Велије
Шаковића Ајдиновог са 15/144 дијела, Шућрије Шаковића
Мустафиног са 13/48 дијела;
- дио к.ч. бр. 1410 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1134/0 к.о. Гацко, у посједу Шаковић
Нијаза Елведин са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 179 зв. “Лисичина” ораница по култури њива
у површини 2588 м², уписана у зк. ул. бр. 576 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења у
“АI” листу, у корист: Дервиша Шаковића Ајдиновог са 1/24
дијела, Дервише Шаковић Ајдинове са 1/24 дијела, Шукрије Тановића Азизовог са 5/144 дијела, Велије Шаковића
Ајдиновог са 5/72 дијела, Ахмета Шаковића Ајдиновог са
5/24 дијела, Мулије рођ. Дрљевић Шаковић са 1/12 дијела,
Шућрије Шаковића Мухаремовог са 1/12 дијела, Бахрије
Шаковић Мухаремове са 1/12 дијела, Бахрије Шаковић
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Мустафине са 1/48 дијела, Земљорадничке задруге у Гацку
са 1/24 дијела, Велије Шаковића Ајдиновог са 15/144 дијела, Шућрије Шаковића Мустафиног са 13/48 дијела;
- дио к.ч. бр. 1411/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 858/0 к.о. Гацко, у посједу Пошковић
Хасана Ариф са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 180 зв. “Лисичина” ораница по култури њива
у површини 2681 м², уписана у зк. ул. бр. 958 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
на некретнинама у “АI” листу, у корист: Исмет Пошковић
Дервишев са 3/32 дијела, Сафет Пошковић Дервишев са
9/32 дијела, Бисера Пошковић Дервишева са 3/16 дијела,
Абдулах Пошковић Авдов са 3/32 дијела;
- дио к.ч. бр. 1412/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 383/0 к.о. Гацко, у посједу Диздаревић
Мехмеда Ћамил са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 181/1 зв. “Лисичина” ораница по култури њива
у површини 2437 м², уписана у зк. ул. бр. 854 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на
некретнинама у “А” листу Звиздић Елфе, у корист: Звиздић
Хасан син Алије са 697/25920 дијела, Звиздић Хусеин син
Алије са 697/25920 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI”, у корист: Мухиба Звиздић кћи Ахмета са 1/54
дијела, Ћамил Звиздић син Мустафе са 171/648 дијела, Јусуф Звиздић син Мустафе са 171/648 дијела, Самија Бабовић Муратова са 1/108 дијела, Сабаха Бабовић Муратова са
1/108 дијела, Држава-ерар са 29/648 дијела, Јашар Звиздић
син Суља са 1097/13824 дијела, Хајдар Звиздић син Суља
са 87/13824 дијела, Хусеин Звиздић син Алије са 41/4320
дијела, Нура Звиздић кћи Тахира са 171/1296 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Звиздић Заима Захировог, у корист: Хољаш Ђулса рођ. Пекушић са
171/10368 дијела, Пекушић Мехмед син Алије са 171/10368
дијела, Пекушић Мухамед син Алије са 171/10368 дијела,
Селимовић рођ. Пекушић Ениса са 171/10368 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу Буљко рођ. Пекушић Еме у корист: Буљко Зијада из Мостара са 171/5184
дијела и Буљко Изета из Мостара са 171/5184 дијела;
- дио к.ч. бр. 1414 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 1105/1 к.о. Гацко, у посједу Чустовић
Јусуфа Тајко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 182/1 ЗВ. “Лисичина” ораница по култури њива
у површини 2958 м², уписана у зк. ул. бр. 997 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на
некретнинама у “АI” листу, у корист: Велије Звиздић Абидовог са 1/3 дијела, Ејуба Звиздића Хусеиновог са 13/84
дијела, Нефисе Звиздић Хусеинове са 3/84 дијела, Хасибе
Звиздић Хусеинове са 3/84 дијела, Абиде Звиздић Хусеинове са 3/84 дијела, Сеада Звиздића Абидовог са 3/168 дијела,
Фатиме Звиздић уд. Абида са 3/168 дијела, Хасеме Тановић
рођ. Звиздић са 1/28 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Звиздић Зибе у корист: Мејре Куртовић
рођ. Бабовић са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1417 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 665/1 к.о. Гацко, у посједу Куртовић Џафера Мејра са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 182/1 зв. “Лисичина” ораница по култури њива
у површини 2958 м², уписана у зк. ул. бр. 997 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на
некретнинама у “АI” листу, у корист: Велије Звиздић Абидовог са 1/3 дијела, Ејуба Звиздића Хусеиновог са 13/84
дијела, Нефисе Звиздић Хусеинове са 3/84 дијела, Хасибе
Звиздић Хусеинове са 3/84 дијела, Абиде Звиздић Хусеинове са 3/84 дијела, Сеада Звиздића Абидовог са 3/168 дијела,
Фатиме Звиздић уд. Абида са 3/168 дијела, Хасеме Тановић
рођ. Звиздић са 1/28 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Звиздић Зибе у корист: Мејре Куртовић
рођ. Бабовић са 1/3 дијела;
- дио к.ч. бр. 1418 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 984/0 к.о. Гацко, у посједу Таловић Мурата Хуснија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 183/1 зв. “Лисичина” ораница по култури њива у
површини 3890 м², уписана у зк. ул. бр. 979 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Алије Таловић рођ. Ђе-
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рић са 1/2 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI”
листу, у корист: Есада Таловића Адемовог са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1421 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 980/1 к.о. Гацко, у посједу Таловић Адема
Есад са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
183/1 зв. “Лисичина” ораница по култури њива у површини
3890 м², уписана у зк. ул. бр. 979 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Алије Таловић рођ. Ђерић са 1/2
дијела, право коришћења на некретнинама у “АI” листу, у
корист: Есада Таловића Адемовог са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1422 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 463/1 к.о. Гацко у супосједу Звиздић Алије
Хасан са 1/4 дијела, Звиздић Јашара Суљо са 2/4 дијела,
Звиздић Едина удова Хусеина са 1/4 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 184/2 и к.ч. бр. 184/1 зв. “Лисичина” ораница по култури њива у површини 2208 м² и
2209 м², уписане у зк. ул. бр. 1553 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Тахир Звиздић Мујагиног са 1/6
дијела, Држава-ерар са 1/18 дијела, Хајдар Звиздић Суљовог са 1/128 дијела, Хусеин Звиздић Алијиног са 1/120 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Јусуфа
Звиздића у корист: Шемса Звиздић р. Пашић са 1/30 дијела,
Шабан Звиздић Јусуфовог са 1/30 дијела, Сенија Звиздић
Јусуфова са 1/60 дијела, право коришћења на некретнинама
у “А” листу Шаковић Мурата у корист: Накије Шаковић
кћери Мурата са 1/72 дијела, Зилфа Сокић Муратове са 1/72
дијела, Аиша Бешировић Муратова са 1/72 дијела, Володер
Мурта Муратова са 2/24 дијела, право коришћења на некретнине уписане у “А” листу Изете Звиздић у корист: Суља
Звиздића Јашаровог са 55/1152 дијела, право коришћења на
некретнине уписане у “А” листу Шаковић Усније у корист:
Мурте Шаковић уд. Володер са 19/97 дијела, Назе Шуњо р.
Шаковић са 1/96 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI” листу Муша Таловића у корист: Алије Таловић
Муратове са 1/8 дијела, право коришћења на некретнинама
у “А” листу Шефкије Звиздића у корист: Звиздић Шукрије
Ћамиловог са 1/12 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Таловић Адема у корист: Есада Таловића
ум. Адема са 1/8 дијела;
- дио к.ч. бр. 1424/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 467/0 к.о. Гацко, у посједу Звиздић Ћамила Шефкија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 185/1 зв. “Локвица” ораница по култури њива
у површини 1662 м², уписана у зк. ул. бр. 880 к.о. Гацко,
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “АI” листу, у корист: Расема Звиздић уд. Шерифа са
1/9 дијела, Хајдар Звиздић син Суља са 1/66 дијела, Хусеин
Звиздић Алијин са 1/60 дијела, Елфа Звиздић уд. Алије са
17/180 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI”
листу Јусуфа Звиздића, у корист: Шемса Звиздић уд. Јусуфа
са 1/15 дијела, Шабан Звиздић син Јусуфа са 1/15 дијела,
Семија Звиздић Јусуфова са 1/30 дијела, право коришћења
на некретнинама у “АI” листу Звиздић Јашара у корист:
Звиздић Изета рођ. Чампара са 301/3168 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI” листу Звиздић Нурије у
корист: Хатиџа Звиздић рођ. Пекушић са 1/6 дијела, право
коришћења на некретнинама у “АI” листу Шефкије Звиздића, у корист: Шукрија Звиздић син Ћамила са 1/6 дијела,
право коришћења на некретнинама у “АI” листу Звиздић
Заима у корист: Ђулса Ројлаш рођ. Пекушић са 1/48 дијела,
Мехмед Пекушић Алијин са 1/48 дијела, Мухамед Пекушић Алијин са 1/48 дијела, Ениса Селимовић рођ. Пекушић са 1/48 дијела, право коришћења на некретнинама у
“А” листу Буљко рођ. Пекушић Еме, у корист: Буљко Зијада
из Мостара са 1/24 дијела, Буљко Изета из Мостара са 1/24
дијела;
- дио к.ч. бр. 1426 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 468/0 к.о. Гацко, у посједу Звиздић Јусуфа
Шабан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 185/1 зв. “Локвица” ораница по култури њива у површини 1662 м², уписана у зк. ул. бр. 880 к.о. Гацко, Држава
са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “АI”
листу, у корист: Расема Звиздић уд. Шерифа са 1/9 дијела,
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Хајдар Звиздић син Суља са 1/66 дијела, Хусеин Звиздић
Алијин са 1/60 дијела, Елфа Звиздић уд. Алије са 17/180
дијела, право коришћења на некретнинама у “АI” листу Јусуфа Звиздића, у корист: Шемса Звиздић уд. Јусуфа са 1/15
дијела, Шабан Звиздић син Јусуфа са 1/15 дијела, Семија
Звиздић Јусуфова са 1/30 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI” листу Звиздић Јашара у корист: Звиздић
Изета рођ. Чампара са 301/3168 дијела, право коришћења
на некретнинама у “АI” листу Звиздић Нурије у корист:
Хатиџа Звиздић рођ. Пекушић са 1/6 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI” листу Шефкије Звиздића,
у корист: Шукрија Звиздић син Ћамила са 1/6 дијела, право
коришћења на некретнинама у “АI” листу Звиздић Заима
у корист: Ђулса Ројлаш рођ. Пекушић са 1/48 дијела, Мехмед Пекушић Алијин са 1/48 дијела, Мухамед Пекушић
Алијин са 1/48 дијела, Ениса Селимовић рођ. Пекушић са
1/48 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу
Буљко рођ. Пекушић Еме, у корист: Буљко Зијада из Мостара са 1/24 дијела, Буљко Изета из Мостара са 1/24 дијела;
- дио к.ч. бр. 1428 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 624/0 к.о. Гацко, у посједу Кошутић Владо
са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 186
зв. “Локвица” ораница по култури њива у површини 2375
м², уписана у зк. ул. бр. 922 к.о. Гацко, власништво: Држава
са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А”
листу у корист Кошутић Влада Ђоловог са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1431 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 468/0 к.о. Гацко, у посједу Звиздић Јусуфа
Шабан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 187 зв. “Локвица” ораница по култури њива у површини
4424 м², уписана у зк. ул. бр. 465 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “АI”,у корист:Ћамил Звиздић син Мустафе са 1/4
дијела, Јусуф Звиздић син Мустафе са 1/4 дијела, Мухиба
Звиздић кћи Ахмета са 1/36 дијела, Самија Бабовић Муратова са 1/72 дијела, Сабаха Бабовић Муратова са 1/72 дијела, Држава-ерар са 5/108 дијела, Јашар Звиздић син Суља
са 79/2304, Хајдар Звиздић син Суља са 5/768 дијела, Раба
Звиздић кћи Суља са 5/1152 дијела, Шаћира Звиздић кћи
Суља са 5/1152 дијела, Фата Звиздић кћи Суља са 5/1152
дијела, Емина Звиздић кћи Суља са 5/1152 дијела, Зиба
Звиздић уд. Суља са 55/3456 дијела, Хусеин Звиздић син
Алије са 1/90 дијела, Заим Звиздић син Тахира са 1/8 дијела, Нура Звиздић кћи Тахира са 1/8 дијела, Елфа Звиздић
уд. Алије са 4/45 дијела;
- дио к.ч. бр. 1439 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 467/0 к.о. Гацко, у посједу Звиздић Ћамила
Шефкија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 188 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини
2599 м², уписана у зк. ул. бр. 651 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Звиздић Шемсе уд. Јусуфа са 1/5
дијела, Шабана Звиздића Јусуфовог са 1/5 дијела, Семије
Звиздић Јусуфове са 1/10 дијела, право коришћења на некретнинама у “АI” листу, у корист: Звиздић Шукрије Ћамилова са 1/2 дијела и к.ч. бр. 452 стари премјер Увјерење
којим се потврђује да је наведена парцела уписана у зк. ул.
бр. 1185 к.о. Гацко, књига уништена у II свјетском рату, те
се за исту парцелу не може издати зк. извадак;
- дио к.ч. бр. 1440 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 937/0 к.о. Гацко у супосједу Хрустановић Шућрије Самија са 2/4 дијела, Сардупаловић Хамдије
Сафија са 1/4 дијела, Тановић Хика рођ. Хрустановић са
1/4 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 453 зв.
“Ступ” ораница по култури њива у површини 2342 м², уписана у зк. ул. бр. 1081 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1
дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу
у корист: Сафета Хрустановића Хамдијиног са 1/18 дијела,
право коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист:
Хике Тановић рођ. Хрустановић са 17/36 дијела и Сафије
Сардупаловић рођ. Хрустановић са 17/36 дијела;
- дио к.ч. бр. 1443 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 554/0 к.о. Гацко Кажинић Хасана Бећир са
1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 454/1 и
к.ч. 454/2 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површи-
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ни 1296 м² и 1297 м², уписане у зк. ул. бр. 857 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
на некретнинама у “А” листу Зибе, Фате, Рабе и Шаћире
Звиздић, у корист: Јашар Звиздић Суљов са 55/1152 дијела,
право коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист:
Шемса Звиздић рођ. Пашић уд. Јусуфа са 1/30 дијела, Шабан Звиздић Јусуфов са 1/30 дијела, Семија Звиздић Јусуфова са 1/60 дијела, право коришћења на некретнинама у “А”
листу, у корист: Азим Кажинић Заимов са 1/6 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Едина Звиздић рођ. Сејмен са 1/120 дијела, право коришћења
на некретнинама у “А” листу, у корист: Звиздић Хасан син
Алије са 17/720 дијела, Звиздић Хусеин син Алије са 17/720
дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу, у
корист: Бећир Кажинић син Хасана са 3/32 дијела, право
коришћења на некретнинама у “АI” листу,у корист: Ћамил
Звиздић Мустафин са 1/12 дијела, Држава-ерар са 1/18
дијела, Пашана Кажинић уд. Бећира са 5/32 дијела, Фата
рођ. Овчина уд. Смаила са 1/12 дијела, Хајдар Звиздић
Суљов са 1/128 дијела, право коришћења на некретнинама
у “А” листу Звиздић Заима, у корист: Ројлаш рођ. Пекушић
Ђулса са 31/1152 дијела, Пекушић Мехмед син Апије са
31/1152 дијела, Пекушић Мухамед син Алије са 31/1152
дијела, Селимовић рођ. Пекушић Ениса са 31/1152 дијела,
право коришћења на некретнинама у “А” листу Буљко рођ.
Пекушић Еме, у корист: Буљко Зијада из Мостара са 31/576
дијела и Буљко Изета из Мостара са 31/576 дијела;
- дио к.ч. бр. 1444 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 467/0 к.о. Гацко, у посједу Звиздић Ћамила
Шефкија са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 455/3 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини
4556 м², уписана у зк. ул. бр. 854 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу Звиздић Елфе, у корист: Звиздић Хасан
син Алије са 697/25920 дијела, Звиздић Хусеин син Апије
са 697/25920 дијела, право коришћења на некретнинама у
“АI”, у корист: Мухиба Звиздић кћи Ахмета са 1/54 дијела, Ћамил Звиздић син Мустафе са 171/648 дијела, Јусуф
Звиздић син Мустафе са 171/648 дијела, Самија Бабовић
Муратова са 1/108 дијела, Сабаха Бабовић Муратова са
1/108 дијела, Држава-ерар са 29/648 дијела, Јашар Звиздић
син Суља са 1097/13824 дијела, Хајдар Звиздић син Суља
са 87/13824 дијела, Хусеин Звиздић син Алије са 41/4320
дијела, Нура Звиздић кћи Тахира са 171/1296 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Звиздић Заима Захировог, у корист: Хољаш Ђулса рођ. Пекушић са
171/10368 дијела, Пекушић Мехмед син Алије са 171/10368
дијела, Пекушић Мухамед син Алије са 171/10368 дијела,
Селимовић рођ. Пекушић Ениса са 171/10368 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу Буљко рођ. Пекушић Еме у корист: Буљко Зијада из Мостара са 171/5184
дијела и Буљко Изета из Мостара са 171/5184 дијела;
- дио к.ч. бр. 1446 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 468/0 к.о. Гацко, у посједу Звиздић Јусуфа
Шабан са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 455/1 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини
4406 м², уписана у зк. ул. бр. 854 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу Звиздић Елфе, у корист: Звиздић Хасан
син Алије са 697/25920 дијела, Звиздић Хусеин син Апије
са 697/25920 дијела, право коришћења на некретнинама у
“АI”, у корист: Мухиба Звиздић кћи Ахмета са 1/54 дијела, Ћамил Звиздић син Мустафе са 171/648 дијела, Јусуф
Звиздић син Мустафе са 171/648 дијела, Самија Бабовић
Муратова са 1/108 дијела, Сабаха Бабовић Муратова са
1/108 дијела, Држава-ерар са 29/648 дијела, Јашар Звиздић
син Суља са 1097/13824 дијела, Хајдар Звиздић син Суља
са 87/13824 дијела, Хусеин Звиздић син Алије са 41/4320
дијела, Нура Звиздић кћи Тахира са 171/1296 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Звиздић Заима Захировог, у корист: Хољаш Ђулса рођ. Пекушић са
171/10368 дијела, Пекушић Мехмед син Алије са 171/10368
дијела, Пекушић Мухамед син Алије са 171/10368 дијела,
Селимовић рођ. Пекушић Ениса са 171/10368 дијела, право
коришћења на некретнинама у “А” листу Буљко рођ. Пекушић Еме у корист: Буљко Зијада из Мостара са 171/5184
дијела и Буљко Изета из Мостара са 171/5184 дијела;
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- дио к.ч. бр. 1448/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 223/0 к.о. Гацко, у супосједу Дедић
Ибра Вахида рођ. Тановић са 1/5 дијела, Капетановић Ибра
Алија са 1/5 дијела, Тановић Ибра Алија са 1/5 дијела, Тановић Ибра Мурат са 1/5 дијела, Вижлин Ибра Захида рођ.
Тановић са 1/5 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 456 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини
2831 м², уписана у зк. ул. бр. 717 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” Сејде Тановић, у корист: Мурат Тановић син Ибра
са 1/5 дијела, Алија Тановић син Ибра са 1/5 дијела, Захида Вижлин кћи Ибра са 1/5 дијела, Алија Капетановић кћи
Ибра са 1/5 дијела, Вахида Дедић кћи Ибра са 1/5 дијела;
- дио к.ч. бр. 1450/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 943/8 к.о. Гацко, у посједу СИЗ за становање са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
458 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини 3699
м², уписана у зк. ул. бр. 756 к.о. Гацко, власништво: Држава
са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А”
листу, у корист: Стамбено-комунална заједница Гацко са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1452 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 872/0 к.о. Гацко, у посједу Пошковић
Хајра Ћамил са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 459/1 зв. “Ступ” ораница по култури њива у
површини 1956 м², уписана у зк. ул. бр. 1095 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
на некретнинама у “А” листу, у корист: Милорада Милетића Радовог са 1/32 дијела, Будимира Милетића Радовог
са 1/32 дијела, Хајра Пошковића Хајровог са 31/96 дијела,
Хајрије Пошковић рођ. Дервишкадић са 59/96 дијела, к.ч.
бр. 460/1 Увјерење којим се потврђује да је наведена парцела уписана у зк. ул. бр. 1062 к.о. Гацко, књига уништена у
II свјетском рату, те се за исту парцелу не може издати зк.
извадак и к.ч. бр. 461/1 зв. “Ступ” ораница по култури њива
у површини 1930 м², уписана у зк. ул. бр. 1094 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на
некретнинама у “А” листу, у корист: Милорада Милетића
Радовог са 1/32 дијела, Будимира Милетића Радовог са 1/32
дијела, Хајра Пошковића Хајровог са 31/96 дијела, Хајрије
Пошковић рођ. Дервишкадић са 59/96 дијела;
- дио к.ч. бр. 1457 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 872/0 к.о. Гацко, у посједу Пошковић
Хајра Ћамил са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара
к.ч. бр. 463/1 зв. “Ступ” ораница по култури стамбена зграда у површини 2063 м², уписана у зк. ул. бр. 1419 к.о. Гацко,
власништво: Држава РС, Орган располагања СО Гацко са
1/1 дијела и к.ч. бр. 464/1 зв. “Ступ” ораница по култури
стамбена зграда у површини 2909 м², уписана у зк. ул. бр.
803 к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом
коришћења на некретнинама у “АI” листу Хебиба Пошковић у корист: Пошковић Аго син Мушана са 13/32 дијела и
Пошковић Ибро син Мушана са 3/32 дијела;
- дио к.ч. бр. 1458 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 860/1 к.о. Гацко, у посједу Пошковић Мушана Аго са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 462/1 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини
2027 м², уписана у зк. ул. бр. 761 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А I” листу, у корист: Хајро Пошковић син Ага са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1477 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 860/1 к.о. Гацко, у посједу Пошковић Мушана Аго са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 465/1 зв. “Ступ” ораница по култури њива у површини
2197 м², уписана у зк. ул. бр. 1080 к.о. Гацко, власништво:
Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Хајра Пошковића Аговог са
1/2дијела и Мушана Пошковића Аговог са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1478 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 979/0 к.о. Гацко, у супосједу Таловић
Исмета Амир са 5/6 дијела, Таловић Исмета Лутвија са 1/6
дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 466/1 зв.
“Годник” ораница по култури њива у површини 3161 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1059 к.о. Гацко, власништво: Држава
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са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “АI”
листу, у корист: Тахир Таловић син Ибрахима са 1/4 дијела,
Салко Таловић син Адема са 1/12 дијела, Шаћир Таловић
син Ибра са 1/8 дијела, Ајкуна Тановић рођ. Дилберовић
са 1/12 дијела, право коришћења на некретнинама у “А”
листу Таловић Суља, у корист: Хамид Таловић син Суља
са 1/10 дијела, Рабија Тановић р. Таловић са 1/20 дијела,
Изета Хаџиалић р. Таловић са 1/20 дијела, Самија Хаџиселимовић р. Таловић са 1/20 дијела, право коришћења на
некретнинама у “А” листу Муша Таловића, у корист: Апија
Таловић р. Ђерић са 1/12 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Исмета Таловића, у корист: Амир
Таловић син Исмета са 5/48 дијела, Лутвија Таловић син
Исмета са 1/48 дијела, право коришћења на некретнинама
у “А” листу Таловић Адема, у корист: Есад Таловић син
Адема са 1/12 дијела;
- дио к.ч. бр. 1479 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 993/0 к.о. Гацко у супосједу Таловић Мехмеда Нермин са 1/2 дијела и Таловић Мехмеда Тале са 1/2
дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 466/1 зв.
“Годник” ораница по култури њива у површини 3161 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1059 к.о. Гацко, власништво: Држава
са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А I”
листу, у корист: Тахир Таловић син Ибрахима са 1/4 дијела,
Салко Таловић син Адема са 1/12 дијела, Шаћир Таловић
син Ибра са 1/8 дијела, Ајкуна Тановић рођ. Дилберовић
са 1/12 дијела, право коришћења на некретнинама у “А”
листу Таловић Суља, у корист: Хамид Таловић син Суља
са 1/10 дијела, Рабија Тановић р. Таловић са 1/20 дијела,
Изета Хаџиалић р. Таловић са 1/20 дијела, Самија Хаџиселимовић р. Таловић са 1/20 дијела, право коришћења на
некретнинама у “А” листу Муша Таловића, у корист: Апија
Таловић р. Ђерић са 1/12 дијела, право коришћења на некретнинама у “А” листу Исмета Таловића, у корист: Амир
Таловић син Исмета са 5/48 дијела, Лутвија Таловић син
Исмета са 1/48 дијела, право коришћења на некретнинама
у “А” листу Таловић Адема, у корист: Есад Таловић син
Адема са 1/12 дијела;
- дио к.ч. бр. 1481/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 864/0 к.о. Гацко, у супосједу Пошковић
Хајра Ћамил са 1/2 дијела и Пошковић Мушана Аго са 1/2
дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 467/1 зв.
“Горник” ораница по култури њива у површини 2630 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1080 к.о. Гацко, власништво: Држава
са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А”
листу, у корист: Хајра Пошковића Аговог са 1/2дијела и
Мушана Пошковића Аговог са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1484/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 860/1 к.о. Гацко, у посједу Пошковић
Мушана Аго са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 468/1 зв. “Годник” ораница по култури њива
у површини 2232 м², уписана у зк. ул. бр. 734 к.о. Гацко,
власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења
на некретнинама у “АI” листу, у корист: Ибро Пошковић
син Мушана са 1/2 дијела и Аго Пошковић син Мушана
са 1/2 дијела и к.ч. бр. 469/1 зв. “Горник” ораница по култури њива у површини 4420 м², уписана у зк. ул. бр. 1080
к.о. Гацко, власништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: Хајра Пошковића Аговог са 1/2 дијела и Мушана Пошковића Аговог
са 1/2 дијела;
- дио к.ч. бр. 1485/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 451/1 зв. “Пут у Кулу” пут по култури остало неплодно
земљиште у површини 14175 м², уписана у зк. ул. бр. 1444
к.о. Гацко, власништво: Држава - Јавно добро са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1523/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 799/33 к.о. Гацко, у посједу Општина
Гацко са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр.
473/2 зв. “Гомионица” њива по култури њива у површини
413 м², уписана у зк. ул. бр. 982 к.о. Гацко, власништво:
Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/1 дијела и
к.ч. бр. 474/2 зв. “Гомионица” ораница по култури њива у
површини 1597 м², уписана у зк. ул. бр. 288 к.о. Гацко, вла-
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сништво: Држава са 1/1 дијела са правом коришћења на некретнинама у “А” листу, у корист: СО Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1660 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч.
бр. 712/1 зв. “Цеста из Гацка у Невесиње” локални пут по
култури некатегорисани пут у површини 33640 м², уписана
у зк. ул. бр.1444 к.о. Гацко, власништво: Држава - Јавно добро са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1637 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 387/1 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - воде са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 911/26 зв. “Изнад велике Грачанице” пашњак
по култури поток у површини 1471440 м², уписана у зк. ул.
бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1652/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 387/1 к.о. Гацко, у посједу Добро у
општој употреби - воде са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 451/1 зв. “Пут у Кулу” пут по култури
остало неплодно земљиште у површини 14175 м², уписана
у зк. ул. бр. 1444 к.о. Гацко, власништво: Држава - Јавно
добро са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1644 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 921/54 к.о. Гацко, у посједу ЈП “Рудник
и Термоелектрана” а.д. Гацко са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 912/1 зв. “Поток Грачаница” пут
по култури канал у површини 68370 м², уписана у зк. ул.
бр. 1444 к.о. Гацко, власништво: Држава - Јавно добро са
1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1677 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 711/185 зв. “Поникве” пашњак по култури
некатегорисани пут у површини 73453 м², уписана у зк. ул.
бр. 1168 к.о. Гацко, власништво: Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1671 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 911/26 зв. “Изнад велике Грачанице” пашњак
по култури некатегорисани пут у површини 1471440 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Државаерар са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1675 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 899/4 за коју је издато увјерење да није
евидентирана у земљишној књизи;
- дио к.ч. бр. 1679/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 711/185 зв. “Поникве” пашњак по култури
некатегорисани пут у површини 73453 м², уписана у зк. ул.
бр. 1168 к.о. Гацко, власништво: Држава РС, Орган располагања СО Гацко са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1667 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом премјеру одговара к.ч. бр. 961/2 зв. “Пут у Велику Грачаницу” по култури некатегорисани пут у површини 2265 м², уписана у
зк. ул. бр. 1591 к.о. Гацко, власништво: Држава-ерар са 1/1
дијела;
- дио к.ч. бр. 1666 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 712/1 зв. “Цеста из Гацка у Невесиње”
локални пут по култури некатегорисани пут у површини
33640 м², уписана у зк. ул. бр.1444 к.о. Гацко, власништво:
Држава - Јавно добро са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1686/1 у новом премјеру уписана у лист
непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у
општој употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом
премјеру одговара к.ч. бр. 712/2 зв. “Цеста из Гацка у Не-
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весиње” локални пут по култури локални пут у површини
2540 м², уписана у зк. ул. бр.1444 к.о. Гацко, власништво:
Држава - Јавно добро са 1/1 дијела;
- дио к.ч. бр. 1691/1 у новом премјеру уписана у лист непокретности бр. 389/9 к.о. Гацко, у посједу Добро у општој
употреби - Путеви са 1/1 дијела, која у старом премјеру
одговара к.ч. бр. 470/1 зв. “Пут у Кулу” пут по култури локални пут у површини 2588 м², уписана у зк. ул. бр.1444
к.о. Гацко, власништво: Држава - Јавно добро са 1/1 дијела.
II
Корисник експропријације је Општина Гацко.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1898/13
4. септембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1365
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 33. став 3. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08), Влада Републике Српске, на 24. сједници, одржаној 28.08.2013. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Општини Гацко, прије коначности рјешења о потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне јединице Гацко, брoj: 21.17/473-43/11, од 21.06.2011. године, за
изградњу “Јужне обилазнице” у Гацку - 4. Фаза, и то:
- к.ч. број 1568/4, звана Црквина, по култури њива друге
класе у површини 448 м² (са воћним засадима и жичаном
оградом са источне стране парцеле), уписана у лн. број:
1239, к.о. Гацко, корисник Буквић Милутина Миленко из
Требиња, са 1/1 дијела, што по старом премјеру одговара
к.ч. бр. 498/3, у површини 11 м² и к.ч. бр. 499/7, у површини
217 м², обје уписане у зк. ул. бр. 1268, к.о. Гацко, земљишно-књижно право својине Буквић Милутина Миленко, са
дијелом 1/3 и Старовић Петра Босиљка, са дијелом 2/3 и
- к.ч. бр. 500/6 у површини 220 м², уписана у зк. ул. бр.
767, к.о. Гацко, земљишно-књижно право својине држава
171 дијела са правом коришћења Босиљка Старовић Петра
са 1/1 дијела, а корисник, стварни и фактички власник Буквић Милутина Миленко, са 1/1 дијела.
2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су потребни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.
3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже његово извршење.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1845/13
28. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1366
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 16. ст. 1. и 5. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и чланом 12. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 4.09.2013. године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ВОДЕ СРПСКЕ”

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе
“Воде Српске”, на период од четири године, и то:
1) Душко Миловановић, доктор медицине,
2) Чедомир Стојановић, дипл. инжењер пољопривреде,
3) Марица Радић, дипл. економиста,
4) Радоје Богдановић, магистар економских наука и
5) Драган Кнежевић, дипл. ветеринар.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1894/13
4. септембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1367
На основу члана 8. став 2. Закона о заштити на раду
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар рада и борачко-инвалидске заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ
РАД ПРИ РУЧНОМ ПРЕНОШЕЊУ ТЕРЕТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимални захтјеви
које послодавац треба да испуни у обезбјеђивању примјене превентивних мјера при ручном преношењу терета
при којем нарочито постоји ризик од настанка повреде или
обољења кичменог стуба.
Члан 2.
(1) Ручно преношење терета, у смислу овог правилника, представља свако преношење или придржавање терета
масе веће од три килограма од једног или више радника,
укључујући подизање, спуштање, гурање, вучење, ношење
или помјерање терета при којем, усљед његових карактеристика или неповољних ергономских услова, нарочито
постоји ризик од настанка повреде или обољења кичменог
стуба радника.
(2) Под изразом кичмени стуб подразумијева се кичмени стуб са свим припадајућим структурама.
Члан 3.
(1) Да би избјегао потребу за ручним преношењем терета, послодавац предузима одговарајуће организационе
мјере, односно користи одговарајућа средства, а нарочито
опрему за рад на механизовани погон.
(2) У случају гдје се потреба за ручним преношењем терета не може избјећи, послодавац предузима одговарајуће
организационе мјере, користи одговарајућа средства или
раднику обезбјеђује коришћење таквих средстава с циљем
да се отклони или смањи ризик од настанка повреде или
обољења кичменог стуба који настаје при ручном преношењу терета.
(3) У случају када се потреба за ручним преношењем
терета не може избјећи, послодавац:
а) организује обављање послова тако да се ручно преношење терета обавља на безбједан и здрав начин,
б) уколико је могуће, прије почетка обављања послова,
изврши процјену безбједносних и здравствених услова на
раду за свако мјесто рада према врсти послова, узимајући у
обзир карактеристике терета и
в) спроводи превентивне мјере за отклањање или
смањење ризика од настанка повреде кичменог стуба рад-
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ника, узимајући у обзир карактеристике радне средине и
захтјеве који се јављају при обављању послова.
Члан 4.
(1) Приликом процјене ризика на радном мјесту и у радној средини на коме се ручно преношење терета не може
избјећи, потребно је узети у обзир факторе ризика:
а) карактеристике терета, гдје при ручном преношењу
терета нарочито постоји ризик од настанка повреде или
обољења кичменог стуба, ако је терет:
1) сувише тежак или велик,
2) гломазан или га је тешко прихватити,
3) нестабилан или се његов садржај помјера,
4) позициониран на начин који захтијева да се терет
држи или преноси на удаљености од трупа или тако да захтијева савијање или увијање трупа,
5) због свог облика и/или састава такав да лако може
проузроковати повреду на раду радника, нарочито у случају судара или удара;
б) потребан физички напор, гдје при ручном преношењу терета нарочито постоји ризик од настанка повреде или
обољења кичменог стуба, ако потребан физички напор:
1) је сувише велик,
2) се само постиже увијањем трупа,
3) настаје као посљедица изненадног помјерања терета,
4) је учињен са тијелом у нестабилном положају;
в) карактеристике радне средине, гдје при ручном преношењу терета нарочито постоји ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба, ако:
1) нема довољно простора за обављање послова, а посебно уколико је висина простора недовољна,
2) су подови или радне површине неравни због чега
постоји опасност од спотицања или су клизави у односу на
обућу који запослени користи,
3) радно мјесто или радна околина онемогућавају безбједан положај терета у односу на тијело запосленог или
положај тијела запосленог,
4) постоје разлике у нивоима пода или радне површине
усљед чега се ручно преношење терета врши на различитим висинама,
5) су подови или радне површине нестабилне,
6) су услови радне средине неодговарајући;
г) захтјеви који се јављају при обављању послова, гдје
при ручном преношењу терета нарочито постоји ризик од
настанка повреде или обољења кичменог стуба, ако се при
обављању послова јављају један или више од сљедећих захтјева:
1) сувише учестао или продужен физички напор који
посебно оптерећује кичмени стуб,
2) недовољно дугачак период одмора или опоравка од
напора,
3) велика висина подизања или дужина ношења или
помјерања и
4) брзина рада коју захтијева обављање послова, а на
коју запослени не може да утиче.
(2) Послодавац обезбјеђује да радни процес буде прилагођен тјелесним и психичким могућностима радника, односно да при распоређивању радника на послове на којима
се ручно преношење терета није могло избјећи узме у обзир индивидуални фактори ризика за те раднике.
(3) При ручном преношењу терета нарочито постоји
ризик од повреде или обољења кичменог стуба, ако радни
процес није прилагођен тјелесним и психичким могућностима радника и ако радник користи средства и опрему за
личну заштиту на раду.
Члан 5.
(1) У случају када се потреба за ручним преношењем
терета не може избјећи, послодавац организује обављање
послова, тако да:
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а) радници подижу или носе терет чија маса не прелази
одговарајућу вриједност наведену у Прилогу 1, који чини
саставни дио овог правилника,
б) радник може најкраће у два сата премјестити највише 2.000 кг највеће дозвољене масе терета под условом да
истога дана не може бити оптерећен додатним радом на
преношењу највеће дозвољене масе терета наведене у Прилогу 1 и
в) труднице не обављају послове ручног преношења терета у смислу члана 2. овог правилника.
(2) Радници могу преносити терете теже од вриједности терета наведених у Прилогу 1. када је хитно потребно преношење људи и када је преношење потребно обавити у просторијама, гдје уградња механичких помагала није
могућа због специфичних услова или уколико није могућ
истовремени рад довољног броја радника, чиме би се тежина терета равномјерно распоредила.
(3) У случају када се терети лакши од терета наведених
у Прилогу 1 преносе понављајуће или дуготрајно, оптерећеност радника се рачуна према методи наведеној у Прилогу 2, који чини саставни дио овог правилника.
Члан 6.
(1) Степен оптерећености радника при ручном преношењу терета се рачуна узимањем у обзир фактора ризика
из члана 4. овог правилника на начин утврђен у Прилогу 2.
(2) Радна мјеста се организују тако да израчуната оптерећеност радника није већа од 50 бодова.
(3) У случају када је вриједност из става 2. овог члана прекорачена, потребно је поново провјерити вриједност
појединих фактора, те смањити оне на које је могуће утицати организационим и другим мјерама.
(4) У случају када је степен оптерећености радника при
ручном преношењу терета већи од 40 бодова, на радном
мјесту на коме радник обавља понављајуће покрете с наметнутим ритмом рада, а није могућ истовремени рад већег
броја радника, послодавац обезбјеђује да радник на сваких
55 минута непрекидног рада има најмање пет минута одмора.
(5) Начин коришћења одмора из става 4. овог члана обавља се тако да радник напушта своје радно мјесто, одмара
се у примјереном положају или обавља корективне вјежбе
растезања и растерећења одређене групе мишића.
(6) Радно мјесто на коме је степен оптерећености радника већи од 40 бодова је радно мјесто с повећаним ризиком.
Члан 7.
Послодавац ће радницима и/или њиховим представницима за заштиту и здравље на раду омогућити да имају
увид у све информације које се односе на безбједност и
здравље на раду, а нарочито о мјерама које се предузимају
у циљу остваривања заштите и здравља на раду при ручном
преношењу терета.
Члан 8.
У току оспособљавања за безбједан и здрав рад при
ручном преношењу терета послодавац раднике упознаје са
ризицима који се могу појавити на радном мјесту и у радној
средини, а који настају при ручном преношењу терета.
Члан 9.
Послодавац и радници, односно њихови представници
за заштиту и здравље на раду сарађиваће у активностима
које се односе на ручно преношење терета.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-04/3-020-81/2013
5. септембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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Прилог 1

Највећа дозвољена маса терета [кг]
мушкарци
35
50
40

Доб радника
15 до 19 година
од 19 до 45 година
више од 45 година

жене
13
15
13

Примјерени услови при преношењу терета су:
– држање тијела при преношењу мора бити ергономски примјерено,
– простор за кретање и ходање мора бити довољно велик, тло равно и да није клизаво, освијетљеност радилишта примјерена,
– терет мора имати примјерено хватиште.
Прилог 2
Метода процјене оптерећености здравих радника
1. Временско одређивање оптерећења
1. Приликом временског одређивања оптерећења, послодавац утврђује да ли је при обављању радних задатака с понављајућим покретима ријеч о:
- покретима с краткотрајним преношењем, гдје је одлучујућа учесталост (фреквенција) радних задатака или
- покретима при којима држање и преношење терета траје дуже и гдје је одлучујући удио времена пуног оптерећења у односу на
вријеме трајања радног задатка.
Уколико је трајање дјеловања људске снаге при преношењу терета краће од 30% потребног времена за обављање радног задатка ријеч
је о краткотрајном оптерећењу.
2. Бодовно вредновање оптерећења утврђује се у односу на број потребних радних задатака током једног радног дана. Радни дан је
трајање рада у једној смјени.
Периодично понављајуће гибање с краткотрајним преношењем терета → број задатака током
радног дана
мање од 10 пута
10 до 40 пута
41 до 200 пута
200 до 500 пута
више од 500 пута

Дуготрајно преношење → збир времена дјеловања људске снаге при преношењу терета у
радном дану
мање од 30 минута
од 31 минуте до 60 минута
од 61 минуте до 180 минута
од 181 минуте до 300 минута
више од 300 минута

Вриједност у бодовима
Т (1)
1
2
4
6
8

2. Тежина терета (пријем с обје руке)
Вриједност у
бодовима Т(2)

Тежина терета (кг)
За мушкарце
до 10 кг
10 до 20 кг
20 до 30 кг
30 до 40 кг
више од 40 кг

За жене
до 5 кг
5 до 10 кг
10 до 15 кг
–
–

1
2
4
7
10

3. Положај тијела и терета приликом преношења
Положај тијела

Опис положаја приликом преношења терета

Вриједност у бодовима

– горњи дио тијела усправан без закретања,
– терет уз тијело (наслоњен на тијело),

1

– кратки пут преношења
– тијело у благом претклону или је горњи дио тијела
лагано закренут,
– терет уз тијело,

2

– сједећи положај или краћи пут преношења (до пет
корака)
– тијело у дубоком претклону или јако нагнуто према
напријед,
– мањи претклон, истовремено је горњи дио тијела
мало закренут,

4

– терет далеко од тијела или у висини рамена,
– сједећи или стојећи положај
– тијело у дубоком претклону, с тим да је истовремено
закренут горњи дио тијела,
– терет далеко од тијела,
– непримјерена стабилност држања тијела у стојећем,
чучећем или клечећем положају

8
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4. Стање на мјесту рада
Стање на радном мјесту
Добри, ергономски одговарајући услови на радном мјесту (довољан простор, раван и чврст под, који није клизав, задовољавајућа
освијетљеност, примјерено хватиште терета)
Неергономски услови на радном мјесту, скучен радни простор (површина за радника мања од 1,5 м2, сигурност стајалишта је ограничена (неравно, нагнуто, меко или клизаво, степенице)
Простор ограничен с обзиром на висину < 2 м

Вриједност у бодовима Т(4)
0
1
2

5. Радно искуство
Радно искуство на пословима које обавља
0 до 12 мјесеци
12 мјесеци и више

Вриједност у бодовима Т(5)
1
0

6. Температура у радној средини
Температура (°C)
испод -20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6

Вриједност у бодовима Т(6)
10
8,1
6,4
4,9
3,6
2,5
1,6
0,9

Температура (°C)
-4
-2
од -1 до +21
22
24
26
28
изнад 30

Вриједност у бодовима Т(6)
0,4
0,1
0
0,70
1,74
3,74
6,02
10

7. Оцјењивање укупног оптерећења
Укупно оптерећење је показатељ оптерећења радника свим наведеним параметрима рада и средине. Оцјењивање укупног оптерећења
се израчунава према једначини:
УО = (Т(2) + Т(3) + Т(4) + Т(5) + Т(6)) . Т(1)
УО
до 10
10 до 25
26 до 50
изнад 50

Образложење утврђених вриједности
Ниско оптерећење – не постоји опасност за здравље због ручног преношења терета.
Повећано оптерећење – могућност прекомјерног оптерећења код радника са смањеном
радном способношћу.
Велико оптерећење – могућност прекомјерног оптерећења код здравих радника. Потребно је истражити могућности за смањивање оптерећења због ручног преношења
терета.
Врло велико оптерећење – велика могућност настанка здравствених оштећења због
ручног преношења терета. Нужна је употреба одговарајуће опреме или других метода
рада за смањивање тјелесног оптерећења.

1368
На основу члана 22. став 2. Закона о дувану (“Службени
гласник Републике Српске”, број 72/12) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ
ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које произвођач дуванских производа мора испуњавати да би се бавио
прерадом и производњом дуванских производа, вођење
евиденција и извјештаја произвођача дуванских производа.
II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
Члан 2.
Производњу дуванских производа може да обавља привредно друштво (у даљем тексту: произвођач дуванских
производа) које има сједиште у Републици Српској и које
испуњава услове прописане чланом 22. Закона о дувану и
овим правилником.

Члан 3.
Простор за производњу дуванских производа јединствена је технолошка цјелина која садржи:
а) складиште обрађеног дувана,
б) складиште репроматеријала,
в) одјељење припреме дувана,
г) одјељење израде и паковања цигарета,
д) складиште готове робе,
ђ) лабораторију за анализу и контролу квалитета и
е) енергетско постројење.
Члан 4.
(1) Складиште обрађеног дувана намијењено је складиштењу обрађеног дувана у количини довољној за несметано одвијање производње.
(2) У складишту обрађеног дувана не може се складиштити ништа осим дувана.
Члан 5.
(1) Складиште репроматеријала намијењено је складиштењу репроматеријала у количини довољној за несметано одвијање производње.
(2) Уз складиште репроматеријала мора постојати климатизовани простор за приручно складиште репроматеријала, капацитета најмање једнодневне производње.
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Члан 6.
(1) Одјељење припреме дувана састоји се од:
а) простора за припрему мјешавине,
б) технолошке линије за припрему дувана,
в) складишта резаног дувана и
г) кухиње за припрему сосова и аромата.
(2) Простор за припрему мјешавине (приручно складиште обрађеног дувана) треба да задовољи једнодневну
производњу, а служи за слагање и претходну контролу дувана прије упућивања у прераду.
(3) Простор технолошке линије за припрему дувана и
складиште резаног дувана су климатизовани или термовентилирани.
Члан 7.
(1) Технолошка линија за припрему дувана састоји се од:
а) основне технолошке линије за припрему дувана,
б) технолошке линије за обраду дуванског ребра и
в) технолошке линије за обраду берлеја.
(2) Технолошка линија за припрему дувана по капацитету мора да задовољи најмање дневне потребе инсталираних линија у одјељењу израде и паковања цигарета.
Члан 8.
Основна технолошка линија за припрему дувана
састоји се од:
а) уређаја за цијепање дуванских бала,
б) уређаја за континуирано и контролисано дозирање
дувана у производни поступак,
в) уређаја за кондиционирање дувана са опремом за
контролу и регулисање влаге и температуре дувана на излазу из уређаја,
г) уређаја за издвајање недуванских примјеса,
д) уређаја за додавање адитива са опремом за дозирање
и контролу дозирања адитива-сосова,
ђ) најмање два силоса за мијешање,
е) уређаја за издвајање металних предмета,
ж) машине за резање дувана,
з) уређаја за сушење дувана са направом за контролисано континуирано дозирање дувана, те опремом за регулисање и контролу влаге дувана након сушења,
и) уређаја са опремом за дозирање и контролу дозирања
адитива-аромата, експандираног дуванског ребра и дувана
из рециклираних цигарета и
ј) уређаја за пуњење дувана у спремнике или силосе за
резани дуван.
Члан 9.
Технолошка линија за обраду дуванског ребра састоји
се од:
а) простора за припрему мјешавине дуванског ребра,
б) уређаја за континуирано дозирање дуванског ребра у
производни поступак,
в) уређаја за влажење дуванског ребра,
г) најмање два силоса за мијешање и одлежавање дуванског ребра,
д) уређаја за ваљање дуванског ребра,
ђ) уређаја за издвајање металних предмета,
е) машине за резање дуванског ребра,
ж) уређаја за експанзију резаног дуванског ребра са направом за контролисано континуирано дозирање,
з) уређаја за сушење експандираног дуванског ребра са
опремом за контролу и регулисање излазне влаге,
и) уређаја за издвајање неизрезаног и неекспандираног
дуванског ребра и
ј) силоса за похрану дуванског ребра до тренутка додавања у основну мјешавину.
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Члан 10.
Технолошка линија за обраду берлеја састоји се од:
а) простора за припрему мјешавине берлеја,
б) уређаја за додавање адитива са опремом за дозирање
и контролу дозирања,
в) уређаја за пржење и рекондиционирање берлеја са
опремом за подешавање и контролу температуре пржења и
излазне влаге берлеја и
г) силоса за похрану припремљеног берлеја до тренутка
додавања у основну мјешавину.
Члан 11.
(1) Складиште резаног дувана су спремници или силоси капацитета најмање једнодневне производње, намијењени похрани припремљеног дувана до тренутка потрошње
на машини за израду цигарета.
(2) Температура и влажност ваздуха у складишту резаног дувана треба да буду контролисани.
Члан 12.
Кухиња за припрему сосова и аромата мора бити опремљена посудама са мјешалицом за мијешање и загријавање
адитива, уређајима за дозирање компоненти и контролу
температуре сосова и аромата.
Члан 13.
Одјељење израде и паковања цигарета је климатизован
простор опремљен најмање једном линијом за израду и паковање цигарета.
Члан 14.
(1) Линија за израду цигарета састоји се од:
а) машине за израду цигаретног свитка,
б) машине за апликацију филтер-штапића,
в) машине за скупљање цигарета у слагајнице,
г) уређаја за дистрибуцију филтер-штапића (према машинама за израду цигарета) и
д) уређаја за пријем филтер-штапића.
(2) Машина наведена у ставу 1. тачка в) овог члана није
потребна ако линија израде и линија паковања чине једну
технолошку линију.
Члан 15.
На линији за израду цигарета морају постојати сљедеће
контроле:
а) масе цигарета,
б) пречника цигарете,
в) напуњености врха цигарете,
г) присутности филтера,
д) присутности и позиције папира за писак цигарете,
ђ) оштећења цигарете и
е) вентилације филтера цигарете.
Члан 16.
(1) Линија за паковање цигарета састоји се од:
а) уређаја за пражњење слагајни,
б) машине за формирање пакетића,
в) уређаја за постављање надзорних маркица и
г) машине за оматање паклица, групирање паклица у
потрошачко паковање (у даљем тексту: штека), те формирање штеке и оматање.
(2) Машина наведена у ставу 1. тачка а) овог члана није
потребна ако линија израде и линија паковања чине једну
технолошку линију.
Члан 17.
На линији за паковања цигарета морају постојати сљедеће контроле:
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а) присутности свих цигарета у паклици,
б) дуванског пуњења на врху цигарете,
в) присутности филтера,
г) присутности унутрашњег омота (алуфолија или
слично),
д) присутности овратника (код тврдог паковања),
ђ) присутности вањског омота,
е) присутности надзорне маркице,
ж) присутности врпце за отварање паклице,
з) присутности омотног филма паклице,
и) присутности омота штеке и
ј) присутности свих паклица у штеки.
Члан 18.
У склопу енергетских постројења произвођач дуванских производа дужан је да обезбиједи снабдијевање и
дистрибуцију водене паре и компримираног ваздуха, односно усисни издувни ваздух.
Члан 19.
(1) Складиште готових производа намијењено је складиштењу довољних количина готових производа ради несметаног одвијања производње и правовремене дистрибуције на тржиште.
(2) У складишту готових производа искључиво се могу
складиштити дувански производи намијењени крајњој потрошњи.
Члан 20.
Лабораторија за анализу и контролу квалитета дуванских производа мора имати опрему за праћење физичких и
хемијских својстава дуванске мјешавине (бленд) и главних
састојака цигаретног дима, тако да:
а) за праћење физичких својстава дуванске мјешавине
(бленд) треба да има:
1) сушионик (200 ºC),
2) склоп сита за мјерење фракције дувана,
3) мјерач дензитета дувана,
4) прецизну вагу (најмање два децимална мјеста),
5) мјерач пречника филтера цигарета, односно тврдоће
цигарета и филтера;
б) за хемијске анализе дуванске мјешавине (бленд) треба да има:
1) уређај за одређивање никотина у дуванској мјешавини,
2) уређај за одређивање шећера (редукујући и укупни) у
дуванској мјешавини,
3) уређај за одређивање бјеланчевина, азота бјеланчевина, укупног азота,
4) уређај за одређивање садржаја сировог пепела,
5) уређај за одређивање pH вриједности;
в) за праћење главних састојака цигаретног дима треба
да има:
1) машину за пушење цигарета према ISO стандардима,
2) уређај за одређивање воде у сировом димном кондензату,
3) уређај за одређивање никотина у сировом димном
кондензату,
4) уређај за одређивање угљен-моноксида (CO) у сировом димном кондензату,
5) аналитичку вагу (најмање четири децимална мјеста).
Члан 21.
(1) Анализе катрана, никотина и угљен-моноксидa за
цигарете које се производе и стављају у промет на територији Републике Српске спроводе се у акредитованим лабораторијама у складу са релевантним ISO стандардима.
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(2) Цигарете треба да се узоркују на начин који је прописан BAS ISO стандардом 8243.
Члан 22.
(1) У објекту за производњу дуванских производа произвођач дуванских производа треба да има запослене на
неодређено вријеме c пуним радним временoм најмање по
једног запосленика:
а) висока стручна спрема хемијског смјера,
б) висока стручна спрема биотехнолошко-прехрамбеног смјера,
в) висока стручна спрема електротехничке струке и
г) висока стручна спрема машинске струке.
(2) Лица из става 1. овог члана треба да имају најмање
двије године радног искуства у траженом степену образовања.
III - ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАЈИ
Члан 23.
(1) Произвођач дуванских производа дужан је да води
евиденцију о утрошку дувана и на њему заснованих сурогата (дувански отпаци, технолошки обрађено ребро, дуванска
фолија), појединачно за сваку групу цигарета, те збирно за
остале дуванске производе који се производе, извозе и стављају у промет у Републици Српској.
(2) Произвођач дуванских производа дужан је водити
евиденцију о купљеним и у складиште запремљеним количинама дувана и евиденцију о произведеним и продатим
количинама готове робе.
(3) Произвођач дуванских производа дужан је евиденције из става 1. овог члана чувати пет година.
Члан 24.
Евиденција произвођача дуванских производа о залихама дувана и на њему заснованих сурогата мора садржавати
податке о:
а) залихама дувана и на њему заснованих сурогата, у
власништву и на складиштима произвођача на почетку
извјештајног периода,
б) купљеним и у складишту припремљеним количинама дувана,
в) продатим и испорученим количинама дувана,
г) утрошку дувана у појединим групама цигарета и
збирни утрошак у осталим дуванским производима и
д) залихама на крају извјештајног периода.
Члан 25.
У евиденцијама из члана 24. овог правилника произвођач
дуванских производа уређује евиденцију о утрошку дувана и
на њему заснованих сурогата тако да за сваку групу цигарета
утврди количину утрошених домаћих дувана и на њима заснованих сурогата, и то типова вирџинија – сушена топлим
ваздухом, и берлеј – сушен у хладу, те количину истих таквих
типова неароматичних дувана из увоза, као и укупну количину утрошених дувана и на њима заснованих сурогата.
Члан 26.
(1) Произвођач дуванских производа дужан је најмање једном годишње, и то до 31. јануара текуће године
за протеклу годину, доставити извјештај Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) о утрошку дувана по појединим групама цигарета и осталих дуванских производа на начин како
је прописано у евиденцији о залихама, набавкама, продаји
и утрошку дувана из чл. 23. и 24. овог правилника.
(2) Министарство може затражити од произвођача дуванских производа извјештај из чл. 23. и 24. овог правилника и за одређене краће периоде унутар године.
Члан 27.
Форма и елементи које садрже евиденције из чл. 23. и
24. овог правилника саставни су дио Правилника о садр-
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жају и начину вођења регистара и евиденција у вези са
производњом и обрадом дувана и дуванских производа, у
складу са чл. 26. и 27. Закона о дувану.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Произвођач дуванских производа дужан је да усклади
своје пословање са одредбама овог правилника у року од
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-9989/13
2. септембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

1369
На основу члана 7. став 6. Закона о минералним ђубривима (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОБЈЕКТИ
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА И
ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ И СМЈЕШТАЈ
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу објеката за складиштење минералних ђубрива и просторија за
продају и смјештај минералних ђубрива.
Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику
имају сљедеће значење:
а) продајно мјесто је објекат у коме се обавља примање,
смјештај и продаја минералних ђубрива на мало,
б) складиште је објекат у коме се обављају послови примања, смјештаја и промета минералних ђубрива на велико,
в) складиште затвореног типа је складиште за упакована минерална ђубрива или минерална ђубрива у расутом
стању, које има под, зидове и таваницу и
г) складиште полузатвореног типа је складиште за минерална ђубрива упакована у паковање које је отпорно на
атмосферилије (киша, снијег), које има само под и таваницу.
Члан 3.
(1) Увозници и дистрибутери минералних ђубрива који
врше промет на велико дужни су да имају у власништву
или под закупом одговарајуће складиште.
(2) Складиште из става 1. овог члана може бити:
a) складиште затвореног типа и
б) складиште полузатвореног типа.
Члан 4.
(1) Складиште затвореног типа мора да:
а) буде изграђено од чврстог незапаљивог материјала,
б) има под, зидове и таваницу од материјала који се
лако чисти и одржава,
в) има обезбијеђено природно или вјештачко освјетљење и провјетравање,
г) има обезбијеђен простор (пролаз и слободан простор) за несметан утовар и истовар минералних ђубрива,
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који мора бити чист и на коме се не смије ништа складиштити,
д) буде одговарајућег капацитета, тако да врх ускладиштених минералних ђубрива која су упакована, односно врх гомиле ускладиштених минералних ђубрива у
расутом стању, буде удаљен најмање један метар од таванице, кровне конструкције, свјетлосних извора или уградних уређаја,
ђ) има посебну просторију за одмор и исхрану радника
за вријеме рада, са гардеробним ормаром и
е) има санитарни чвор и посебну просторију или простор у оквиру санитарног чвора за држање прибора и средстава за прање, чишћење и дезинфекцију.
(2) Ако се у складишту из става 1. овог члана складиште
минерална ђубрива у расутом стању, у складишту мора
бити осигурано да се минерална ђубрива у расутом стању
могу наслањати на највише три зида отпорна на притисак,
при чему између минералних ђубрива у расутом стању и
четвртог зида мора постојати пролаз ширине од најмање
два метра.
(3) Ако се у складишту из става 1. овог члана складишти више врста, односно типова минералних ђубрива у
расутом стању, у складишту морају бити осигурани боксови од чврстог незапаљивог материјала за смјештај минералних ђубрива по врстама, односно типовима, како би
се онемогућило мијешање минералних ђубрива у расутом
стању.
(4) Ако се у складишту затвореног типа, поред минералних ђубрива, складиште и материје које су запаљиве или
које могу реаговати са минералним ђубривима (нпр. памук,
све врсте текстила, влакна било које врсте, животињска
биљна уља и масти, рибље брашно, уљане погаче, брашно,
храна за животиње, пиљевина, средства за заштиту биља,
хлорати, хипохлорити, киселине, цемент, креч, сода, моторна горива и уља), то складиште мора да има зид отпоран на
пожар два сата, да би се осигурало одвајање тих материја
од минералних ђубрива, при чему те материје морају бити
удаљене од зида најмање два метра.
Члан 5.
Складиште полузатвореног типа мора да:
a) буде изграђено од чврстог незапаљивог материјала,
б) има под од материјала који се лако чисти и одржава,
в) буде наткривено и заштићено од директног утицаја
влаге, атмосферилија (киша, снијег), утицаја сунчеве свјетлости и извора топлоте,
г) има осигуран простор (пролаз и слободан простор) за
несметан утовар и истовар минералних ђубрива, који мора
бити чист и на коме се не смије ништа складиштити,
д) има палете изграђене од чврстог непорозног материјала лаког за одржавање за смјештај минералних ђубрива,
ђ) буде одговарајућег капацитета, тако да врх ускладиштених минералних ђубрива која су упакована буде удаљен
најмање један метар од таванице, кровне конструкције,
свјетлосних извора или уградних уређаја,
е) има посебну просторију у близини складишта за
одмор и исхрану радника за вријеме рада, са гардеробним
орманом и
ж) има санитарни чвор у близини складишта и посебну просторију или простор у оквиру санитарног чвора за
држање прибора и средстава за прање, чишћење и дезинфекцију.
Члан 6.
Складиште намијењено за амонијум-нитратна ђубрива мора да испуњава услове у складу са прописима којима
се регулише руковање и складиштење ђубрива у чврстом
стању која садрже амонијум-нитрат.
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Члан 7.
(1) Дистрибутери који се баве прометом минералних
ђубрива на мало морају имати у власништву или под закупом продајно мјесто, које мора да има просторију за продају минералних ђубрива (продајни простор) и просторију
или посебно одвојени дио у оквиру продајног објекта за
складиштење минералних ђубрива (складиште).
(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако се на продајном
мјесту, поред минералних ђубрива, држе и средства за заштиту биља, продајно мјесто мора имати посебну просторију за складиштење минералних ђубрива у којој мора бити
обезбијеђено да се минерална ђубрива физички одвоје од
средстава за заштиту биља.
Члан 8.
(1) Продајно мјесто мора да:
а) буде изграђено од чврстог незапаљивог материјала,
б) има један или више улаза до којих се приступа са
улице или другог јавног простора,
в) има под, зидове и таваницу од материјала који се лако
чисти и одржава,
г) има осигурано природно или вјештачко освјетљење
и провјетравање,
д) има рафове, односно палете, зависно од величине
паковања у продајном дијелу и у складишту израђене од
чврстог непорозног материјала који се лако одржава, за
смјештај минералних ђубрива,
ђ) има посебну просторију за одмор и исхрану радника
за вријеме рада, са гардеробним ормаром и
е) има санитарни чвор и посебну просторију или простор у оквиру санитарног чвора за држање прибора и средстава за прање, чишћење и дезинфекцију.
(2) Ако се складиште налази као посебно одвојени дио
у оквиру продајног објекта, исти може бити затвореног или
полузатвореног типа као код промета на велико како је наведено у чл. 4 и 5. овог правилника.
Члан 9.
Ако се на продајном мјесту, поред минералних ђубрива,
продају, односно смјештају храна за животиње, сјеме, садни
материјал и други слични производи, мора се осигурати да се
ови производи физички одвоје од минералних ђубрива у складу са прописима који регулишу промет наведених производа.
Члан 10.
Увозници и дистрибутери минералних ђубрива нa велико дужни су да до 31. децембра 2013. године, односно
дистрибутери минералних ђубрива на мало, најкасније до
31.12.2014. године, обезбиједе складишта у складу са овим
правилником.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-9992/13
12. јула 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

1370
На основу члана 23. став 4. Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ НАД
ИЗРАДОМ ШУМСКОПРИВРЕДНИХ ОСНОВА

Члан 1.
У Правилнику о надзору над израдом шумскопривредних основа (“Службени гласник Републике Српске”, број
57/11) члан 5. мијења се и гласи:
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“Надзор над израдом шумскопривредних основа вршиће привредна друштва или друга правна лица која посједују лиценцу за обављање пројектантских радова у шумарству, издату од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: Министарство).”.
Члан 2.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Привредно друштво или друго правно лице из члана 5. овог правилника обезбиједиће довољан број контролора, који ће свакодневно вршити контролу прикупљања
таксационих података на терену.”.
Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Привредно друштво или друго правно лице из члана 5.
овог правилника дужно је да изврши контролу поновљених
радова и да о томе поднесе посебан извјештај.”.
Члан 4.
У члану 13. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Привредно друштво или друго правно лице из
члана 5. овог правилника указује на све пропусте у раду и
предлаже мјере за побољшање квалитета радова.”.
Члан 5.
У члану 16. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Привредно друштво или друго правно лице из члана 5. овог правилника подноси коначан извјештај о контроли теренских радова са јасном збирном оцјеном да ли квалитет изведених радова задовољава или не.”.
Члан 6.
У члану 18. ријечи: “став 2.” бришу се.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-9505/13
4. септембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

1371
На основу члана 23. став 3. Закона о храни (“Службени
гласник Републике Српске”, број 49/09) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о носи

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ
И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

Члан 1.
У Правилнику о садржају и начину вођења Централног регистра (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
93/09 и 10/11) у члану 2. у тачки а) ријеч: “или” замјењује
се ријечју: “и”.
Члан 2.
У члан 4. став 2. брише се.
Члан 3.
Чл. 10, 11. и 12. бришу се.
Члан 4.
У члану 13. став 2. брише се.

16.09.2013.
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Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-9991/13
2. септембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

1372
На основу члана 18. став 1. Закона о образовању одраслих (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/09 и
1/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12 и 121/12), на приједлог Завода за образовање
одраслих, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П Р О Г РА М
ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПЛАСТЕНИЧКУ
ПРОИЗВОДЊУ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се оспособљавање за пластеничку производњу, циљ Програма, наставни садржаји,
облик извођења, трајање Програма и начин провјере, кадровски, дидактички и просторни услови за извођење Програма, услови за упис, напредовање и завршетак Програма,
начин евалуације Програма и постигнућа у учењу.
Члан 2.
Циљ овог програма је оспособљавање полазника за
самосталан рад у пластеничкој производњи, упознавање
полазника са основним значајем и извођењем обраде
земљишта, упознавање повртарских култура код којих се
плод користи у исхрани, начин њиховог гајења, као и теоријски основи за примјену у производњи у заштићеним
просторима, оспособљавање полазника за припрему заштићеног простора за повртарску производњу, оспособљавање полазника за избор и припрему земљишта и супстрата
у повртарској производњи, као и примjену ђубрива, те схватање значаја квалитетног сјемена и овладавање основним
принципима сјетве и садње у повртарској производњи.
Члан 3.
Програм oспособљавања за пластеничку производњу са
утврђеним циљем, обликом извођења Програма, трајањем
Програма и начином провјере, кадровским, дидактичким и
просторним условима за извођење Програма, условима за
упис, напредовањем и завршетком Програма, начином евалуације Програма и постигнућа у учењу налази се у Прилогу овог програма и чини његов саставни дио.
Члан 4.
Овај програм траје укупно 170 часова, од којих 102 часа
теоријске наставе и 68 часова практичне наставе.
Члан 5.
Током оспособљавања врши се стално праћење нивоа
овладаности радним компетенцијама сваког полазника помоћу листа за праћење тока оспособљавања.
Члан 6.
Провјера савладаности Програма врши се полагањем
испита провјере, који се организује у просторима и условима гдје се полазник оспособљавао.
Члан 7.
(1) Оцјену о стеченим компетенцијама даје испитна комисија.
(2) Комисију чине три члана који морају испуњавати
исте услове који су предвиђени за наставнике.
Члан 8.
Испитом се провјеравају стечена теоријска знања и радне компетенције.
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Испит се вреднује са највише 100 бодова.
Члан 9.
Провјера стечених теоријских знања обавља се тестом
знања, који се полаже писмено и вреднује са највише 10
бодова.
Провјера стечених радних компетенција обавља се
извршавањем једног стандардизованог радног задатка.
За оцјењивање радног задатка користи се посебна бодовна листа.

су:

Члан 10.
(1) Радни задатак може се оцијенити са највише 90 бодова.
(2) Елементи који се вреднују код сваког радног задатка
а) уредност при раду – 10 бодова,
б) процес рада и редослијед операција – 30 бодова,
в) очекивано вријеме израде – 10 бодова и
г) параметри квалитета извршеног посла – 40 бодова.

Члан 11.
(1) Успјех на испиту провјере зависи од укупног броја
бодова које је полазник стекао на тесту знања и извршавањем радног задатка.
(2) Бодови се преводе у успјех.
(3) Скала успјешности је тростепена и бодује се на сљедећи начин:
а) недовољно .................................................. до 51 бода,
б) добро ........................................... од 51 до 75 бодова и
в) одлично ........................................од 76 до 100 бодова.
(4) Полазник који не положи испит провјере може након додатног оспособљавања приступити поновном полагању испита.
Члан 12.
Теоретску и практичну наставу може да изводи лице
које има одговарајућу стручну спрему и звање, и то:
а) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство,
б) дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарско-повртарски и
в) дипломирани инжењер пољопривреде општи, смјер.
Члан 13.
(1) Теоријска настава изводи се у просторијама учионичког типа.
(2) Практична настава изводи се на школској економији
или код послодавца регистрованог за пластеничку производњу са којим организатор има закључен уговор о реализацији практичне наставе.
Члан 14.
Услови за упис у овај програм су завршена најмање
основна школа и посједовање љекарског увјерења о здравственим и психофизичким способностима за рад.
Члан 15.
По завршетку Програма стиче се увјерење о оспособљености, које има снагу јавне исправе.
Члан 16.
На крају овог програма учесници су дужни попунити
евалуативни упитник на основу којег се врши процјена
успјешности одржаног оспособљавања.
Члан 17.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-9990/13
2. септембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
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Прилог

ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПЛАСТЕНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ
1. Назив Програма
2. Циљ Програма

3. Наставни садржаји

Програм оспособљавања за пластеничку производњу
Циљ Програма је оспособљавање полазника за самосталан рад у пластеничкој производњи, упознавање
полазника са основним значајем и извођењем обраде земљишта, упознавање повртарских култура код којих
се плод користи у исхрани, начин њиховог гајења, као и теоријски основи за примјену у производњи у
заштићеним просторима, оспособљавање полазника за припрему заштићеног простора за повртарску производњу, оспособљавање полазника за избор и припрему земљишта и супстрата у повртарској производњи,
као и примjену ђубрива, те схватање значаја квалитетног сјемена и овладавање основним принципима сјетве
и садње у повртарској производњи.
Модул 1: ОСНОВИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
1. Основна и допунска обрада земљишта,
2. Плодоред,
3. Типови биљне производње.
Модул 2. ПРОИЗВОДЊА ПЛОДОВИТОГ ПОВРЋА
ПОВРТАРСТВО
1. Паприка,
2. Парадајз и патлиџан,
3. Вријежасто поврће.
Модул 3. ЗАШТИЋЕНИ ПРОСТОР И ПРИПРЕМА СУПСТРАТА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Подизање заштићеног простора,
2. Регулисање микроклиматских услова,
3. Припрема супстрата.
Модул 4. ЂУБРИВА И ЂУБРЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СЈЕТВЕ И САДЊЕ

4. Облик извођења
Програма
5. Трајање Програма
и начин провјере

6. Кадровски, дидактички, просторни
услови за извођење
Програма, те знање и
вјештине које се

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1. Припрема и примјена органских ђубрива,
2. Примјена минералних ђубрива,
3. Сјеме и сјетва,
4. Производња садног материјала и садња,
5. Мјере његе.
Теоретски дио Програма реализује се предавањем у редовној настави, а практични дио практичним радом.
Трајање Програма
170 часова (68 часoва теоретске наставе и 102 часа практичног рада).
Начин провјере
Током оспособљавања врши се стално праћење степена овладаности радним компетенцијама сваког полазника, помоћу листа за праћење тока оспособљавања. Провјера савладаности Програма оспособљавања
спроводи се полагањем испита провјере, који се организује у просторима и условима гдjе се полазник оспособљавао. Оцјену о стеченим прописаним компетенцијама даје испитна комисија. Комисију чине најмање
три члана који морају испуњавати исте услове који су предвиђени за наставнике. Испитом провјере провјеравају се стечена теоријска знања и радне компетенције. Испит се вреднује са највише 100 бодова. Провјера
стечених теоријских знања обавља се тестом знања који се полаже писмено и вреднује са највише 10 бодова.
Провјера стечених радних компетенција обавља се извршавањем једног стандардизованог радног задатка. За
оцјењивање радног задатка користи се посебна бодовна листа. Радни задатак може да се оцијени са највише
90 бодова. Елементи који се вреднују код сваког радног задатка су:
− уредност при раду – 10 бодова,
− процес рада (редослијед операција) – 30 бодова,
− очекивано вријеме израде – 10 бодова и
− параметри квалитета извршеног посла – 40 бодова.
Успјех на испиту зависи од укупног броја бодова које је полазник стекао на тесту знања и извршавањем радног задатка. Бодови се преводе у успјех. Скала успјешности је тростепена:
− до 51 бода – НЕДОВОЉНО,
− од 51 до 75 бодова – ДОБРО и
− од 76 до 100 бодова – ОДЛИЧНО.
Полазник који не положи испит провјере може након додатног оспособљавања приступити поновном полагању испита.
Кадровски услови:
− дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство,
− дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарско-повртарски и
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− дипломирани инжењер пољопривреде, општи смјер.
Дидактички услови:
− фотографије, слајдови, видео-записи, графофолије,
− шеме различитих типова заштићених простора,
− школска економија,
− пластеник, стакленик и топла леја,
− материјал и елементи конструкције за заштићени простор,
− објекти заштићеног простора,
− узорци супстрата и компоненти за супстрате,
− рецептуре за припрему супстрата,
− производни погони, продајна мјеста, пољопривредни сајмови,
− школска економија и фарме,
− произвођачка и продајна мјеста за минерална ђубрива,
− узорци ђубрива,
− стручна литература.
Просторни услови за извођење Програма: учионица за теоретску наставу, додатни просторни услови,
практична настава ће се одржавати на школској економији или код послодавца регистрованог за пластеничку
производњу са којим организатор има закључен уговор о реализацији практичне наставе.
Знање и вјештине које се стичу завршавањем Програма
Основна и допунска обрада земљишта
Полазник ће бити способан да:
− објасни циљеве обраде земљишта,
− образложи врсте обраде земљишта,
− одреди вријеме и дубину обраде земљишта,
− објасни операције у основној и допунској обради земљишта,
− oдреди одговарајући начин допунске обраде зависно од стања земљишта,
− уочи предности различитих начина обраде земљишта,
− објасни мјере мелиоративне обраде земљишта.
Плодоред
Полазник ће бити способан да:
− дефинише појам плодореда,
− образложи структуру плодореда,
− наброји врсте плодореда,
− уочи значај плодореда,
− састави плодоред за одређене културне биљке,
− наведе предности плодореда.
Типови биљне производње
Полазник ће бити способан да:
− образложи типове биљне производње,
− наведе типове заштићеног простора,
− одреди локацију и положај заштићеног простора,
− објасни факторе производње најважнијих култура у заштићеном простору,
− уочи разлику производње на отвореном и затвореном простору.
Паприка
Полазник ће бити способан да:
− наброји сорте паприка карактеристичне за подручје,
− дефинише услове потребне за гајење,
− објасни значај паприке у исхрани и индустријској преради,
− разликује начине производње у зависности од циља узгоја,
− објасни агротехнику узгоја.
Парадајз и патлиџан
Полазник ће бити способан да:
− разликује парадајз и патлиџан,
− објасни њихов значај у исхрани и преради,
− дефинише разлике у производњи,
− одреди услове за гајење ових ових врста,
− објасни агротехнику узгоја,
− разумије специфичне мјере његе које се примјењују код парадајза.
Вријежасто поврће
Полазник ће бити способан да:
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− наброји врсте које припадају овој скупини,
− образложи значај ове групе поврћа,
− дефинише морфолошке и физиолошке карактеристике,
− објасни агротехнику узгоја ових врста,
− објасни специфичне мјере његе вријежастих култура,
− објасни значај у исхрани и преради.
Подизање заштићеног простора
Полазник ће бити способан да:
− ради на постављању тунела, топлих леја, топлих кућица, агротекстила.
Регулисање микроклиматских услова
Полазник ће бити способан да:
− примиjени мjере за регулисање микроклиме у заштићеном простору,
− користи аутоматске уређаје за регулисање микроклиме.
Припрема супстрата
Полазник ће бити способан да:
− препозна компоненте за супстрате,
− одреди однос компоненти у супстрату,
− припреми различите супстрате,
− изабере одговарајући индустријски супстрат,
− правилно користи супстрате.
Припрема и примјена органских ђубрива
Полазник ће бити способан да:
− разликује органска ђубрива,
− ради на припреми, чувању и његовању органских ђубрива,
− ради на ђубрењу органским ђубривима,
− придржава се прописаних норматива за ђубрење.
Примјена минералних ђубрива
Полазник ће бити способан да:
− правилно складишти и чува минерална ђубрива,
− изврши ђубрење на различите начине,
− придржава се прописаних норматива за ђубрење,
− примијени мјере заштите при раду са минералним ђубривима.
Сјеме и сјетва
Полазник ће бити способан да:
− препозна органолептичке особине сјемена,
− испита клијавост и енергију клијања,
− израчуна употребну вриједност сјемена,
− израчуна потребну количину сјемена,
− припреми сјеме за сјетву,
− предложи вријеме сјетве.
Производња садног материјала и садња
Полазник ће бити способан да:
− учествује у производњи садног материјала,
− разликује садни материјал,
− одабере квалитетан садни материјал,
− испланира садњу.
Мјере његе
Полазик ће бити способан да:
− процијени потребу за његом,
− изврши неке мјере његе,
− правилно користи хемијске препарате.
Након успјешно савладаног Програма оспособљавања стиче се јавна исправа “Увјерење о оспособљавању”.
7. Услови за упис, напредовање и завршетак Програма
8. Начин евалуације
Програма и постигнућа у учењу

Одрасла лица са најмање завршеном основном школом која посједују љекарско увјерење о здравственим и
психофизичким способностима за рад.
На крају oспособљавања учесници су дужни попунити евалуативни упитник на основу којег се врши процјена успјешности одржане обуке.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник БиХ”, број 58/08),
Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине о б ј а в љ у ј е
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С П И СА К
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ ЗА УПИС У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
У периоду од 1. јула 2013. до 31. јула 2013. године издате су потврде за упис у Регистар сљедећих медицинских средстава:
Ред.
бр.

Назив медицинског средства
(генеричко име)

Класа Број потврде

Датум
потврде

Рок
трајања
потврде

1.

- QUIXX Soft
izotonični rastvor morske vode u
spreju sa dodatkom Aloe vera

I

06-07.272249-1/13

23.07.
2013.

22.07.
2018.

2.

- QUIXX Extra
hipertonični rastvor morske vode u
spreju sa uljem eukaliptusa

I

06-07.272285-1/13

23.07.
2013.

22.07.
2018.

3.

- Trocar Igla za inserciju hidrogela
(GMDN cod: 14154)

4.

- Sphere / Orbita
(Methyl methacrylate/N-Vinyl
purrolidone, GMDN cod: 45187)
Ekspanzija i nadoknada deficita
volumena intraorbitalnih struktura
- Hemisphere / Socket
(Methyl methacrylate/N-Vinyl
purrolidone, GMDN cod: 45187)
Ekspanzija i nadoknada deficita
volumena intraorbitalnih struktura
- Pin
(Methyl methacrylate/N-Vinyl
purrolidone, GMDN cod: 45187)
Ekspanzija i nadoknada deficita
volumena intraorbitalnih struktura

5.

- Bausch+Lomb Biotrue ONEday
Contact Lenses (nesofilcon A)
Meka, kontaktna sočiva za dnevnu
zamjenu

6.

7.

- Express Vascular SD Monorail
Premounted Stent System
Premontirani stent sistem
Napomena:
Svi modeli i kataloški brojevi
navedeni su u tabeli u prilogu ove
potvrde.
- Synergy Everolimus-Eluting
Platinum Chromium Coronary Stent
System
Koronarni stent sistem od platine i
hroma koji luči lijek Everolimus
Napomena:
Svi modeli i kataloški brojevi
navedeni su u tabeli u prilogu ove
potvrde.

IIa

IIb

06-07.272835-1/13

06-07.272836-1/13

25.07.
2013.

25.07.
2013.

24.07.
2018.

24.07.
2018.

IIa

06-07.271903-2/13

31.07.
2013.

30.07.
2018.

IIb

06-07.271753-1/13

26.07.
2013.

25.07.
2018.

III

06-07.271754-1/13

26.07.
2013.

25.07.
2018.

Мјесто продаје
u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama
i specijalizovanim
prodavnicama
u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama
i specijalizovanim
prodavnicama

Произвођач
“Pharmaster”,
ZI de Krafft,
67150 Erstein,
Francuska
“Pharmaster”,
ZI de Krafft,
67150 Erstein,
Francuska

Носилац дозволе
“BerlinChemie
Menarini BH”
d.o.o, Hasana
Brkića 2/II,
Sarajevo
“BerlinChemie
Menarini BH”
d.o.o, Hasana
Brkića 2/II,
Sarajevo

u bolničkim
apotekama

“Osmed”
GmbH,
Ehrenbergstraβe 11,
D-98693
Ilmenau,
Njemačka

“Gamma
Medicina”
d.o.o,
Podgorička
24B, Banja
Luka

u bolničkim
apotekama

“Osmed”
GmbH,
Ehrenbergstraβe 11,
D-98693
Ilmenau,
Njemačka

“Gamma
Medicina”
d.o.o,
Podgorička
24B, Banja
Luka

“Bausch+
Lomb Incorpo- “Grossoptic”
u specijarated”, 1400
d.o.o, Bulevar
lizovanim
N.Goodman
Stepe Stepaprodavnicama
Sreet,
novića 86A,
Rochester, NY
Banja Luka
14609, SAD
“Boston
Scientific
Corporation”, “Interpromet”
u zdravstvenim
One Boston
d.o.o, Kulska
ustanovama
Scientific
obala bb, Novi
Place, Natick,
Grad
MA 01760 1537, SAD
“Boston
Scientific
Corpo-ration”, “Interpromet”
u zdravstvenim
One Boston
d.o.o, Kulska
ustanovama
Scientific
obala bb, Novi
Place, Natick,
Grad
MA 01760 1537, SAD

8.

- MEDIX XBU –klasični RTG film- MEDIX XG –klasični RTG film-

IIa

06-07.27-6644/12

24.07.
2013.

23.07.
2018.

u bolničkim
apotekama

9.

- DENTIX D – stomatološki RTG
film- DENTIX E – stomatološki RTG
film-

IIa

06-07.27-6654/12

24.07.
2013.

23.07.
2018.

u bolničkim
apotekama

“FOMA
BOHEMIA
spol.s.r.o.” Jana
Krusinky 1604,
501 04 Hradec
Kralove,
Republika
Češka
“FOMA
BOHEMIA
spol.s.r.o.” Jana
Krusinky

“Tuzlafarm” d.o.o,
Rudarska 71,
Tuzla
“Tuzlafarm” d.o.o,
Rudarska 71,
Tuzla
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- DENTIX X-Stream – stomatološki
RTG film- DENTIX PANORAMIC Blue –
stomatološki RTG film- DENTIX PANORAMIC Green
– stomatološki RTG film- ABRAX Sirolimus-Eluting Stent
System
koronarni stent sistem
- LEADER Plus Coronary CoCr
Stent System
koronarni stent sistem
- PHOENIX PICO Paclitaxel
Eluting Stent System
koronarni stent sistem
- EUROPA ULTRA PTCA Balloon
Catheter
koronarni dilatacioni balon katater
- EUROPA ULTRA CTO PTCA
Balloon Catheter
koronarni dilatacioni balon katater
- EUROPA ULTRA NC PTCA
Balloon Catheter
koronarni dilatacioni balon katater
- LOTUS II PTCA Guide Wire
PTCA žičani vodič
- LOTUS XP PTCA Guide Wire
PTCA žičani vodič
Napomena:
Svi kataloški brojevi i veličine
navedeni su u tabeli u prilogu ove
potvrde.
- Vitek kartice za određivanje
antibiograma i MIC
- Vitek kartice za identifikaciju
mikroorganizama
- Bact Alert bočice za hemokulturu
- Bact Alert bočice za detekciju
mikrobakterije tuberkuloze
- Automatski sistemi
Napomena:
Svi zaštićeni nazivi, kataloški
brojevi, namjena i veličine navedeni
su u tabeli u prilogu ove potvrde.
- Darvin Loc
resorptivni hirurški šavni materijal,
sa ili bez igle
- Darvin Plus
resorptivni hirurški šavni materijal,
sa ili bez igle
Napomena:
Svi oblici i veličine navedeni su u
tabeli u prilogu ove potvrde.
- Sentinex® Surgical Gown,
Standard, Special
mantil OP
- Sentina® Protective Gown
mantil zaštitni
- Raucodrape® OR-Drape System
OP prekrivke i pribor
- Raucodrape® Adhesive Tape
traka za fiksiranje
- Raucodrape® Surgical Incise
Drape
incizijska folija
- Sentina® CP Examination Gloves
zaštitne rukavice
Napomena:
Svi kataloški brojevi navedeni su u
tabeli u prilogu ove potvrde.
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1604, 501
04 Hradec
Kralove,
Republika
Češka

III

Lista
D

III

Is

06-07.27-9992/13

06-07.272613-2/12

06-07.271617-1/13

06-07.273909-1/13

10.07.
2013.

02.07.
2013.

12.07.
2013.

10.07.
2013.

09.07.
2018.

01.07.
2018.

11.07.
2018.

09.07.
2018.

u bolničkim
apotekama

“Rontis” A.G,
Bahnhofstrasse 7, CH
6301, Zug,
Švajcarska

“Adrialine”
d.o.o, Ilije
Garašanina bb,
Banja Luka

u bolničkim
apotekama

“Bio-merieux”
Inc, 100
Rodolphe
Street Durham,
North Carolina
27712, SAD

“Broma
Bel” d.o.o,
Dositejeva 2,
Trn, Laktaši

u bolničkim
apotekama

“Ergon
Sutramed”
S.p.A, Via
Giuseppe
Gregoraci, 1200173 Roma
(RM), Italija

“Co.
Medprom”
d.o.o, Nenada
Kostića 24a,
Banja Luka

u bolničkim
apotekama

“Lohmann
&Rauscher
International”
GmbH&Co.
KG, Westerwaldstrasse
4, 56579
Rengsdorf,
Njemačka

“Globex”
d.o.o, Dobrovoljnih
davalaca krvi
4, Zenica

16.09.2013.
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- Setpack - Gauze Swab X-ray
kompresa/tupfer od gaze
- Setpack Toptex Lite RK
Laparatomy Swab X-ray
kompresa od gaze
- Toptex Lite RK Laparatomy Swab
kompresa od gaze
- Setpack Gauze Ball with X-ray
Detectable Thread
tupfer od gaze
Napomena:
Svi kataloški brojevi navedeni su u
tabeli u prilogu ove potvrde.

15.

- Compressana
medicinska kompresijska čarapa

16.

- Pinnacle Hip System
proteza kuka
Napomena:
Svi zaštićeni nazivi i kataloški
brojevi su navedeni u tabeli u
prilogu ove potvrde.

17.

18.

19.

20.

- Hardinge Cement Restrictor
cement restriktor
- Hardinge Cement Restrictor 10
PK (963203000)
- Hardinge Cement Restrictor
Single (963204000)
- VICRYL® Mesh
hirurška mrežica
- PROCEED® Ventral Patch
hirurška mrežica
- VYPRO® Mesh Product Family
hirurška mrežica
- TFE Polymer Pledget
hirurška mrežica
Napomena:
Svi kataloški brojevi i veličine su
navedeni u tabeli u prilogu ove
potvrde.
- Cobas TaqScreen MPX Test
PCR reagens
04584244190
- Cobas TaqScreen MPX Control
Kit
PCR kontrole
04626290190
- Cobas TaqScreen MPX Test, v2.0
PCR reagens
05969492190
- Cobas TaqScreen MPX Control
Kit, v2.0
PCR kontrole
05965411190
- Meme®
implantanti za grudi
- Replicon®
implantanti za grudi
- Opticon®
implantanti za grudi
- Optimam®
implantanti za grudi
- Moderate Projection
implantanti za grudi
- High Projection
implantanti za grudi
- Extra High Projection
implantanti za grudi

IIa

06-07.273910-1/13

04.07.
2013.

79

03.07.
2018.

u bolničkim
apotekama
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“Lohmann
&Rauscher
International”
GmbH&Co.
KG, Westerwaldstrasse
4, 56579
Rengsdorf,
Njemačka

“Globex”
d.o.o, Dobrovoljnih
davalaca krvi
4, Zenica

I

06-07.271424-1/13

10.07.
2013.

09.07.
2018.

u apotekama,
specijalizovanim
prodavnicama
i bolničkim
apotekama

III

06-07.27-4393/13

08.07.
2013.

07.07.
2018.

u bolničkim
apotekama

IIb

06-07.27-4403/13

03.07.
2013.

02.07.
2018.

u bolničkim
apotekama

III

06-07.271989-1/13

31.07.
2013.

30.07.
2018.

u bolničkim
apotekama

“Johnson
& Johnson
International
c/o European

“Krajina-lijek”
d.o.o, Ilije
Garašanina 6,
Banja Luka

u bolničkim
apotekama

Logistics
Centre”
Lenneke
Marelaan 6,
St.Stevens
Woluwe BE1932, Belgija
“Roche
Molecular
Systems”
Inc, 1080
US Highway
202 South
Branchburg, NJ
08876, SAD

“Medicom”
d.o.o, Save
Šumanovića
89, Bijeljina

u bolničkim
apotekama

“POLY-TECH
Health&
Aesthetics”
GmbH,
Altheimer
Strasse 32,
64807 Dieburg,
Njemačka

“Tuzlafarm” d.o.o,
Rudarska 71,
Tuzla

Lista
A

III

06-07.272351-5/12

06-07.271630-2/13

26.07.
2013.

29.07.
2013.

25.07.
2018.

28.07.
2018.

“Compre“I.S.I
ssana” GmbH,
Medikal”
Böhmerd.o.o, R. Dž.
waldstrasse 3, Čauševića 48,
Neutraubling, Brčko Distrikt
Njemačka
BiH
“DePuy Orthopaedics”
Inc, PO Box “Krajina-lijek”
988, 700
d.o.o, Ilije
Orthopaedic
Garašanina 6,
Drive, Warsaw
Banja Luka
Indiana 465810988, SAD
“DePuy
“Krajina-lijek”
(Ireland)”,
d.o.o, Ilije
Loughbeg,
Garašanina 6,
Ringaskiddy
Co. Cork, Irska Banja Luka
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21.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Napomena:
Svi kataloški brojevi navedeni su u
tabeli u prilogu ove potvrde.
- Healthport System
healthport sistemi za infuziono
doziranje terapije sa integrisanim
sistemom za plasiranje
- Healthport Introducer Set
healthport setovi za plasiranje
Napomena:
Svi zaštićeni nazivi i kataloški
brojevi navedeni su u tabeli u
prilogu ove potvrde.

III

06-07.271000-3/13

05.07.
2013.

04.07.
2018.

79

u bolničkim
apotekama

16.09.2013.

“Plan 1
Health” s.r.l,
Via Solari 5,
33020 Amaro
(UD), Italija

“Chin Kou
Medical
Instrument”
- Sthetoscope
u apotekama,
Co. Ltd, 3rd
bolničkim
stetoskop
Floor, No. 12,
06-07.27-38608.07.
07.07.
apotekama
I
Lane 1, Yung22. Napomena:
3/13
2013.
2018.
i specijaliS. Road,
zovanim proda- An
Svi kataloški brojevi su navedeni u
Section 1,
vnicama
tabeli u prilogu ove potvrde.
Lucho, Taipei
Hsien, Tajvan,
R.O.C.
Укупан број медицинских средстава уписаних у Регистар од 1. јула 2013. до 31. јула 2013. године је 62.
Број: 10-07.56-5587/13
10. септембра 2013. године
Бања Лука

“Italgroup”
d.o.o, Stara
cesta bb,
Vogošća

“OmniaMedic” d.o.o,
Kranjčevićeva 1,
Zenica

Директор,
Наташа Грубиша, с.р.
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