
16.9.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 91 39
старске парцеле бр. 137/2, 137/4, 138, 139/1, 140, 141, 211 и 
212, уписане у Привремени лист непокретности број: 220 
к.о. Доле, укупне површине 20642 м², основан у складу са 
Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Доле, општина Шековићи, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта са 
утврђеним посједницима за непокретности означене као 
к.ч. број: 72, уписана у Посједовни лист број: 5 к.о. Доле, и 
к.ч. број: 48/14, к.ч. број: 58/14 и к.ч. број: 58/12, уписане у 
Посједовни лист број: 118 к.о. Доле.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.08/951-40/20
3. септембра 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЛЕ, ОПШТИНА 

ШЕКОВИЋИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Доле, општина Шековићи, и то за ката-
старске парцеле бр. 62, 169, 170, 176, 177, 178, 267 и 268, 
уписане у Привремени лист непокретности број: 219 к.о. 
Доле, укупне површине 54525 м², основан у складу са За-
коном о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Доле, општина Шековићи, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта са 
утврђеним посједницима за непокретности означене као 

к.ч. бр. 59/4, 62/4, 57/2, 57/3, 57/4, 75/10 и 75/11, уписане у 
Посједовни лист број: 116 к.о. Доле, и к.ч. број: 48/8, упи-
сана у Посједовни лист број: 45 к.о. Доле.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.08/951-41/20
3. септембра 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЛЕ, ОПШТИНА 

ШЕКОВИЋИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Доле, општина Шековићи, и то за ката-
старске парцеле бр. 114, 115, 116, 136, 137/1, 137/3 и 139/2, 
уписане у Привремени лист непокретности број: 221 к.о. 
Доле, укупне површине 37974 м², основан у складу са За-
коном о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Доле, општина Шековићи, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта са 
утврђеним посједницима за непокретности означене као 
к.ч. број: 20/1 и к.ч. број: 20/2, уписане у Посједовни лист 
број: 4 к.о. Доле, и к.ч. број: 48/14, к.ч. број: 58/14 и к.ч. 
број: 58/12, уписане у Посједовни лист број: 118 к.о. Доле.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.08/951-42/20
3. септембра 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.
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