
Република Српска 

Републичка управа за геодетске 

и имовинско-правне послове 

Бања Лука 

ПЈСОКОЛАЦ 

Општина : 

Катастарски срез: 

Катастарска општина: 

Број : 

Датум: 

СОКОЛАЦ 

СОКОЛАЦ 

КОШУТИЦА 
21.39-952.1-1-4079/2008 
6.11.2009 

На основу члана 10. став 1. Закона о одржавању премјера и катастра земљишта ("Службени 
гласник Републике Српске" , број 19/96), на захтјев 

ОХР 

из САРАЈЕВО, САРАЈЕВО 

ПОСЈЕДОВНИ ЛИСТ - ПРЕПИС 
број: 694/1 

Подаци о посiеДl:IИКV на зем.ТЈ.ИШТV -,. .~ 

Матичпи БDО· I Индикапи·с посiсnника I С· едиште или п )ебиваЛIIште и а!ПЈеса I Пио пос· еда 
000000о004966 I ФОНД ЗДРАВСТВ .ОСИГУРАЊА РС ФИЛИЈАЛА F ·CAPAJEBO 

I 
111 

корисник ДС 

Подаци о земљиштv 
.-

~лок Број парцеле Плап Потес Класа Површипа Приход СП Примједба 

h.СJl()ВПЈI ПОllб ЈО· Сюшз КVЛТVIJЗ м2 ПIJIIПIIС 

212 1 53 1 ЗГРАДА И ДВОРИШТЕ 74/ 2002 
ЗГQ.ад.е И1\ВОDишта 580 .00 694 

580 .00 
UIY O~ l' г.. c.<r( 

.. 

Накнада је ослобођена на основу члана 7. Закона о накнадама за коришћење података 

премјера и катастра некретнина и вршење услуга у области премјера и катастра некретнина 

("Службени гласник РС", бр. 19/96). 
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Страна 1 



РЕПУБЛИЧКА YnРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ 

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Подручна јединица .. .... .'?'?~.'.':.lk?: ..... .. .. . 

Катастарска опwтина : . t.:о.~.и.}.I.<:'.Ir ..... ... ... . 

Број плана: .. !'r:~.~~ ...................................... . 

О И А КАТАСТАРСКО ПЛАНА 

с 

Катастарски подаци: 

Број 
посједовног 

листа 

Мјесто и датум : 

Бро) парцеле 

Нови 
премјер 

SO~DL4c 

Израдио: 

~~ 
'. 

Стари 
премјер 

Размјера 1: .. . r;,,?-.?~ ..... .. . 

Култура 

и класа 
Посједник 

Идент: 94149 



ORGAN КОЈI VODI JAVNU EVIDENCIJU (naziv, sjediste, kontakt-podaci, ovlasteno sluzbeno liсе): 

OPCINA ....... . ~rp:r~~ .~~ .... -/ ...... /\~~~ .... f:A~ .. ~ ... /.~. :./~.: . .'~. '7:. .. ,I'-:': ~ .. ~.= ....... .. .............. . 
- ~~-~ ----7АЈ ~ <.<-у G-<" ..а ~~~ - ~~ .......... ... ... ......... /' .. ... .. ......... ... ... ... .... ;/' .......... .. ....... ........ .. ................... ...... ......... ..... ............ ......... .. ................ ........ . 

Rbr. PODACI О NЕКRЕТNINАМД (prema posljednjem stanju u katastru) 

1. NAZIV POLITICKE OPSTINE / OPCINE ..sОtи:Jt-~ 

2. NAZIV KATASTARSKE OPSTINE / OPCINE Ј{' o .r 'z( ТЈ с4-

З. ВАОЈ POSJEDOVNOG LISTA C;gy 
4. ВАОЈ KATASTARSKE PARCELE 

.:г /.,{l/ Ј'" .3 /7tEff.?q .. ~~~ (staгi i novi ргетјег) ~ 

5. OZNAKA PARCELE ~. ~'(/.4 W I 

6. POVRSINA PARCELE Jo~ 

7. РООАСI О POSJEDNIKU (ј dio posjeda) 

;;LOAJl/ ./~rr../' ~ с:1<f76г'гА!~:Jh A? ~ 

8. OSTALE NAPOMENE 
- ~ 

*) Opste i azurirane informacije dostupne па: www.оhr.iпt/рорi sdгzа vпеimоviпе 


