РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-473-2/17
Датум: 18.4.2017. године
На основу члана 25. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) и Одлуке о измјени Регулационог
плана „Гарче“ у Вишеграду („Службени гласник општине Вишеград, број 4/08), а у
вези с чланом 82. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
Републике Српске”, број 13/02, 87/07 и 50/10) и чланoм 60. Статута општине
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), начелник
општине Вишеград, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ ОГЛАС
за покушај споразумног преноса права власништва на непокретностима
за које је Регулационим планом „Гарче“ у Вишеграду утврђен јавни интерес
за експропријацију с циљем изградње сегмента (II фазе) саобраћајне мреже у
насељу Гарча у Вишеграду
I
Регулационим планом „Гарче“ у Вишеграду утврђен је јавни интерес за изградњу
сегмента (II фазе) саобраћајне мреже у насељу Гарча у Вишеграду.
Корисник експропријације је Општина Вишеград.
II
Сходно одредби члана 23. Закона о експропријацији („Службени гласник
Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) испуњени су услови
да корисник експропријације путем Правобранилаштва Републике Српскесједиште замјеника Фоча поднесе приједлог за потпуну експропријацију
непокретности означених као:
-к.п. број 1190/15, површине 587 m², по култури Гарче воћњак, уписане у пл
број 967 к.о. Вишеград II (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.п.
416/15, означеној као Мезалин воћњак 3. класе, површине 587 m², уписаној у зк.
уложак број 2432 ко. Вишеград, и
-кп. број 1189/8, површине 334 m², по култури Мезалин воћњак, уписане у
пл број 191 ко Вишеград II (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.п.
418/17, означеној као Мезалин, воћњак 3. класе, површине 334 m², уписаној у зк.
уложак број 2694 ко Вишеград,
у сврху изградње сегмента (II фазе) саобраћајне мреже у насељу Гарча у
Вишеграду.
III
У складу с чланом 25. став (1) тачка в) Закона о експропријацији („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) корисник

експропријације-Општина Вишеград позива власнике непокретности наведених у
тачки II јавног огласа, као и сва друга лица која имају на закону заснован интерес,
да у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа приступе у службене
просторије Општине Вишеград, Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове-канцеларија број 17, како би се покушало споразумно ријешити
питање преноса права власништва на непокретностима, а прије самог подношења
приједлога за експропријацију истих.
Власници непокретности из тачке II овог огласа дужни су предочити лични
идентификациони документ за физичка лица, а за правна лица пуномоћ, нотарски
овјерену.
Власници непокретности из тачке II овог огласа дужни су предочити земљишнокњижну документацију, изводе из посједовних листова, односно сву другу
документацију којом располажу (не старију од 3 мјесеца), а којом доказују своја на
закону заснована права на наведеним непокретностима.
Документација из става 2. и 3. ове тачке доставља се у оригиналу или овјереној
копији.
IV
Уколико се власници непокретности наведених у тачки II овог огласа у остављеном
року не јаве на овај оглас, сматраће се да нису заинтересовани за споразумно
рјешавање питања стицања права власништва на непокретностима.
Експропријација непокретности ће се вршити редовним поступком
експропријације прописаним Законом о експропријацији, пред органом управе за
имовинско-правне послове-РУ за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ
Вишеград, а по приједлогу корисника експропријације-Општине Вишеград, за
сљедеће власнике непокретности:
 са којима се не постигне споразум о преносу права власништва на
непокретностима,
 на чијим непокретностима постоји неслагање земљишно-књижног и
фактичког стања,
 који се у остављеном року не јаве на овај оглас.
Напомена: Овај јавни оглас објављен је у дневним новинама, на wеб страници
Општине Вишеград, те на огласној табли Општине Вишеград.
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