
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 
 

Број: 02-437-1/18 

Датум: 19.02.2019. године 

 

 

На основу члана 25. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 82. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске”, број 13/02, 

87/07, 50/10 и 66/18) и члана 60. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Начелник општине Рудо, o б ј а в љ у ј е  

 

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

ради споразумног прибављања непокретности 

 

 

I 

Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-

2936/18 од 9. новембра 2018. године („Службени гласник Републике Српске“, број 

106/18) утврђен је општи интерес за реконструкцију пута за насеље Митровићи, 

општина Рудо у коју сврху ће се провести поступак потпуне експропријације 

непокретности за изградњу исте. 

 

II 

Корисник експропријације Општина Рудо, прије подношења приједлога за 

експропријацију, позива власнике и посједнике непокретности означене као:  

-кч. број 700/8, по култури неплодна земљишта, површине 75 m²,
 
уписана у 

пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „орница“ површине 75 m², уписаној у зк. уложак број 367 ко сп 

Борановићи власништво Фазлић (Мехо) Салко удио 1/1, 

-кч. број 700/9, по култури неплодна земљишта, површине 191 m²,
 
уписана у 

пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „орница“ површине 191 m², уписаној у зк. уложак број 367 ко сп 

Борановићи власништво Фазлић (Мехо) Салко удио 1/1, 

-кч. број 700/11, по култури неплодна земљишта, површине 117 m²,
 
уписана 

у пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „орница“ површине 117 m², уписаној у зк. уложак број 367 ко сп 

Борановићи власништво Фазлић (Мехо) Салко удио 1/1, 

-кч. број 700/12, по култури неплодна земљишта, површине 104 m²,
 
уписана 

у пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „орница“ површине 104 m², уписаној у зк. уложак број 367 ко сп 

Борановићи власништво Фазлић (Мехо) Салко удио 1/1, 

-кч. број 700/13, по култури неплодна земљишта, површине 53 m²,
 
уписана у 

пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „орница“ површине 53 m², уписаној у зк. уложак број 367 ко сп 

Борановићи власништво Фазлић (Мехо) Салко удио 1/1, 



-кч. број 700/14, по култури неплодна земљишта, површине 279 m²,
 
уписана 

у пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „орница“ површине 279 m², уписаној у зк. уложак број 367 ко сп 

Борановићи власништво Фазлић (Мехо) Салко удио 1/1, 

-кч. број 706/2, по култури неплодна земљишта, површине 113 m²,
 
уписана у 

пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „вртић“ површине 113 m², уписаној у зк. уложак број 84 ко сп 

Борановићи сувласништво са следећим удјелима: Фазлић (Хуснија) Хусејин са 

дијелом 3/40, Црнчевић рођ. Фазлић  (Хуснија) Зиба са дијелом 3/40, Фазлић 

(Хуснија) Хасан са дијелом 3/40, Фазлић (Хуснија) Абаз са дијелом 3/40, Фазлић 

рођ. Зуко (Шахман) Семиза са дијелом 1/20, Фазлић (Шукрија) Шућрија са дијелом 

1/20, Фазлић (Шукрија) Садик са дијелом 1/20, Ахметагић рођ. Фазлић (Шукрија) 

Шухра са дијелом 1/20, Фазлић (Мехо) Салко са дијелом 1/4, Фазлић (Мехо) Сејид 

са дијелом 1/4. 

 -кч. број 708/2, по култури неплодна земљишта, површине 158 m²,
 
уписана у 

пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „дуга њива“ површине 158 m², уписаној у зк. уложак број 84 ко сп 

Борановићи сувласништво са следећим удјелима: Фазлић (Хуснија) Хусејин са 

дијелом 3/40, Црнчевић рођ. Фазлић  (Хуснија) Зиба са дијелом 3/40, Фазлић 

(Хуснија) Хасан са дијелом 3/40, Фазлић (Хуснија) Абаз са дијелом 3/40, Фазлић 

рођ. Зуко (Шахман) Семиза са дијелом 1/20, Фазлић (Шукрија) Шућрија са дијелом 

1/20, Фазлић (Шукрија) Садик са дијелом 1/20, Ахметагић рођ. Фазлић (Шукрија) 

Шухра са дијелом 1/20, Фазлић (Мехо) Салко са дијелом 1/4, Фазлић (Мехо) Сејид 

са дијелом 1/4. 

-кч. број 703/3, по култури неплодна земљишта, површине 624 m²,
 
уписана у 

пл број 35 ко Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, 

означеној као „орница“ површине 624 m², уписаној у зк. уложак број 390 ко сп 

Борановићи сувласништво са следећим удјелима: Фазлић (Мехо) Салко са дијелом 

1/2, Фазлић (Хуснија) Хусејин са дијелом 3/40, Црнчевић рођ. Фазлић  (Хуснија) 

Зиба са дијелом 3/40, Фазлић (Хуснија) Хасан са дијелом 3/40, Фазлић (Хуснија) 

Абаз са дијелом 3/40, Фазлић рођ. Зуко (Шахман) Семиза са дијелом 1/20, Фазлић 

(Шукрија) Шућрија са дијелом 1/20, Фазлић (Шукрија) Садик са дијелом 1/20, 

Ахметагић рођ. Фазлић (Шукрија) Шухра са дијелом 1/20. 

 

 да у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа, дођу у Општину Рудо, 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове-

канцеларија број 12, ради покушаја споразумног рјешавања стицања права 

власништва на непокретностима које ће се експроприсати у сврху  реконструкције 

пута за насеље Митровићи.  

 

Власници непокретности из тачке II овог огласа дужни су предочити лични 

идентификациони документ, те земљишно-књижну 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. ове тачке доставља се у оригиналу или овјереној копији. 

 

III 

Уколико се власници предметних непокретности  у остављеном року не јаве на овај 

оглас, сматраће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање питања 



стицања права власништва на непокретностима, те ће се у складу са одредбама 

Закона о експропријацији покренути поступак експропријације пред надлежним 

органом управе. 

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, Бања 

Лука, ПЈ Рудо, а по приједлогу корисника експропријације-Општине Рудо, 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. 

 

IV 
Све потребне информације поводом објављеног огласа могу се добити у Општини 

Рудо, Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове-канцеларија број 12. 

 

 

V 
Овај оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања на телевизији Рудо, 

интернет страници општине Рудо и на огласној табли Општине Рудо.Уколико 

Оглас не буде истовремено објављен, рок ће се рачунати од дана последњег 

објављивања. 

 

 

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                               Рато Рајак, дипл.инж.арх.     

 ______________________ 


