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На основу члана 25. став 1. тачка в) Закона о експропријацији РС („Сл. гласник РС“, бр. 
112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15, i 79/15), Град Бања Лука као корисник 
експропријације на локалитету који се налази у обухвату Регулационог плана доњег тока 
сливног подручја потока „Јуларац“, на којем је планирана изградња  приступне 
саобраћајнице у насељу Весели Бријег – огранак улице Новака Пивашевића, расписује 
сљедећи: 
 

 
Ј А В Н И    O Г Л А С  

 
 За покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима 
за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1429/20 
од 28.05.2020. године, за изградњу приступне саобраћајнице у насељу Весели Бријег – 
огранак улице Новака Пивашевића, на парцелама поближе описаним у диспозитиву исте 
Одлуке. 
 

I 
 

Град Бања Лука намјерава поднијети приједлог за експропријацију некретнина на 
предметном локалитету за шта је основ  Регулациони план доњег тока сливног подручја 
потока „Јуларац“. 
 

II 

 
Регулационим планом доњег тока сливног подручја потока „Јуларац“  планирана је 

изградња приступне саобраћајнице у насељу Весели Бријег – огранак улице Новака 
Пивашевића на сљедећим некретнинама: 

 
- к.ч.бр. 933/39 површине 38 м2, уписанa у ПЛ број 334 к.о. Бањалука 5, посјед Ерцег 

(Милан) Миодраг са 1/1 дијела, што се по старом премјеру односи на к.ч.бр. 454/770 
површине 38 м2, својина Ерцег (Милан) Миодраг са 1/1 дијела, 

- к.ч.бр. 944/20 површине 31 м2, уписана у ПЛ број 1785 к.о. Бањалука 5, супосјед Кајтез 
(Тихомир) Дарко и Шавија (Симо) Мирко са по 1/2 дијела, што се по старом премјеру 
односи на к.ч.бр. 454/1568 површине 31 м2, уписана у зк.ул.бр. 5253 к.о. СП_Бањалука, 
сусвојина Шавија (Симо) Мирко и Кајтез (Тихомир) Дарко са  по 1/2 дијела, 

- к.ч.бр. 947/9 површине 144 м2,   уписана у ПЛ број 2566 к.о. Бањалука 5, посјед „Лукић 
Инвест“ д.о.о. Бањалука, што се по старом премјеру односи на к.ч.бр. 454/1535 
површине 144  м2, уписана у зк.ул.бр. 5313  к.о. СП_Бањалука, својина „Лукић Инвест“ 
д.о.о. Бањалука са 1/1 дијела, 
 
 



2 

 

- к.ч.бр. 947/2 површине 17 м2,   уписана у ПЛ број 1740 к.о. Бањалука 5, супосјед 
Блануша (Никола) Зора и Блануша (Никола) Зоран са по ½ дијела, што се по старом 
премјеру односи на к.ч.бр. 454/727 површине 17  м2, уписана у зк.ул.бр. 4566  к.о. 
СП_Бањалука, својина Бајрами (Хајрулах) Бахтир са 1/1 дијела, 

- к.ч.бр. 947/3 површине 4 м2,   уписана у ПЛ број 1734 к.о. Бањалука 5, посјед Балабан 
(Илија) Миле, што се по старом премјеру односи на к.ч.бр. 454/728 површине 4  м2, 
уписана у зк.ул.бр. 4566  к.о. СП_Бањалука, својина Бајрами (Хајрулах) Бахтир са 1/1 
дијела, 

- к.ч.бр. 944/3 површине 345 м2,   уписана у ПЛ број 1730 к.о. Бањалука 5, супосјед Велић 
(Рифет) Мејра и Мехмедовић (Рифет) Шерија са по ½ дијела, што се по старом премјеру 
односи на к.ч.бр. 454/717 површине 345  м2, уписана у зк.ул.бр. 3022  к.о. СП_Бањалука, 
сусвојина Мехмедовић (Рифет) Шерија и Велић (Рифет) Мејра са по ½ дијела. 

 
        

III 
 
У складу са одредбом члана 25. Закона о експропријацији РС („Сл. гласник РС“, бр. 112/06),  
позивају се горе наведени власници односно корисници некретнина као и сва друга 
заинтересована лица која у вези предметних некретнина полажу одређена права или имају 
на закону заснован правни интерес да дана 23.03. и 24.03.2021. године у временском 
интервалу 09:00 - 13:00 часова приступе у просторије Градске управе Града Бања Лука, 
канцеларију бр. 125, I – спрат, ради давања изјашњења на понуду Града Бања Лука а потом 
и закључивања одговарајућег правног посла којим би се право својине на њиховим 
некретнинама пренијело на Град Бањалука, као корисника експропријације. 
 
Уколико власници наведених некретнина у предвиђено вријеме не приступе, сматраће се да 
нису заинтересовани за споразумно рјешавање стицања права власништва, те ће се 
експропријација некретнина вршити у редовном поступку пред Републичком управом за 
геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Бањалука.   
 

IV 

Овај Јавни оглас биће објављен на интернет страници Града Бањалуке, огласној табли у 
згради Градске управе Града Бањалука те огласној табли Мјесне заједнице Обилићево 1. 

 

Број: 19-017-1088/2020 
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