На основу Уговора бр. BA‐RERP‐51880BA‐NCB‐BL‐TS‐19‐A.2.4.3.1.5 за набавку техничких
услуга „Рјешавање примједаба (допунски премјер) датих у поступку оснивања катастра
непокретности на подручју општине Лакташи“ са Републичком управом за геодетске и
имовинско‐правне послове Бања Лука, а у циљу ажурирања катастарских планова и
утврђивања стварног и чињеничног стања у дијелу водног појаса ријеке Врбас

ПОЗИВАМО
све имаоце права на непокретностима (власнике) у дијелу општине Лакташи у водном
појасу ријеке Врбас у катастарским општинама: Лакташи, Милошевци, Милосавци,
Петошевци и Чардачани, да у периоду од 01. јула до 20. јула 2019. године, изврше
прописно обиљежавање својих имања за потребе геодетског снимања (допунског
премјера) у сврху уређења имовинско‐правних односа и оснивања катастра
непокретности.
Имаоци права су, према Закону о премјеру и катастру непокретности, дужни да о свом
трошку, у наведеном периоду обиљеже границе својих имања видљивим и трајним
биљегама облика и димензија прописаним према члану 11 Правилника о снимању
детаља који се налази у прилогу овог Позива.
Геодетско снимање обиљежених граница парцела на терену ће се симултано одвијати
у периоду од 01. јула до 31. јула 2019. године.
Непокретности које су обухваћене овим допунским геодетским премјером наведене су у
списковима парцела по катастарским општинама и приказане су на графичком прилогу
који се налазе у прилогу овог Позива.
Власници који у наведеном року не обиљеже границе својих имања на прописан начин,
према важећем Закону о премјеру и катастру непокретности Републике Српске, ризикују
да њихова имања не буду укњижена у катастарским евиденцијама, односно ризикују да
се на њиховој имовини изврши упис државне својине.
Стручну помоћ при обиљежавању граница својих имања, као и геодетско снимање
обиљежених граница парцела у наведеним периодима пружаће без накнаде геодетски
стручњаци:
‐ Ивановић Станислав 065/577‐075
‐ Јовић Славенко 065/429‐598
ПРИЛОЗИ:
‐ УПУТСТВО ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ (чл.11 Правилника о снимању детаља)
‐ СПИСКОВИ ПАРЦЕЛА ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА
‐ ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ СА ОБУХВАТОМ СНИМАЊА
Директор „ГЕО‐ЦЕНТАР“ д.о.о.
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