Godina XVIII

Broj: 6 - posebno izdanje -

Olovo, 13.11.2014.g.

Na osnovu člana 13. stav 1 i člana 42. stav 1. Statuta Općine Olovo („Službeni glasnik Općine
Olovo“ broj 2/07), člana 11. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu ( „Službene novine Zeničko-dobojskog
kantona“ broj 12/13), Općinski načelnik i Zajedničko općinsko pravobranilaštvo općina Vareš i Olovo
objavljuju:

OGLAS
Pozivaju se sva zainteresirana lica da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Općine Olovo“, podnesu zahtjev za priznavanje svoga prava
(sa priloženim dokazima kojima raspolažu) na sljedećim nekretninama:
-

Broj parcele 2419/2 zv. Bajramov Do, livada 5. klase, površine 2081 m²
Broj parcele 3186 zv. Boljača, poslovna zgrada u privredi, površine 44 m², upisane u zk. uložak broj
186, K.O. Olovo,

-

Broj parcele 516/4E1 Ulica Branilaca, poslovni prostor u privredi, u stambenoj poslovnoj zgradi u ul.
Branilaca bb, izgrađenoj na k.č. 516/4 k.o. Olovo, ulaz 15, sprat PR, oznaka djela 1, površine 67 m²,
upisane u zk. uložak broj 1985 K.O. Olovo,

a koje su trenutno upisane u korist D.P. Rudnik „Olovo“ Olovo/ Energoinvest d.d. Sarajevo, Rudnik Olovo,
a koji privredni subjekt je brisan iz sudskog registra Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0 Reg-07002414 od 16.11.2007. godine.

Ukoliko u navedenom roku ne bude podnesenih zahtjeva ili ukoliko se za iste utvrdi da su
neosnovani, Općina Olovo će nastaviti sa postupkom prenosa nekretnina u korist Općine.

DOSTAVLJENO:

OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO

Zamjenik općinskog pravobranioca
1 x Oglasna tabla,
1 x web stranica Općine Olovo,
1 x „Sl. Glasnik Općine Olovo“,
1 x a/a Pravobranilaštva,
1 x a/a Načelnika,

Elma Brčić Rožajac, s.r.
OPĆINSKI NAČELNIK
Đemal Memagić, s.r.
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Ovaj Službeni glasnik istaknut je na oglasnoj tabli
Općine Olovo dana 13.11.2014.godine
ovjerava:
SEKRETAR
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zijad Karić, dipl. pravnik, s.r.
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