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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст («Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ» број» 19/06), а у складу с чланом 9 Закона о експропријацији некретнина у Брчко дистрикту 
БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 26/04) и Предлога одлуке градоначелника број: 01-014-
014979/06 од 27. септембра 2006. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 36. сједници одржаној 12. 
октобра 2006. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  
 

Члан 1 

Утврђује се да је од јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ изградња 10(20) kV  подземног кабловског вода 
од АБС постојећег 10 kV ваздушног вода до постојеће ЖТС 10/0,4 kV ”Ограђеновац 2” умјесто дијела 
постојећег 10 kV ваздушног вода, на дијелу земљишта означеном као к. ч. број 861/1 (538); 861/3 (539/3); 861/2 
(539/2); 862/2 (дио 539/1); 866 (дио 546/2); 865 (дио 546/2); 867 (дио 540/1); 868/1 (дио 546/4, дио 546/5); 876 
(дио 540/1) к. о. Горњи Рахић, урбано подручје Горњи Рахић, у Брчко дистрикту БиХ, према Рјешењу о 
урбанистичкој сагласности број: 06-364-001219/06 од 26. маја 2006. године, Стручном мишљењу (Елаборат о 
локацији) број: 06-364-001219/06 од 26. маја 2006. године и Графичком изводу из Просторног плана општине 
Брчко, урбано подручје Горњи Рахић, број: 06-364-001219/06 од 26.маја 2006. године.  

Члан 2 
Корисник експроприсаног земљишта из члана 1 ове одлуке је Брчко дистрикт БиХ. 

Члан 3 

Средства за изградњу 10(20) kV  подземног кабловског вода од АБС постојећег 10 кВ ваздушног вода 
до постојеће ЖТС 10/0,4 kV ”Ограђеновац 2” умјесто дијела постојећег 10 kV ваздушног вода на дијеловима 
земљишта које се налази у просторној цјелини урбаног подручја Горњи Рахић, у Брчко дистрикту БиХ, из члана 
1 ове одлуке, обезбијеђена су у буџету  капиталних потреба Брчко дистрикта БиХ за 2006. годину. 

Члан 4 

Налаже се Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове да изврши  непотпуну 
експропријацију, ради изградње 10(20) kV  подземног кабловског вода од АБС постојећег 10 kV ваздушног вода 
до постојеће ЖТС 10/0,4 kV ”Ограђеновац 2” умјесто дијела постојећег 10 kV ваздушног вода на дијеловима 
земљишта које се налази у просторној цјелини урбаног подручја Горњи Рахић, у Брчко дистрикту БиХ, из члана 
1 ове одлуке, у складу с детаљно утврђеним урбанистичко-техничким условима. 

Члан 5 

     Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику Брчко дистрикта 
БиХ». 
Број: 0-02-022-118/06 
Брчко, 12. октобра  2006. године 
                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                             
                                                                                         СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                              Проф. др Милан Томић                                                                              
ДОСТАВЉЕНО: 
1. Градоначелнику; 
2. Предсједнику Скупштине; 
3. Потпредсједнику Скупштине; 
4. Шефу Одјељења за комуналне  послове; 
5. Шефу Одјељења за просторно планирање и имовинско прав.посл.; 
6. Шефу Одјељења за буџет и финансије; 
7. Правној служби; 
8. Архиви. 

                                                                 


