
Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а         B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
БРЧКО  ДИСТРИКТ        BRČKO DISTRIKT 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ        BOSNE I HERCEGOVINE 

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА          SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 

                             
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: 01-014-013791/06 од 18. 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 оборинског и дијелом 
фекалног колектора ''Жељезнички канал'', трасом која пролази преко дијелова земљишта означеног 
као к. ч. број 2488/20 (770/94), 2489/3 (769/12 дио), 2487/16 (769/12), 2489/4 (770/178 дио), 2489/2 
(770/176 дио), 2489/1 (770/160), 2493 (767/1 дио), 2494 (704/5), 2496/2 (704/20), 2497/3 (704/6 дио), 
2498/1 (704/6 дио), 2498/3 (704/6 дио), 2499 (704/7), 2487/1 (770/29), 2022/4 (703/14), 2670 (689/1), 
2022/2 (703/1 дио), 2022/3 (17/96 дио), 2020/5 (дио 703/7), 2020/3 (703/6), 2022/1 (дио 703/6), 2020/1 
(703/1 дио), 2019 (703/1 дио), 2015/2 (702/11), 2014/3 (702/35), 2012/5 (702/25), 2011 (702/27), 2008/2 
(702/28), 2006/1 (702/22), 2006/6 (702/2), 2001/1 (700/1), 2001/5 (700/3), 2001/3 (700/4), 2001/4 (700/5), 
2001/2 (700/2) к. о. Брчко 1, у дијеловима стамбених насеља Брчко Ново и Кланац, у Брчком, према 
Рјешењу о урбанистичкој сагласности број: 06-364-000954/06 од 9. маја 2006. године и Графичком 
изводу из регулационих планова дијелова стамбених насеља Брчко Ново и Кланац, број: 06-364-
000954/06 од 9. маја 2006. године. 

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

Члан 3 
Средства за изградњу оборинског и дијелом фекалног колектора ''Жељезнички канал'', трасом 

која пролази кроз дијелове стамбених насеља Брчко Ново и Кланац, у Брчком, 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 оборинског и дијелом фекалног колектора ''Жељезнички 
канал'', трасом која пролази кроз дијелове стамбених насеља Брчко Ново и Кланац, у Брчком,  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: 0-02-022-117/06 
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. 


