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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: 01-014-009878/06 од 19. јула 2006. године, Скупштина 
Брчко дистрикта БиХ на 37. сједници одржаној 26. 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 реконструкција дијела  
постојеће улице Мујкићи III, с потребним инсталацијама, на земљишту означеном  као к. ч. бр. 
444 (118/5), 442/3 (118/2 дио), 442/6 (118/43), 445/35 (118/39), 445/36 (118/40), 445/37 (118/12), 
445/5 (118/8), 445/8 (118/11), 445/11 (118/16), 445/34 (118/27), 445/23 (118/28), 445/24 (118/29), 
445/27 (118/30), 445/29 (118/14), 445/10 (118/13), 446/2 (110/13), 445/9 (118/14), 442/10 (118/2 
дио), 443/1 (118/2 дио), 442/1 (118/2 дио), 442/2 (118/2 дио), 442/4 (118/41), 442/11 (118/52), 
442/5 (118/42), 442/7 (118/44),  к. о. Брчко 2, стамбено насеље “Мујкићи II”, према Рјешењу о 
урбанистичкој сагласности Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој, 
број: 06-364-001774/05 од 21. новембра 2005. године, Стручном мишљењу (Елаборат о 
локацији) број: 06-364-001774/05 од 21. новембра 2005. године, као и земљишту које обухвата 
главни изведбени пројекат реконструкције дијела улице Мујкићи III у Брчком који је урадио “IP 
KONSALTING” д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, од априла 2006. године. 

Члан 2 

Корисник експроприсаних некретнина из члана 1 овe  одлуке је Брчко дистрикт БиХ. 

Члан 3 

Средства за реконструкцију дијела наведене улице из члана 1 овe одлуке обезбијеђена 
су у капиталном буџету Брчко дистрикта БиХ за 2005. годину. 

Члан 4 

Налаже се Одјељењу за урбанизам, имовинске односе и привредни развој да изврши 
потпуну експропријацију, ради реконструкције дијела постојеће улице из члана 1 овe 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: 0-02-022-123/06 
Брчко, 27. 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 javne послове; 
5. Шефу Одјељења за урбанизам; 
6. Шефу Одјељења за буџет и финансије; 
7. Правној служби; 

8. Архиви. 


