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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 («Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ» број 3/07), члана 45 Пословника Скупштине Брчко дистрикта – пречишћени 
текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 11/03) а у складу с чланом 9 Закона о 
експропријацији некретнина у Брчко дистрикту БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта 
БиХ» број 26/04) и Предлогом одлуке градоначелника број: 01-014-001384/07 од 25. јануара 
2007. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 42. сједници одржаној 15. фебруара 2007. 
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 Мула Мустафе Башескије од броја 132 до броја 154, на земљишту 
означеном као к. ч. број 656/13 (513/3)  к. о. Брчко 2, стамбено насеље Бродуша, Брчко 
дистрикт БиХ, према Рјешењу о урбанистичкој сагласности број: 06-364-000288/06 од 12. 
маја 2006. године, Стручном мишљењу (Елаборат о локацији) број: 06-364-000288/06 од 12. 
маја 2006. године, као  и земљишту које обухвата Главни изведбени пројекат «Улице мула 
Мустафе Башескије од броја 132 до броја 154 у Брчком», који је урадио «IP Consalting” д. о. 
о. Брчко дистрикт БиХ. 

Члан 2 

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

Члан 3 

Средства за реконструкцију наведене улице 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  потпуну експропријацију, ради реконструкције дијела улице 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: 0-02-022-17/07 
Брчко, 15. фебруара  2007. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                         
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                   
                                                                         Проф. др Милан Томић, с.р. 

 


