
 
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ» број 3/07), члана 14 Закона о јавној имовини у Брчко дистрикту БиХ 
(“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 28/06), члана 45 Пословника Скупштине 
Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 
11/03) и Предлога одлуке градоначелника број: 01-014-009662/07 од 22. маја 2007. године, 
Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 50. сједници одржаној 14. јуна 2007. године доноси: 

ОДЛУКУ 

О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ДИСТРИКТА ПУТЕМ СПЕЦИЈАЛНЕ ПОГОДБЕ,  

НЕКРЕТНИНА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У «БЕСЦАРИНСКОЈ ЗОНИ» У БРЧКОМ 

Члан 1 

Утврђује се да је од јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ располагање имовином 
Дистрикта путем специјалне погодбе, којом се на земљишту које се налази у 
«Бесцаринској зони» у Брчком, означеном као: 

- к. ч. бр. 943/4, економско двориште површине 1009 м2, на којем се налази 
привредна зграда површине 949 м2, уписано у зк. уложак број 180, привременог 
регистра за к. о. Брчко 2, са уписаним правом власништва на некретнинама у «А» 
листу у корист Брчко дистрикта БиХ с дијелом 1/1, без терета у Ц листу, 

продаје право грађења и преноси право власништва на објекту, предузећу  д. о. о. 
«Прохема» Брчко, ради обављања производне дјелатности. 

Члан 2 

Уговором о купопродаји некретнина из члана 1 ове одлуке између Брчко дистрикта 
БиХ, као продавца  и д. о. о. «Прохема» Брчко, као купца, извршиће се продаја права 
грађења на земљишту уз накнаду од 20,00 КМ за 1 м2. 

Купопродајна цијена за право грађења на земљишту из члана 1 ове одлуке 
утврђена је у складу с процјеном Дирекције за финансије – Пореске управе Брчко 
дистрикта БиХ садржаном у акту број: 04/3-413-597/07 од 22. маја 2007. године. 

Пренос права власништва на пословном објекту који се налази на земљишту из 
члана 1 ове одлуке врши се без накнаде. 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ“. 

 
Број:0-02-022-68/07 
Брчко, 14. јуна 2007. године 
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