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Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA

BRČKO DISTRIKTA BiH

СКУПШТИНА

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 17/08), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта 
БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 17/08), члана 9 Закона о 
експропријацији некретнина у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“, бројеви 26/04, 19/07 и 2/08) и Предлога одлуке градоначелника, број:
01.1-22-062453/08 од 20. новембра 2008. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 
1. редовној сједници одржаној 4. марта 2009. године, доноси

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Члан 1

Утврђује се да је од јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ изградња 
водоводне мреже у дијелу насеља Диздаруша, стамбено насеље Диздаруша у 
Брчком, трасом која пролази преко дијелова катастарских парцела означених као к. ч. 
бројеви: 230/4 (50/28), 229/2 (49/27), 230/1 (49/5), 228/21 (49/56), к. о. Диздаруша, и к.
ч. бројеви 2483,  2484/1, к. о. Брчко 3, стамбено насеље Диздаруша у Брчком, у 
оквиру површина намијењених за становање ГН до 120 ст/ха према Рјешењу о 
урбанистичкој сагласности, број: 06-364-003849/07 од 13. фебруара 2008. године  и 
Графичком изводу из урбанистичког  плана града  Брчко, измјене и допуне II,
стамбено насеље Диздаруша, број: 06-364-003849/07 од 13. фебруара 2008. године. 

Члан 2

Корисник експропријације из члана 1 ове одлуке је Брчко дистрикт БиХ.

Члан 3

Средства за изградњу водоводне мреже у дијелу насеља Диздаруша, 
стамбено насеље Диздаруша у Брчком, трасом која пролази преко дијелова 
катастарских парцела означених као к. ч. бројеви: 230/4 (50/28), 229/2 (49/27), 230/1 
(49/5), 228/21 (49/56), к. о. Диздаруша, и к. ч. бројеви 2483, 2484/1, к. о. Брчко 3, 
стамбено насеље Диздаруша у Брчком у оквиру површина намијењених за 
становање ГН до 120 ст/ха из члана 1 ове одлуке обезбијеђена су у капиталном 
буџету Брчко дистрикта БиХ за 2007. годину.

Члан 4

Налаже се Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове да 
изврши  непотпуну експропријацију, с циљем стицања права службености на 
неодређено вријеме, ради изградње водоводне мреже у дијелу насеља Диздаруша, 



стамбено насеље Диздаруша у Брчком, трасом која пролази преко дијелова 
катастарских парцела означених као к. ч. бројеви: 230/4 (50/28), 229/2 (49/27), 230/1 
(49/5), 228/21 (49/56), к. о. Диздаруша и к. ч. бројеви 2483,  2484/1, к. о. Брчко 3, 
стамбено насеље Диздаруша у Брчком у оквиру површина намијењених за 
становање ГН до 120 ст/ха у складу с детаљно утврђеним урбанистичко-техничким 
условима.

Члан 5

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

Број: 01-02-18/09     
Брчко, 4. марта 2009. године                  
                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                               Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p.




