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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 – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви
17/08, 20/10 и 4/13) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-
000040/13 од 12. марта 2013. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 8. редовној
сједници одржаној 27. марта 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ

Члан 1
Даје се сагласност на закључење уговора о закупу с правним лицима:

1. ДОО “ЗОКА ПЛАСТИКА“ Брчко, на магацински простор у површини од 1619 м2

– који се налази у кругу фабрике ОДП “Интерплет” Брчко на к. ч. бр. 624/1
уписаној у зк. улошку број 204 к. о. Брчко 2;

2. ДОО “ЕЛЕКТРО-РАД“ Брчко, на магацински простор у површини од 1000 м2

који се налази у кругу фабрике “Интерплет” Брчко, на к. ч. бр. 624/1 уписаној у
зк. улошку број 204 к. о. Брчко 2;

3. СУР ,,Сарајка“ Брчко, на локал у површини од 44 м2, приземље стамбено-
пословне зграде број 48/IV у насељу “Ш” у Брчком;

4. ЗЗ ,,БРКА“ из Брке и то на сљедеће некретнине:

објекте:
- к. ч. бр. 881/1, плац земљиште уз привредну зграду површине 130 м2 и
пословна зграда површине 145 м2 тзв. робна кућа (уз напомену да је зграда на
спрат и да је укупна површина зграде 290 м2) уписани у зк. уложак број 1 к. о.
Брка;
- к. ч. бр. 884, привредна зграда број 2 у површини 348 м2 – магацински
простор уписана у зк. улошку број 1 к. о. Брка;

пољопривредно земљиште:
- к. ч. бр. 432/4, дио парцеле на којој се налазе засађена стабла шљиве у
површини 12.000 м2 уписана у ПЛ 103 к. о. Брка;
- к. ч. бр. 1685, дио парцеле на којој се налази засад малине у површини 5.200
м2, дио парцеле на којем се налази засад јагоде на фолији у отвореном пољу у
површини 5.000 м2, дио парцеле на којој је посијана озима пшеница у
површини 43.134 м2 до скидања пшенице са парцеле у агротехничком року,
уписана у ПЛ број 103 к. о. Брка;
- к. ч. бр. 429 у површини 14.721 м2 на којој се тренутно налази засијана озима
пшеница до скидања исте са парцеле у агротехничком року, уписана у ПЛ број
103 к. о. Брка,



- к. ч. бр. 432/1 дио парцеле на којој се налази посијана озима пшеница у
површини 60.000 м2 до скидања исте у агротехничком року, уписана у ПЛ број
103 к. о. Брка.

Члан 2
Уговори о закупу некретнина, односно пољопривредног земљишта, закључују се

на одређено вријеме, на рок до годину дана, почевши од дана давања сагласности.

Члан 3
Градоначелник Брчко дистрикта БиХ, у смислу члана 1 ове одлуке, потписаће

појединачне уговоре о закупу са закупцима по почетној цијени коју прописује
Правилник о поступку редовног располагања имовином Брчко дистрикта БиХ.

Члан 4
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-73/13
Брчко, 27. марта 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић

Достављено:

1) Предсједнику;
2) Потпредсједнику;
3) Градоначелнику;
4) Канцеларији за управљање јавном имовином;
5) Дирекцији за финансије;
6) Одјељењу за привредни развој, спорт и културу;
7) Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
8) Архиви.


