
 

 

 
 
 
 
 

 

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 – прочишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 
54/18), у вези с чланом 3 ставом 2 Правилника о поступку стицања имовине у корист 
Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/08) и Предлога 
одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 30-000145/19, број акта: 01.11-1161ДС-011/19 
од 9. октобра 2019. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 57. редовној сједници 
одржаној 18. децембра 2019. године, доноси  
 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА СТИЦАЊЕ ИМОВИНЕ У КОРИСТ  

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Члан 1 

 Овом одлуком утврђује се јавни интерес за стицање имовине у корист Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине уз накнаду за некретнине означене као парцеле к. ч. 
бројеви: 

- 1296/2, површине 59,0 м2, уписана у зк. уложак број: 127, к. о.  Вучиловац, 
сувласништво Славица (Живан) Летић удио 2/3 и Јелена (Радована) Стевић удио 
1/3; 

- 1297/2, површине 47,0 м2, уписана у зк. уложак број: 54, к. о.  Вучиловац, 
власништво Димитрије (Цвијан) Игњић удио 1/1; 

- 1300/2, површине 135,0 м2, уписана у зк. уложак број: 45, к. о.  Вучиловац, 
власништво Јово (Илија) Аврамовић удио 1/1; 

- 1301/2, површине 57,0 м2, уписана у зк. уложак број: 251, к. о.  Вучиловац, 
власништво Споменка (Михајло) Бебић удио 1/1; 

- 1303/2, површине 93,0 м2, уписана у зк. уложак број: 78, к. о.  Вучиловац, 
власништво Мара (Живан) Ивановић удио 1/1; 

- 1304/2, површине 1,0 м2, уписана у зк. уложак број: 78, к. о.  Вучиловац, 
власништво Мара (Живан) Ивановић удио 1/1; 

- 943/3, површине 782,0 м2, уписана у зк. уложак број: 127, к. о.  Вучиловац, 
сувласништво Славица (Живан) Летић удио 2/3 и Јелена (Радован) Стевић удио 
1/3; 

- 942/3, површине 166,0 м2, уписана у зк. уложак број: 54, к. о.  Вучиловац, 
власништво Димитрије (Цвијанов) Игњић удио 1/1; 

- 941/2, површине 289,0 м2, уписана у зк. уложак број: 388, к. о.  Вучиловац, 
власништво Младен (Миливоје) Летић удио 1/1; 

- 940/2, површине 59,0 м2, уписана у зк. уложак број: 251, к. о.  Вучиловац, 
власништво Споменка (Михајло) Бебић удио 1/1; 

- 939/2, површине 152,0 м2, уписана у зк. уложак број: 78, к. о.  Вучиловац, 
власништво Мара (Живан) Ивановић удио 1/1; 

- 936/5, површине 64,0 м2, уписана у зк.уложак број: 184, к. о.  Вучиловац, 
власништво Ненад (Илија) Секулић удио 1/1; 

- 936/6, површине 137,0 м2, уписана у зк. уложак број: 241, к. о.  Вучиловац, 
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власништво Јово (Петар) Мајсторовић удио 1/1; 
- 936/7, површине 57,0 м2, уписана у зк. уложак број: 94, к. о.  Вучиловац, 

власништво Петра (Мирко) Мајсторовић удио 1/1; 
- 935/2, површине 17,0 м2, уписана у зк. уложак број: 403, к. о.  Вучиловац, 

власништво Стојан (Милорад) Мајсторовић удио 1/1; 
- 922/4, површине 5,0 м2, уписана у зк. уложак број: 459, к. о.  Вучиловац, 

власништво Милан (Душан) Игњић, удио 1/1; 
- 922/5, површине 38,0 м2, уписана у зк. уложак број: 396, к. о.  Вучиловац, 

власништво Цвијетин (Драгољуб) Игњић удио 1/1; 
- 922/6, површине 130,0 м2, уписана у зк. уложак број: 246 к. о.  Вучиловац, 

власништво Марко (Драгољуб) Игњић удио 1/1; 
- 920/2, површине 66,0 м2, уписана у зк. уложак број: 459 к. о.  Вучиловац, 

власништво Милан (Душан) Игњић удио 1/1; 
- 918/4, површине 42,0 м2, уписана у зк. уложак број: 397, к. о.  Вучиловац, 

власништво Драгослав (Стојан) Игњић удио 1/1; 
- 918/5, површине 22,0 м2, уписана у зк. уложак број: 246, к. о.  Вучиловац, 

власништво Марко (Драгољуб) Игњић удио 1/1; 
- 918/6, површине 14,0 м2, уписана у зк. уложак број: 396, к. о.  Вучиловац, 

власништво Цвијетин (Драгољуб) Игњић удио 1/1; 
- 915/2, површине 15,0 м2, уписана у зк. уложак број: 459, к. о.  Вучиловац, 

власништво Милан (Душан) Игњић удио 1/1; 
- 912/2, површине 5,0 м2, уписана у зк. уложак број: 267, к. о.  Вучиловац, 

власништво Милан (Владимир) Игњић удио 1/1; 
- 911/2, површине 61,0 м2, уписана у зк. уложак број: 330, к. о.  Вучиловац, 

власништво Душанка (Марко) Китић удио 1/1; 
- 909/4, површине 46,0 м2, уписана у зк. уложак број: 414, к. о.  Вучиловац, 

власништво Вељко (Тодор) Игњић удио 1/1; 
- 905/3, површине 6,0 м2, уписана у зк. уложак број: 80, к. о.  Вучиловац, 

сувласништво Нетка (Цвијан) Митровић, удио 1/2 и Тода (Цвијан) Васић удио 1/2; 
- 904/3, површине 3,0 м2, уписана у зк. уложак број: 44, к. о.  Вучиловац, 

власништво Ђука (Симо) Маргетић удио 1/1; 
- 900/8, површине 86,0 м2, уписана у зк. уложак број: 50, к. о.  Вучиловац, 

власништво Радован (Живан) Маргетић удио 1/1; 
- 899/6, површине 791,0 м2, уписана у зк. уложак број: 470, к. о.  Вучиловац, 

власништво Љепосава рођ. Гаврић-Игњић удио 1/1; 
- 898/3, површине 231,0 м2, уписана у зк. уложак број: 30, к . о. Вучиловац, 

власништво Стана (Лазо) Маргетић удио 1/1; 
- 898/4, површине 159,0 м2, уписана у зк. уложак број: 113, к. о.  Вучиловац, 

власништво Роћко (Перо) Маргетић удио 1/1; 
- 896/5, површине 33,0 м2, уписана у зк. уложак број: 220, к. о.  Вучиловац, 

власништво Видосава (Анто) Маргетић удио 1/1; 
- 884/3, површине 27,0 м2, уписана у зк. уложак број: 50, к. о.  Вучиловац, 

власништво Радован (Живан) Маргетић удио 1/1; 
- 883/3, површине 12,0 м2, уписана у зк. уложак број: 108, к. о.  Вучиловац, 

власништво Петра (Мојсије) Маргетић удио 1/1. 
 

Члан 2 

 Јавни интерес за стицање имовине у корист Брчко дистрикта БиХ за некретнине 
из члана 1 ове одлуке утврђује се у сврху изведене реконструкције савског одбрамбеног 
насипа на стационажи од км 3+014,07 до км 4+852,20 у Вучиловцу ради прибављања 
грађевинске дозволе за изведену реконструкцију, а на основу Рјешења о локационим 
условима, број предмета: УП-И-22-000545/19, број акта: 06-1116ОД-004/19 од 16. 
априла 2019. године и графичког изватка из Просторног плана Брчко дистрикта БиХ, 
урбано подручје Вучиловац, број предмета: УП-И-22-000545/19 од 16. априла 2019. 
године. 

 



 

 

 

Члан 3 

Поступак стицања имовине из члана 1 ове одлуке спровешће Канцеларија за 
управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ у складу са одредбама Закона о 
јавној имовини у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 
28/06 и 19/07) и Правилника о поступку стицања имовине у корист Брчко дистрикта БиХ 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/08). 

 

 
Члан 4 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ.  
 
 
 
Број: 01-02-780/19                       ПРЕДСЈЕДНИК 
Брчко, 18. децембра 2019. године           СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                           Есед Кадрић 

 
 
 
 
Достављено: 
1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Одјељњу за пољопривреду, шумарство и водопривреду; 
5. Канцеларији за управљање јавном имовином; 
6. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
7. Архиви. 

  


