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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 3 Закона о јавним 
предузећима у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 22/18  – пречишћени текст и број 5/20), члана 15а става 2 Закона 
о путевима Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 22/18), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта 
БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и број 
17/20) и Предлога одлуке ЈП „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, број 
предмета: 01-1966/20 од 7. маја 2020. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I 
наставку 63. редовне сједнице одржаном 3. јуна 2020. године,  доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОВЈЕРАВАЊУ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ 

 
Члан 1 

  Јавном предузећу „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ (у даљем тексту: 
Предузеће), повјерава се:  

a) Завршетак изградње тротоара са зеленим појасом десном страном Бањалучке 
улице у насељу Мујкићи означеном на земљишту као к. ч. број: 4418 к. ч. Брчко 
4, уписаном у земљишно-књижни уложак број 2 к. о. Брчко 4, према главном 
пројекту урађеном од стране "ИГ" д. о. о. Бања Лука, број: 2484-8/13, од маја 
2014. године; 

b) Изградња оборинске канализације у МЗ Маоча на земљишту означеном као к. 
ч. број: 3161 уписане у пл .133 и у зк. уложак број и к. о. Маоча, под условима 
утврђеним у Рјешењу о одобрењу за грађење, број: УП-И-22-001629/19, број 
акта: 12-1147ЕЗ-003/19, од 9. октобра 2019. године; 

c) Изградња пута и оборинске канализације I фаза у урбаном подручју Бијела, 
Брчко – поддионица од капеле Св. Анте према цркви, на земљишту означеном 
као к. ч. број: 2683 и 4011/и уписане у ЗК уложак број 2 к. о. Бијела, према 
Рјешењу о одобрењу за грађење, број: УП-И-22-00882/19, од 17. јуна 2019. 
године; 

d) Реконструкција дијела локалног пута Л20 (Л1Д. Вукшић–Ланишта) кроз МЗ 
Вукшић и МЗ Ланишта, укупне дужине Л=3.800,00 – поддионица од Доњег 
Вукшића према Лаништима, према главном пројекту урађеном од стране "ГИТ" 
д. о. о. Тузла, број: П-668, од 4. септембра 2008. године; 

e) Реконструкција дијела локалног пута Л-1 (Рахић Доњи – Сеоњаци) к. о. 
Скакава Доња (поддионица од Пољака према Вукшићу) према главном 
пројекту Института за грађевинарство "ИГ" д. о. о. Бања Лука, број: 1216/14, од 
маја 2014. године; 

f) Реконструкција дијела локалног пута од Боћа према Омербеговачи, према 
главном пројекту израђеног од стране "ИП" д. о. о. Брчко, број: 105/07, од 7. 
јуна 2007. године; 



 

 

g) Изградња кружне раскрснице на укрштању улица Бањалучке, Свете Ристића 
Сврачета и Најфе Шехић; 

h) Изградња Улице Јанка Веселиновића;  
i) Изградња дијела локалног пута Л-12 Трњаци–Крбети према главном пројекту 

урађеном од стране "ПЛАНИНВЕСТ" д. о. о. Брчко, ознака пројекта: 18-04-АТ-

053, од априла 2018. године; 

j) Реконструкција Улице Томе Максимовића; 
k) Реконструкција локалног пута  Г. Рахић – Г. Зовик (Штрепци) урађен од стране 

ИП Консалтинг д. о. о. Брчко дистрикт БиХ 2005. године и Одобрењу за 
грађење број: 12-360-004592/05 од 26. јула 2005. године; 

l) Реконструкција главног пута у МЗ Штрепци, од скретања за Г. Рахић до капеле 
Св. Рока према Главном пројекту број: 1171-7-/14 Института за грађевинарство 
„ИГ“ ДОО  Бања Лука од маја 2014. године и Одобрењу за грађење број: УП-И-
22-001224/14 од 18. јуна 2014. године; 

m) Изградња тротоара у Мостарској улици од пружног прелаза до Института; 
n) Изградња приступног пута и паркиралишта код стадиона ФК "Југовић" у МЗ 

Гредице I. 
 

Члан 2 
(1) Задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ, односно надлежна Владина одјељења 

да у складу са својим надлежностима у што краћем временском року обезбиједе 
Предузећу, сходно важећим прописима, сву потребну документацију за извођење 
радова из члана 1 ове одлуке.  

(2) Контролу квалитета и квантитета изведених радова ће спроводити Предузеће, а 
по потреби у сарадњи са Одјељењем за јавне послове или ангажовањем 
екстерних стручњака. 

 
Члан 3 

Радови из члана 1 ове одлуке ће бити финансирани из средстава Предузећа 
која су предвиђена у Пословном плану за 2020. годину, као и у ажурираном-
ревидираном Пословном плану за 2020. годину број I.  
 

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

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 
 
 
Број: 01-02-889/20      
Брчко, 3. јуна 2020. године    
                
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                      Есед Кадрић 
Достављено: 
 

1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Јавном предузећу „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ; 
5. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 

6. Архиви. 



 

 

 
 


