
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 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 – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), чланова 13, 14 и 15 Закона о јавној имовини у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 28/06, 19/07 и 5/20), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), а у вези са одредбама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бројеви 07/02 и 13/03), Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бројеви 35/04, 15/09, 79/09, 01/11 и 20/14), Налога супервизора којим се регулише статус свих водова и објеката за пренос електричне енергије који се налазе у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине од 19. септембра 2009. године, и на основу  Предлога одлуке градоначелника Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 48-000164/20, број акта: 01.1-1413ЕК-106/21 од 22. марта 2021. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 9. редовној сједници одржаној 2. јуна 2021. године, доноси   О Д Л У К У О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПУТЕМ СПЕЦИЈАЛНЕ ПОГОДБЕ   Члан 1  Утврђује се да је од јавног интереса за Брчко дистрикт Босне и Херцеговине располагање имовином Дистрикта специјалном погодбом путем које Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: уступилац), уступа правном лицу – акционарском друштву за пренос електричне енергије „Електропренос Босне и Херцеговине“ (у даљем тексту: стицалац), некретнине на којима су изграђене трафостанице Брчко 1 и Брчко 2, некретнине на којима су изграђени стубови који су власништво стицаоца и далеководна траса за стубове и право служности установљено на некретнинама ради приступа изграђеним стубовима, а све неопходно за пренос и дјелатности које се односе на пренос електричне енергије на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.   Члан 2 (1) Уступилац уступа стицаоцу право власништва на некретнинама и право власништва на објектима изграђеним на некретнинама како слиједи: a)  Парцела број: 429/1, означена као „Хусиновача“ површине 4016 м2 што чини:                                                             „Двориште“ површине 500 м2                                                              „Њива 6. класе“ површине 3137 м2                                                             „Стамбена зграда“ површине 327 м2                                                             „Помоћна зграда“ површине 27 м2                                                             „Помоћна зграда“ површине 25 м2   



  уписано у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 1 к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1.   b)  Парцела број: 448/2, означена као „Јоховача“, површине 1702 м² што чини:                                                                     „Двориште“ површине 500 м2                                                                     „Њива 6. класе“ површине 1054 м2                                                                     „Стамбена зграда“ површине 138 м2                                                                     „Помоћна зграда“ површине 10 м2,  уписано у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 1 к. о., Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1.  c)  Парцела број: 1998/2, површине 6476 м², што чини:           „Ливада 5. класе“ површине 6167 м2                         „Електроенергетски објекат“ површине 309 м2,   уписано у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 550 к. о., Брчко 3, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1.  (2) Уступилац уступа стицаоцу право власништва на некретнинама како слиједи: a) парцела број: 1064/8, означена као „Греда“, остало неплодно земљиште, површине 100 м2 уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број 49, к. о. Брезик, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; b) парцела број: 808/3, означена као „Травњак“, њива 5. класе, површине 25 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број 232, к. о. Сандићи, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; c) парцела број: 809/3, означена као „Пањици“, остало неплодно земљиште, површине 75 м2 уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број 232, к. о. Сандићи, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; d) парцела број: 998/2, означена као „Утрина“, остало неплодно земљиште, површине 100 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број 22, к. о. Рахић Доњи, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; e) парцела  број: 10/18, означена као „Гај“, остало неплодно земљиште, површине 84 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број 1 к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; f) парцела број: 422/3, означена као „Брдо“, њива 5. класе, површине 731 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 1, к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; g) парцела број: 428, означена „Брдо“, њива 5. класе, површине 2866 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 1, к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; h) парцела број: 429/2, означена „Хусиновача“, њива 5. класе, површине 3044 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 1, к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; 



  i) парцела број: 430, означена као „Башча“, њива 5. класе, површине 1255 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 1, к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; j) парцела број: 434/1, означена као „Башча“, њива 5. класе, површине 218 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. улошка број: 1, к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1; k) парцела број: 446, означена као „Хусиновача“, њива 6. класе, површине 411 м2, уписана у земљишно-књижни извод из зк. уложак број: 1, к. о. Брод, с правом власништва у корист Брчко дистрикта Босне и Херцеговине са 1/1.  (3) Уступилац уступа стицаоцу: a) Право служности уписано у корист уступиоца у Ц теретном листу земљишно-књижног извода из зк. улошка број: 66 к. о. Брезик на парцели број: 1064/1, означеној као „Греда“, њива 5. класе, површине 17.428 м2, на којој су као сувласници са дијелом ½ уписани Драгица Зарић и Драгомир Гојаковић; b) Право служности уписано у корист уступиоца у Ц теретном листу земљишно-књижног извода из зк. улошка број: 11 к. о. Сандићи на парцели број: 809/1, означеној као „Пањици“ површине 21.211 м2 што чини: „Њива 5. класе“ површине 12.831 м2                               „Њива 6. класе“ површине 8380 м2  на којој је као власник са дијелом 1/1 уписан Лазар Божић; c) Право служности уписано у корист уступиоца у Ц теретном листу земљишно-књижног извода из зк. улошка број: 373 к. о. Рахић Доњи на парцели број: 998/1, означној као „Утрина“, површине 15.655 м2, што чини: „Двориште“ површине 500 м2  „Њива 5. класе“ површине 3874 м2  „Њива 5. класе“ површине 2360 м2  „Стамбена зграда 1“ површине 64 м2  „Пословна зграда у привреди 2“ површине 41 м2  „Њива 6. класе“ површине 8816 м2, на којој је као власник са дијелом 1/1 уписан Перо Иваковић; d) Право служности уписано у корист уступиоца у Ц теретном листу земљишно-књижног извода из зк. улошка број: 581 к. о. Брод на парцели број: 10/3, означеној као „Гај“, њива 4. класе, површине 12.273 м2, на којој је као власник са дијелом 1/1 уписан Бранко Пудић. (4) Уступилац уступа стицаоцу право власништва на некретнинама и право власништва на објектима изграђеним на некретнинама из става 1 овог члана, право власништва на некретнинама из става 2 овог члана и право служности из става 3 овог члана, а у сврху обављања преноса и дјелатности које се односе на пренос електричне енергије и приступа далеководној траси.  (5) Сви електроенергетски објекти изграђени на некретнинама из ставова 1 и 2 овог члана власништво су стицаоца и као такви воде се у њиховим пословним књигама. (6) Брчко дистрикт БиХ задржава право прече куповине на некретнинама које су предмет ове одлуке, те ће се у земљишно-књижним изводима поближе наведеним у овој одлуци, извршити упис у Ц теретном листу. 



   Члан 3 (1) Изводом из Просторног плана Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број предмета: 48-000164/20, број акта: 06-1116ОД-053/20 од 24. новембра 2020. године, Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове установило је сљедеће:  Према одредбама Одлуке о измјенама и допунама Урбанистичког плана града Брчко (II) – плански период 2007–2017. година, Одлука о усвајању („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 24/07), предметно земљиште означено као: a)  парцела к. ч. број: 1998/2, к. о. Брчко 3 (излагање) се налази у просторној цјелини стамбеног насеља Диздаруша, Брчко, већим дијелом у оквиру зелених површина ограниченог коришћења, а мањим дијелом у оквиру површина намијењених за становање ГН до 240 Ст/ха и у оквиру сакралних површина, стамбено насеље Диздаруша у Брчком, а све на начин како је то приказано на графичком изводу из Измјена и допуна Урбанистичког плана града Брчко (II), стамбено насеље Диздаруша, у Брчком – намјена површина, број: 48-000164/20 од 24. новембра 2020. године;  b)  к. ч. број: 422/3, 428, 429/1, 429/2, 430, 443/2 446, 448/2 к. о. Брод налазе се у просторној цјелини стамбеног насеља Брод у Брчком од чега: - парцеле број: 422/3, 428, 429/1, 430 к.о. Брод, у оквиру површина намијењених за комуналне дјелатности; - парцела број: 448/2, к. о. Брод, једним дијелом у оквиру површина намијењених за комуналне дјелатности, а једним дијелом у оквиру површина намијењених за становање Гн до 120 Ст/ха; - парцела број: 446, 443/2 к. о. Броду у оквиру површина намијењених за становање Гн до 120 Ст/ха; - парцела број: 429/2, к. о. Брод у оквиру површина намијењених за становање Гн до Ст/ха, од чега дијелом у заштитном појасу пруге Брчко–Тузла;  а све на начин како је приказано на графичком изводу из Измјена и допуна Урбанистичког плана града Брчко (II), стамбено насеље Брод, у Брчком – намјена површина, број: 48-000164/20 од 24. новембра 2020. године. (2) Изводом из Измјена и допуна Урбанистичког плана града Брчко (II), стамбено насеље Брод и стамбено насеље Брезик, те извода из Просторног плана Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, плански период 2007–2017. година, урбано подручје Доњи Рахић и урбано подручје Сандићи намјена површина број предмета: 48-000164/20, број акта: 06-1116ОД-064/20 од 9. децембра 2020. године, Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове установило је сљедеће: a)  Увидом на лицу мјеста, као и увидом у приложену документацију за предметно земљиште означено као парцеле к. ч. број: 10/18, 10/3 к. о. Брод, констатовано је сљедеће: - Предметно земљиште означено као парцела к. ч. број: 10/3 к. о. Брод, представља неизграђено земљиште са ријешеним приступом до истог. - Предметно земљиште означено као парцела к. ч. број: 10/18 к. о. Брод, представља изграђено земљиште (изграђен стуб надземног далековода), са ријешеним приступом до истог. 



  Предметно земљиште означено као к. ч. број 10/3 к. о. Брод, налази се у просторној цјелини стамбеног насеља Брод, већином дијелом у оквиру површине која је планом дефинисана као пољопривредно окружење, док мањи дио предметног земљишта планом дефинисан као грађевинско земљиште – становање Гн до 120 ст/ха и компатибилне дјелатности. Дио предметног земљишта представља површину која је дефинисана као заштитни појас 110 kV надземног далековода, а на начин приказан на графичком изводу. Предметно земљиште означено као к. ч. број 10/18, к. о. Брод налази се у просторној цјелини стамбеног насеља Брод, у оквиру површине која је планом дефинисана као пољопривредно окружење, а уједно представља површину која је дефинисана као заштитни појас 110 kV надземног далековода, а на начин приказан на графичком изводу. b)  Увидом на лицу мјеста, као и увидом у приложену документацију за предметно земљиште означено као парцела к. ч. број: 998/2 и 998/1 к. о. Доњи Рахић, констатовано је сљедеће: - Предметно земљиште означено као парцела к. ч. број 998/1 к. о. Доњи Рахић, представља дијелом изграђено земљиште (на дијелу парцеле уз пут у урбаном подручју изграђен индивидуални стамбени објекат и помоћни објекат) са ријешеним приступом до истог. - Предметно земљиште означено као парцела к. ч. број: 998/2 к. о. Доњи Рахић, представља изграђено земљиште (изграђен стуб надземног далековода), са ријешеним приступом до истог. Предметно земљиште означено као к. ч. број 998/1 к. о. Доњи Рахић, налази се у просторној цјелини урбаног подручја Доњи Рахић, већим дијелом у оквиру пољопривредног земљишта, дијелом у оквиру шумског земљишта, док дио предметног земљишта представља површину која је планом дефинисана и као заштитни појас 110 kV надземног далековода, а у свему како је то приказано на графичком изводу. Предметно земљиште означено као к. ч. 998/2 к. о. Доњи Рахић, налази се у просторној цјелини урбаног подручја Доњи Рахић у оквиру шумског земљишта, а унутар заштитног појаса 110 kV надземног далековода, а у свему како је то приказано на графичком изводу. c)  Увидом на лицу мјеста, као и увидом у приложену документацију, за предметно земљиште означено као парцеле к. ч. број: 808/3, 809/3 и 809/1 к. о. Сандићи, констатовано је сљедеће: - Предметно земљиште означено као парцеле к. ч. број: 808/3 и 809/3 к. о. Сандићи, представља парцелу на којој је изграђен стуб надземног далековода са ријешеним приступом до истог. - Предметно земљиште означено као парцела к. ч. број: 809/1 к. о. Сандићи, представља неизграђено земљиште са ријешеним приступом до истог. Предметно земљиште означено као к. ч. број 808/3, 809/3 и 809/1 к. о. Сандићи, налази се у просторној цјелини урбаног подручја Сандићи, у оквиру пољопривредног земљишта. Дио предметног земљишта означеног као к. ч. број 809/1 к. о. Сандићи, као и предметно земљиште означено као к. ч. број 808/3, 809/3 к. о. Сандићи, дефинисано је и као заштитни појас 110 kV надземног далековода, а у свему како је то приказано на графичком изводу. (3) Изводом из измјена и допуна Урбанистичког плана града Брчко (II), стамбено насеље Брод, намјена површина, број предмета: 48-000164/20, број акта: 06-1116ОД-073/21 од 11. јануара 2021. године, Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове установило је сљедеће: 



  Увидом на лицу мјеста, као и увидом у приложену документацију, за предметно земљиште означено као парцела к. ч. број: 434/1, к. о. Брод констатовано је сљедеће: - Предметно земљиште означено као к. ч. број 434/1, к. о. Брод, представља неизграђено земљиште са ријешеним приступом до истог. Предметно земљиште се налази у просторној цјелини стамбеног насеља Брод у оквиру површине која је планом дефинисана као становање Гн до 120 ст/ха и компатибилне дјелатности, у свему како је то приказано на графичком изводу број: 48-000164/20 од 11. јануара 2021. године. (4) Изводом из измјена и допуна Урбанистичког плана Брчко (II), стамбено насеље Брезик, намјена површина, број предмета: 48-000164/20, број акта: 06-1116ОД-076/21 од 11. јануара 2021. године, Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове установило је сљедеће: Увидом на лицу мјеста, као и увидом у приложену документацију, за предметно земљиште означено као к. ч. број: 1064/1, 1064/8 к. о. Брезик констатовано је сљедеће: - Предметно земљиште означено као к. ч. број 1064/1 к. о. Брезик, представља неизграђено земљиште, док предметно земљиште означено као к. ч. број 1064/8 к. о. Брезик, представља изграђено земљиште (изграђен стуб надземног далековода). Предметно земљиште налази се у просторној цјелини стамбеног насеља Брезик, дијелом у оквиру површине која је планом дефинисана као становање Гн до 120 ст/ха и компатибилне дјелатности, а дио предметног земљишта чини површину која је планом дефинисана као заштитни појас планираног ауто-пута. Такође, дио предметног земљишта означеног као к. ч. број 1064/1 к. о. Брезик и предметног земљишта означено као к. ч. број 1064/8 к. о. Брезик, представља површину која је дефинисана и као заштитни појас 110 kV надземног далековода, на начин како је приказан на графичком изводу.  Члан 4 (1) Актом број: 14.1-04.3-2559/20-АВ од 24. новембра 2020. године, Дирекција за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине доставила је процјену тржишне вриједности некретнина из фискалног регистра, а како слиједи: a. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 998/2, к. о. Доњи Рахић, процијењена је на износ од 1.053,06 КМ. b. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 10/18, к. о. Брод, процијењена је на износ од 884,57 КМ. c. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 809/3, к. о. Сандићи, процијењена је на износ од 468,69 КМ. d. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 808/3, к. о. Сандићи, процијењена је на износ од 156,23 КМ. e. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број  1064/8, к. о. Брезик, процијењена је на износ од 1.019,53 КМ. (2) Актом број: 14.1-04.3-2645/20-АВ од 3. децембра 2020. године, Дирекција за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине доставила је процјену вриједности имовине из фискалног регистра, како слиједи: 



  a. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 434/1, к. о. Брод, процијењена је на износ од 5.915,61 КМ.  (3) Актом број: 14.1-04.3-2691/20-АВ од 15. децембра 2020. године, Дирекција за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине доставила је процјену вриједности имовине из фискалног регистра, а како слиједи: a. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 1998/2 к. о. Брчко 3 процијењена је на начин да вриједност земљишта износи 293.925,47 КМ а вриједност објекта 159.970,97 КМ и 117.051,22 КМ што укупно износи 570.947,66 КМ. b. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 448/2 к. о. Брод процијењена је на начин да вриједност земљишта износи 43.726,21, а вриједност објекта од 63.731,51 КМ и 26.394,02 КМ што укупно износи 133.851,74 КМ. c. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 446 к. о. Брод, процијењена је на износ од 11.152,82 КМ. d. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 430 к. о. Брод, процијењена је на износ од 32.242,30 КМ. e. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 429/1 к. о. Брод процијењена је на начин да вриједност земљишта износи 88.248,46 КМ, а вриједност објеката 134.320,63 КМ, што укупно износи 222.569,09 КМ. f. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 428 к. о. Брод процијењена на износ од 73.630,62 КМ. g. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 429/2 к. о. Брод процијењена је на износ од 31.857,34 КМ. h. Укупна вриједност некретнине означене као парцела к. ч. број 422/3 к. о. Брод процијењена је на износ од 18.780,18 КМ. (4) Укупна вриједност имовине из фискалног регистра износи 1.105.183,069 КМ за некретнине и објекте описане у ставовима 1, 2, 3 и 5 овог члана. (5) Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове доставило је акт број предмета: 48-000164/20, број акта: 06-1116ОД-072/21 од 11. јануара 2021. године, достава података, копије аката Дирекције за финансије о утврђеном износу накнада за успостављање служности на предметним некретнинама у правоснажно окончаном поступку експропријације некретнина у сврху изградње четири нова стуба на траси далековода, који прелазе преко заобилазнице око града Брчко за сљедеће парцеле како слиједи:  a. Актом број: 14.1-04.3-352/18 од 8. маја 2018. године, Дирекција за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, доставила је износ накнаде у поступку експропријације некретнина за некретнине: - к. ч. 1064/1, право служности, к. о. Брезик, власник Драгица Зарић и др., износ накнаде за успостављање права служности 371,109 КМ; b. Актом број: 14.1-04.3-352/18 од 7. августа 2018. године, Дирекција за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, доставила је износ накнаде за успостављање права служности за некретнине како слиједи: - к. ч. 809/1, право служности, к. о. Сандићи, власник Лазар (Лазар) Божић, износ накнаде за успостављање права служности 48,74 КМ; 



  - к. ч. 998/1, право служности к. о. Рахић Доњи, власник Перо (Андрија) Иваковић, износ накнаде за успостављање права служности 29,49 КМ; - к. ч. 10/3, право служности к. о. Брод, власник Бранко (Јово) Пудић, износ накнаде за успостављање права служности 204,29 КМ. (6) Укупна вриједност накнаде за установљење права служности износи 653,629 КМ за некретнине описане у ставу 5 овог члана.  Члан 5 (1)  Скупштина Брчко дистрикта БиХ одлучује да се уступање изврши без накнаде. (2)  Став 1 овог члана односи се на све непокретности, објекте и заснивање права служности     из члана 2 и члана 6 става 3 ове одлуке.   Члан 6 (1) Ова одлука представља основ за закључење нотарског уговора којим ће се извршити пренос права власништва на некретнинама, права власништва на објектима и права служности на начин како је то описано у члану 2 ове одлуке и који ће служити за упис права у земљишне књиге Основног суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у корист стицаоца. (2) Нотарске трошкове закључења уговора сносиће акционарско друштво за пренос електричне енергије „Електропренос Босне и Херцеговине“. (3) Ова одлука представља основ и за закључење нотарског/нотарских уговора о оснивању права служности на некретнинама у власништву Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а на којима су већ изграђени електроенергетски објекти (далеководи) који су власништво стицаоца, укључујући и безбједности појас за исте, а који далеководи нису обухваћени овом одлуком. (4) Нотарски уговор(и) из става 3 овог члана ће бити закључен(и) тек након што стицалац прибави сву документацију потребну за закључење уговора, укључујући посебно утврђивање тачних ознака некретнина, геодетско снимање електроенергетских објеката, њихове трасе и заштитног појаса. (5) На некретнинама на којима је уписано право власништва или право грађења у корист физичког или правног лица, а на којима су изграђени далеководи или које представљају заштитни појас за исте стицалац ће самостално и о властитом трошку спровести поступак за закључење уговора о купопродаји некретнине или заснивању права служности на истима.  Члан 7 (1) Нотарски уговор закључен на основу ове одлуке обавезно мора да садржи одредбу да ће се у Ц теретном листу у свим земљишно-књижним изводима за све некретнине и објекте за које се врши пренос права власништва, а у складу с Налогом супервизора којим се регулише статус свих водова и објеката за пренос електричне енергије који се налазе у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине од 19. септембра 2009. године, да ће се извршити сљедећи упис:  „У случају законите подјеле или ликвидације Електропреноса Босне и Херцеговине као правног лица, имовина те компаније која се налази у Брчко дистрикту Босне и 



  Херцеговине, у поступку подјеле имовине између акционара, аутоматски се сматра имовином Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у складу с Коначном одлуком и њеним анексом.“ Члан 8 За реализацију ове одлуке задужује се Канцеларија за управљање јавном имовином Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.               Члан 9 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.    Број: 01-02-2501/21 Брчко, 2. јуна 2021. године                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                      СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић Достављено:  1. Предсједнику; 2. Потпредсједнику; 3. Градоначелнику; 4. Канцеларија за управљање јавном имовином (2x); 5. Одјељењу  за просторно планирање; 6. Дирекцији за финансије; 7. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 8. Архиви.  


