
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), члана 9 Закона о експропријацији некретнина у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 18/18 – пречишћени текст и број 30/20), 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) и Предлога одлуке градоначелника Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 30-000073/21, број акта: 01.1-1413ЕК-006/21 од 28. априла 2021. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 10. редовној сједници одржаној 16. јуна 2021. године, доноси    О Д Л У К У О  УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА     Члан 1      Утврђује се да је од јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ изградња нисконапонске мреже, армиранобетонских стубова и постављање јавне расвјете на исте у МЗ Улице, на земљишту означеном као к. ч. број:  861/3 к. о. Улице – Буковац  (по новом премјеру), уписана у ПЛ број: 434, а што по старом премјеру одговара парцели (дио 534/4) к. о. Улице – Буковац уписана у зк. ул. бр. 37, парцеле (дио 535/3) и (дио 533) к. о. Улице – Буковац уписане у зк. ул. бр. 338, парцела 704 к. о. Улице – Буковац (по новом премјеру), уписана у ПЛ бр. 154, а што по старом премјеру одговара парцели (дио 404/1) к. о. Улице – Буковац уписана у зк. ул. бр. 506, парцела 706 к. о. Улице – Буковац (по новом премјеру), уписана у ПЛ бр. 90, а што по старом премјеру одговара парцели (дио 402/1) к. о. Улице – Буковац уписана у зк. ул. бр. 148, парцела 705 к. о. Улице – Буковац  (по новом премјеру), уписана у ПЛ број: 1072, а што по старом премјеру одговара парцели (дио 404/5) к. о. Улице – Буковац уписана у зк. ул. бр. 674 и 711 к. о. Улице – Буковац  (по новом премјеру), уписана у ПЛ број: 728, а што по старом премјеру одговара парцели (404/2) к. о. Улице Буковац уписана у зк. ул. бр. 656, све у Брчко дистрикт БиХ.  Члан 2      Корисник експропријације некретнина из члана 1 ове одлуке је Брчко дистрикт БиХ.  Члан 3       Јавни интерес Брчко дистрикта БиХ из члана 1 ове одлуке утврђује се на основу Рјешења о локационим условима са Графичким изводом из Просторног плана Брчко дистрикта БиХ 2007–2017. година – урбано подручје Улице – намјена површина, број предмета: УП-И-22-000304/20 (број акта: 06-1116ОД-007/20) од 13. марта 2020. године те Закључка, број предмета: УП-И-22-000304/20 (број акта: 06-1116ОД-011/20) од 22. септембра 2020. године.     Члан 4 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Број: 01-02-2700/21 Брчко, 16. јуна 2021. године           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                Мр сц. Синиша Милић Достављено:  1. Предсједнику; 2. Потпредсједнику; 3. Градоначелнику; 4. Одјељењу  за просторно планирање и имовинско-правне послове; 5. Одјељењу за комуналне послове; 6. Сектору за координацију политика и опште послове – Одсјеку за опште послове; 7. Архиви.  


