
 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 54/18, 17/20 и 24/20), разматрајући Информацију о формирању гробља на земљишту Новог Бимекса у стечају, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на I наставку 15. редовне сједнице одржаном 10. новембра 2021. године, доноси  З А К Љ У Ч А К  1. Даје се сагласност Брчко дистрикту БиХ као стечајном повјериоцу да у поступку стечаја над д. д. „Нови Бимекс“ Брчко – у стечају, судски број: 960 Ст 091771 15 Ст путем законског заступника откупи дио имовине стечајног дужника на локалитету „Фарма“, парцеле означене као к. ч. број 939/1, у површини од 161м2+7191м2, односно у укупној површини од 7352м2, дио к. ч. број 940, у цијелости, односно у површини од 16090 м2 и к. ч. број 936/3, у цијелости, односно у површини од 6612м2, по цијени коју је одредила Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ у укупном износу од 883.552,89 КМ, а које некретнине дијелом у нарави чине гробље, а дијелом су планским актом предвиђене у те сврхе, те су планским актом предвиђене за изградњу саобраћајнице.   2. Задужује се Канцеларија за управљање јавном имовином да у року од деведесет (90) дана, од дана запримања захтјева, спроведе поступак располагања специјалном погодбом имовином Дистрикта ради изградње гробља, на парцелама које представљају постојеће гробље и планирано гробље, осим дијелова парцела које су предвиђене за изградњу инфраструктуре и парцеле намијењене као зона рада и индустрије у складу с просторном-планском документацијом, те градоначелнику Брчко дистрикта БиХ достави у нацрту предлог одлуке о утврђивању јавног интереса који ће бити предложен Скупштини Брчко дистрикта БиХ.   3. Задужују се надлежна одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ да одмах након куповине предметних парцела од стране стечајног дужника д. д. „Нови Бимекс“ Брчко, ради спровођења поступка располагања специјалном погодбом имовином Дистрикта ради изградње гробља, сарађују с Канцеларијом за управљање јавном имовином, ради реализације поступка, те изврше потребна снимања парцела, цијепање   BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA  СКУПШТИНА  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 



земљишта као и изврше достављање свих потребних података и информација како би се наведени поступак реализовао у року из члана 2 овог закључка.   4. Саставни дио овог закључка чини скица постојећег стања и планираног гробља од 20. октобра 2021. године.   5. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак Скупштине, број: 01-02-428/18 од 25. јула 2018. године и став 3 Закључка Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-653/19 од 11. септембра 2019. године.  Број: 01-02-6108/21 Брчко, 10. новембра 2021. године                                                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                       Мр сц. Синиша Милић Достављено: 1) Предсједнику; 2) Потпредсједнику; 3) Градоначелнику; 4) Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ; 5) Дирекцији за финансије; 6) Канцеларији за управљање јавном имовином; 7) Одјељењу за јавни регистар; 8) Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове; 9) Сектору за опште послове и стратешко планирање –                 Одсјеку за опште послове; 10) Архиви. 


