
 
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“ 
број 54/18), разматрајући Информацију с Предлогом закључка у вези са 
елаборатом ИПСА д. о. о. Института Сарајево о утврђивању стања моста, 
процјене носивости моста и пројекат санације опреме моста преко ријеке Саве 
на граничном прелазу Брчко–Гуња, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 13. 
ванредној сједници одржаној 28. јануара 2019. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина Брчко дистрикта БиХ подржава досадашње активности 

предузете од стране Владе Брчко дистрикта БиХ које се односе на  

одвијањe саобраћаја на граничном прелазу Брчко–Гуња у складу са 

налазима и препорукама елабората ИПСА Института д. о. о. Сарајево о 

утврђивању стања моста, процјене носивости моста и пројекат санације 

опреме моста преко ријеке Саве на граничном прелазу Брчко–Гуња.  

2. Задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ да формира радну групу и на 

предлог исте усвоји Акциони план са прецизно дефинисаним роковима и 

активностима које имају за циљ рјешавање проблема одвијања теретног 

саобраћаја као и да предложи мјере за санацију постојећег моста за 

промет лаких моторних возила. 

3. Брчко дистрикт БиХ тражи од институција Босне и Херцеговине да 

успоставе контакт с надлежним институцијама Републике Хрватске с 

циљем трајног рјешавања проблема одвијања теретног саобраћаја преко 

ријеке Саве на граничном прелазу Брчко–Гуња. 

4. Задужује се градоначелник Брчко дистрикта БиХ да у сарадњи с 

предсједником Скупштине Брчко дистрикта БиХ организује састанак с 

представницима Вуковарско-сријемскe жупаније ради заједничког 

рјешавања проблема одвијања теретног саобраћаја преко ријеке Саве на 

граничном прелазу Брчко–Гуња. 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у 

Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 
Број: 01-02- 517/19 
Брчко, 28. јануара 2019. године 
                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                         Есед Кадрић 
Достављено: 

1) Предсједнику; 
2) Потпредсједнику; 
3) Градоначелнику; 
4) Одјељењу за јавне послове; 
5) Канцеларији координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара БиХ; 
6) Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
7) Архиви. 
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