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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 БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 22/18), 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 – пречишћени текст 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18), а у вези са Закључком Владе 
Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 13-002139/18, број акта: 01.11-1161ДС-027/19 од 
24. јануара 2019. године, Рјешења Полиције Брчко дистрикта БиХ, број предмета: УП-
I-14-.04- 1-26-132/19, број акта: 14.04.1-26-6363/19 од 24. јануара 2019. године и 
Закључка Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-517/19 од 28. јануара 2019. 
године, и Предлога одлуке ЈП „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, број 
предмета: 01-5870/19 од 5. децембра 2019. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, 
на 57. редовној сједници одржаној 18. децембра 2019. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПОВЈЕРАВАЊУ ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА / РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА 

БРЧКО–ГУЊА НА М14.1 БиХ/ДЦ 214 РХ, ПРЕКО КОРИТА РИЈЕКЕ САВЕ 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 ванредно одржавање / реконструкција моста Брчко–Гуња 
на М14.1 БиХ/ДЦ 214 РХ, преко корита ријеке Саве (у даљем тексту: мост), као и 
спровођење свих потребних поступака израде потребних студија пројектне и 
техничке документације, прибављање разних дозвола и сагласности а све у складу 
са мјеродавним прописима који су на снази у Босни и Херцеговини, Републици 
Хрватској и Брчко дистрикту БиХ. Обим активности треба бити такав да ће омогућити 
одвијање теретног саобраћаја преко моста до максимално сљедећих десет (10) 
година у специјалном режиму који ће бити дефинисан кроз пројектни задатак као 
саставни дио главног пројекта, то значи да је у том периоду потребно спровести све 
потребне радње у сврху градње новог моста за теретни саобраћај. 

 
Члан 2 

Предузеће ће у сарадњи с Владом Брчко дистрикта БиХ, као и другим надлежним 
институцијама обезбиједити прибављање потребне документације (дозвола, 
сагласности и сл.) за извођење радова повезаних с ванредним одржавањем / 
реконструкцијом моста који ће гласити на Владу Брчко дистрикта – Одјељење за 
јавне послове. За вријеме трајања радова потребно је обезбиједити услове у режиму 
за привремено одвијање саобраћаја на мосту. 

Такође је потребно у свему обезбиједити пуну координацију с представницима 
Републике Хрватске, по моделу да исту воде и обезбјеђују надлежна тијела, 
предузећа, органи, институције истог нивоа надлежности и одговорности. 

 
 



 

 

Члан 3 
Предузеће ће именовати тим за имплементацију, праћење, вођење и спровођење 

потребних активности и послова из члана 1 ове одлуке у који ће бити именовани 
стручњаци у вези с појединим питањима везаним за реализацију пројекта. 
 

У састав тима треба да буду именовани стручњаци са искуством и потребним 
лиценцама за поједине потребне активности. 

Тим ће се састојати од довољног броја чланова који би својим дјеловањем 
покрили све потребне активности у техничко-оперативном и стручном смислу. 
Оквирно, састав тима формирати по сљедећем моделу: 

- по један представник из Владиних одјељења: Одјељења за јавну 
безбједност, Одјељења за јавне послове и Одјељења за просторно 
планирање и имовинско-правне послове; 

- три представника ЈП "Путеви Брчко" д. о. о. Брчко дистрикт БиХ; 
- стручњак из области металних и бетонских конструкција на мостовима; 
- стручњак из области хидролошких и геотехничких радова; 
- представник Завода за планирање и изградњу града. 

Уколико се укаже потреба за ангажовањем екстерних стручњака у тим за 
имплементацију, исти ће имати право на новчану накнаду уз сагласност Управног 
одбора Предузећа.  

 
                                                     Члан 4 
Поред чланова тима за имплементацију потребно је да Влада Брчко дистрикта 

БиХ обезбиједи потребну комуникацију, сарадњу и контакте са именованим 
овлашћеним представницима држава Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, с 
обзиром да се ради о објекту на државној граници, а све у складу са Споразумом 
између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о одржавању и 
реконструкцији друмских мостова на државној граници од 19. септембра 2019. 
године. 

 
Члан 5 

Новчана средства обезбијеђена Одлуком Предузећа, број: 01-УО-75/19 од 5. 
јула 2019. године и Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-690/19 од 9. 
октобра 2019. године у износу од 1.600.000,00 КМ представљају почетна (иницијална) 
средства за покретање пројекта. Укупно потребни новчани износ за реализацију 
цијелог пројекта одредиће се након спровођења и окончања свих потребних послова, 
процедура, израде студија и пројектне документације, те осталих пратећих трошкова, 
а исти ће се обезбиједити из средстава Предузећа или других одговарајућих извора, 
уз сагласност Скупштине Брчко дистрикта БиХ, укључујући и евентуални износ који 
би се кроз преговоре на основу Споразума обезбиједио од Републике Хрватске. 

 
Члан 6 

Због хитности и реалних потреба за стављање у функцију моста и за саобраћај 
теретних возила у специјалном режиму, с обзиром да се не мијењају конструктивне 
нити просторне карактеристике моста, с обзиром на чињеницу да је мост ван 
функције за теретни саобраћај већ дуже вријеме, те се због тога трпе привредни и 
финансијски губици, потребно је размотрити могућност скраћеног поступка у складу 
са законом како би се добило на времену са циљем да се потребни радови изведу 
само на основу локационих услова. Уколико је то у супротности с прописима Брчко 
дистрикта, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, онда ићи на процедуру са 
грађевинском дозволом. 



 

 

 
Члан 7 

У случају потребе за уређењем околине моста на страни Босне и Херцеговине у 
погледу приступних саобраћајница и других површина намијењених за 
функционисање граничног прелаза, даје се сагласност Предузећу да у оквиру исте 
процедуре кроз посебан лот спроведе и такве активности. 

 
Члан 8 

Предузеће ће сходно важећим прописима кроз тендерску процедуру  
спровести одабир извођача радова, као и Надзорног  тијела  за контролу квалитета и 
квантитета изведених радова на ванредном одржавању / реконструкцији  моста. 

 
Члан 9 

 Саставни дио ове одлуке чине и ходограм планираних активности по моделу 
са или без грађевинске дозволе, као и Споразум између Савјета министара БиХ и 
Владе Републике Хрватске о ванредном одржавању / реконструкцији друмских 
мостова на државној граници. 

 
Члан 10 

Овако донесена Одлука са овим садржајем и ходограмом активности 
представља виђење ствари на дан доношења исте. 

У случају непредвиђених околности, ванредног стања, више силе, промјене 
стратегије саобраћаја на државним нивоима, или било ког другог оправданог разлога, 
новонастала ситуација ће се размотрити и бити дефинисана на измјенама или 
допунама ове одлуке, или новом одлуком. 
 

 
Члан 11 

Ова одлука ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 
 

Број: 01-02-761/19 
Брчко, 18. децембра 2019. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                      Есед Кадрић 
Достављено: 
 

1) Предсједнику; 
2) Потпредсједнику; 
3) Градоначелнику; 
4) Одјељењу за јавну безбједност; 
5) Одјељењу за јавне послове; 
6) Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове; 
7) Полицији Брчко дистрикта БиХ; 
8) ЈП „Путеви Брчко“ д. о. о . Брчко дистрикт БиХ; 
9) Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
10) Архиви. 

 
 


