
    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 – пречишћени текст и број 5/20), 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 („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20) и Предлога одлуке ЈП "Путеви Брчко" д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, број предмета: 01-520/21 од 3. фебруара 2021. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 3. редовној сједници одржаној 24. фебруара 2021. године, доноси   О Д Л У К У О ПОВЈЕРАВАЊУ ИЗГРАДЊЕ МОСТА БРЧКО–ГУЊА 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 изградња моста Брчко–Гуња, преко корита ријеке Саве (у даљем тексту: Mост), као и спровођење свих потребних поступака израде потребних студија, пројектне и техничке документације, прибављање разних дозвола и сагласности, а све у складу с мјеродавним прописима који су на снази у Босни и Херцеговини, Републици Хрватској и Брчко дистрикту БиХ.    Члан 2 (1) 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 са изградњом моста који ће гласити на Владу Брчко дистрикта – Одјељење за јавне послове.  (2) Потребно је 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 (1) Градоначелник Брчко дистрикта БиХ ће именовати тим за имплементацију, праћење и вођење потребних активности и послова из члана 1 ове одлуке (у даљем тексту: тим за имплементацију) у који ће бити именована лица у вези с појединим питањима везаним за реализацију пројекта. 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 



 2(2) Тим за имплементацију ће се састојати од довољног броја чланова који би својим дјеловањем покрили све потребне активности у техничко-оперативном и стручном смислу.   (3) Оквирно,  састав тима ће се формирати  по сљедећем моделу: - по један представник из Владиних одјељења: Одјељење за јавну безбједност, Одјељење за јавне послове и Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове; - представници Предузећа; - стручњак из области металних и бетонских конструкција на мостовима; - стручњак из области хидролошких и геотехничких радова; - представник Завода за планирање и изградњу града. (4) Уколико се укаже потреба за ангажовањем екстерних стручњака у тим за имплементацију, они ће имати право на новчану накнаду, која ће падати на терет средстава Предузећа, а која ће се утврдити уз сагласност Управног одбора Предузећа.  (5) Тимом за имплементацију руководи градоначелник Брчко дистрикта БиХ, а састанци тима за имплементацију одржаваће се једанпут седмично.                                                       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 изградњи објекта на државној граници, као и утврђивању тачне локације новог моста, с тим што ће се искористити постојећа инфраструктура (гранични прелаз и сл.), чиме би се смањили трошкови и убрзао процес градње.   Члан 5 (1) Преостали, односно неутрошени износ средстава, који је утврђен у члану 5 Одлуке о повјеравању ванредног одржавања/реконструкције моста Брчко–Гуња на М14.1 БиХ/ДЦ 214 РХ, преко корита ријеке Саве Јавном предузећу „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, број: 01-02-761/19, од 18. децембра 2019. године, користиће се за финансирање свих трошкова везаних за изградњу моста.  (2) Укупан 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, кроз одлуке Скупштине Брчко дистрикта БиХ, укључујући и евентуални износ који би се кроз преговоре на основу споразума обезбиједио од Републике Хрватске.   Члан 6 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 кроз процедуре јавне набавке спроведе и такве активности.   Члан 7 Предузеће ће сходно важећим прописима кроз тендерску процедуру спровести одабир извођача радова, као и надзорног тијела за контролу квалитета и квантитета радова изведених на изградњи новог  моста. 



 3 Члан 8 (1) Овако донесена Одлука са овим садржајем представља виђење ствари на дан доношења исте. (2) 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 9 (1) Ова одлука ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. (2) Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о повјеравању ванредног одржавања/реконструкције моста Брчко–Гуња на М14.1 БиХ/ДЦ 214 РХ, преко корита ријеке Саве Јавном предузећу „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, број: 01-02-761/19, од 18. децембра 2019. године.   Број: 01-02-1030/21 Брчко, 24. фебруара 2021. године           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                Мр сц. Синиша Милић  Достављено:  1. Предсједнику; 2. Потпредсједнику; 3. Градоначелнику;  4. Одјељењу за јавне послове; 5. ЈП „Путеви Брчко“ д. о. о.; 6. Сектору за координацију политика и опште послове – Одсјеку за опште послове; 7. Архиви. 


