
   На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), 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), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 6. редовној сједници одржаној 14. априла 2021. године, доноси   О Д Л У К У О ПРЕДУЗИМАЊУ АКТИВНОСТИ НА ИЗНАЛАЖЕЊУ РЈЕШЕЊА ОКО ИЗГРАДЊЕ НОВОГ МОСТА БРЧКО–ГУЊА ПРЕКО КОРИТА РИЈЕКЕ САВЕ   Члан 1  Овом одлуком Скупштина Брчко дистрикта БиХ указује на нужност изградње моста Брчко–Гуња преко корита ријеке Саве и иницирају се активности за предузимање радњи и изналажења рјешења око изградње новог моста.  Члан 2 Задужује се градоначелник Брчко дистрикта БиХ да упути писмо намјере Савјету министара Босне и Херцеговине које ће садржавати:  - позив Савјету министара Босне и Херцеговине да покрене активности и оствари комуникацију с надлежним институцијама Републике Хрватске у вези с реализацијом пројекта изградње новог моста Брчко–Гуња преко корита ријеке Саве; - намјеру суфинансирања изградње дијела моста који ће припадати БиХ; - предлог локације;  - спремност Брчко дистрикта БиХ за сарадњу у изради студијско-планерске и техничко-пројектне документације.  Члан 3 У сврху реализације ове одлуке градоначелник Брчко дистрикта БиХ ће именовати тим за имплементацију, а који ће се састојати од: - по једног представника из владиних одјељења: Одјељење за јавну безбједност, Одјељење за јавне послове и Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове; - представника ЈП „Путеви Брчко“; - представника Завода за планирање, пројектовање и развој.                                                              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  Члан 4 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, у случају потребе користиће се за суфинансирање изградње новог моста Брчко–Гуња преко корита ријеке Саве.   Члан 5 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 ЈП „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, да кроз процедуре јавне набавке спроведе такве активности.  Члан 6   (1) Ова одлука ступа на снагу првог идућег дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. (2) Ступањем на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге Одлука о повјеравању изградње моста Брчко–Гуња преко корита ријеке Саве Јавном предузећу „Путеви Брчко“ Брчко дистрикт БиХ, број: 01-02-1030/21 од 24. фебруара 2021. године.          Број: 01-02-1768/21                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК  Брчко, 14. априла 2021. године                                     СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ        Мр сц. Синиша Милић Достављено: 1) Предсједнику; 2) Потпредсједнику; 3) Градоначелнику; 4) Савјету министара Босне и Херцеговине; 5) Канцеларији координатора при Савјету министара Босне и Херцеговине; 6) Одјељењу за јавну безбједност;  7) Одјељењу за јавне послове; 8) Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове; 9) Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ; 10) ЈП „Путеви Брчко“ Брчко дистрикт БиХ; 11) Сектору за координацију политика и опште послове –                  Одсјеку за опште послове; 12) Архиви.  


