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З А П И С Н И К 

са јавне презентације документа 

„Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу међудржавног 

моста преко ријеке Саве код Градишке“, 

 

Јавна презентација одржана је у општини Градишка дана 07.09.2016. године са почетком у 

10 часова. Организована је од стране ЈП“Аутопутеви Републике Српске“д.о.о у сарадњи са 

Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. 

Јавној презентацији присуствовали су представници: 

- Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске, надлежни орган  

- ЈП“Аутопутеви Републике Српске“д.о.о. Бања Лука, инвеститор, 

- Конзорциј „Институт за грађевинарство „ИГ“д.о.о. Бања Лука, Oikon d.o.o. 

Zagreb и Institut IGH d.d., носиоци израде Доказа, 

- Општина Градишка, заинтересована страна, 

- Мјесна заједница Чатрња, заинтересована страна, 

- МУП Градишка, заинтересована страна 

- Новинари, заинтересована страна, 

и други према листи присутних у прилогу записника.  

Представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске и ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука су поздравили присутне и дали кратак осврт 

на претходне активности. Између осталог, да је Захтјев за издавање еколошке дозволе 

поднешен Министарству дана 20.07.2016. године у складу са Законом о заштити животне 

средине, као и то да је обезбијеђен јавни увид у ову документацију у општини Градишка у 

трајању од 28.07.2016. до 26.09.2016. године. Такође је опет наглашено да, у том периоду, 

сви заинтересовани могу доставити писмено своје примједбе, мишљења и коментаре који 

ће се, по завршетку трајња јавног увида, размотрити и обрадити кроз Доказе. 

Представник носиоца израде је затим презентовао документ „Докази уз захтјев за издавање 

еколошке дозволе за изградњу међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке на 

дионици брзе цесте у Републици Хрватској: Окучани - граница Босне и Херцеговине и на 

дионици аутопута Е661 у Босни и Херцеговини: Градишка - граница Републике Хрватске“. 

Описао је локацију моста и захват у простору, те пројекат и техничке карактеристике моста. 

Нагласио је да сви заинтересовани могу погледати графичке прилоге у одговарајућој 

размјери у саставу документације која је на увиду, као и дати своје мишљење и коментаре у 

периоду трајња јавног увида, који ће се размотрити и обрадити кроз допуну Доказа. 

Детаљно је описао све идентификоване утицаје на животну средину разматране кроз 

Доказе, са стањем прије захвата, као и приједлоге мјера заштите животне средине за фазе 

изградње и кориштења, те планирани мониторинг сегмената животне средине, како у току 

изградње, тако и у току кориштења предментог објекта. 
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Након презентације услиједила је дискусија: 

Љиљана Станишљевић – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

РС  

Захвалила се на лијепо припремљеној и садржајној презентацији и замолила све присутне 

да се, уколико имају питања, коментара или приједби, јаве за ријеч. 

Сњежана Ђурић – Општинински еколошки инспектор   

Питала је шта је обухваћено кроз ову документацију, односно шта је се обухват пројекта и 

еколошке дозволе, те да ли има пратећих садржаја?  

Љиљана Станишљевић – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

РС  

Појаснила је да се еколошка дозвола односи на мост до уклапања на аутопут, а не даље, 

мислећи на гранични прелаз и царинске терминале. Такође, је објаснила да је Управа за 

индиректно опорезивање посебно поднијела захтјев за еколошку дозволу за гранични 

прелаз и да су они инвеститори тог пројекта, а не ЈП“Аутопутеви РС“. 

Ђорђе Живковић – Општина Градишка, сарадник за заштиту животне средине 

Дао је коментар да се кроз Доказе у дијелу фауне, не наводи да у предметном обухвату има 

26 врста живих бића и да би их требало све побројати. 

Саша Дуновић– представник носиоца израде Доказа 

Прихватио је ову примједбу и рекао је да ће се, по истеку јавног увида, ова листа уврстити у 

Доказе. 

Ђорђе Живковић – Општина Градишка, сарадник за заштиту животне средине 

Навео је да је за потребе израде Просторног плана Републике Српске до 2025. године, 

прикупљена документација у којој су побројане рибље популације и да листу може дaти 

носиоцу израде. Након чега је листу предао Носиоцу израде. 

Љиљана Станишљевић – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

РС  

Захвалила се на овим подацима и прихваћено је да се такође допуни кроз Доказе.  

Ђорђе Живковић – Општина Градишка, сарадник за заштиту животне средине 

Питао је зашто кроз Доказе, у дијелу који се односи на планирани мониторинг, није 

предвиђен мониторинг ваздуха? Такође је напоменуо да се тачно дефинише удаљеност 

локација од планираног моста, на којима ће се вршити узорковање воде из ријеке Саве у 

склопу предвиђеног мониторинга. 

Саша Дуновић– представник носиоца израде Доказа 

Појаснио је да се ова тематика разматрала кроз израду Доказа и да се кроз цестовну 

инфраструктуру не мора радити мониторинг ваздуха, да се о овом дискутовало приликом 

израде Доказа, те да су ипак превладала мишљења да није потребан овај мониторинг. 

Такође, наводи да ће се након јавног увида опет размотрити ова проблематика и уврстити 

евентуално за период изградње. Као и то да ће се у коначној верзији документа дефинисати 

тачна удаљеност локација за узорковање воде.  
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Сњежана Ђурић – Општинински еколошки инспектор   

Предложила је да се размотри и предвиди могућност праћења квалитета ваздуха по налогу 

инспектора. 

Љиљана Станишљевић – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

РС  

Објаснила је да је еколошком дозволом за гранични прелаз предвиђен мониторинг ваздуха. 

Предлаже да се евентуално допуни мониторинг ваздуха у фази изградње код извођења 

земљаних радова на мосту и да се ова могућност размотри. Као и дефинисање локација 

испитивања квалитета воде узводно и низводно од локације моста. 

Милан Стојаковић – испред „Зепс“ д.о.о. за екологију, пројектовање и сигурност 

Рекао је да у Доказима нигдје нема капацитета возила, која се очекују на прелазу. 

Љиљана Станишљевић – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

РС  

Објаснила је да је ово највјероватније уврштено кроз еколошку дозволу за гранични прелаз 

и да нема потребе да се дуплирају послови и мониторинг. 

Такође је, обзиром да није било више питања, поздравила све присутне и захвалила се 

свима на присуству и активном учешћу. 

 

Записник саставила:      

            Љиљана Мартић, дипл. инж. грађ.   

                ЈП „Аутопутеви РС“, Бања Лука   

 

 

 

 

 

Прилог:  

- Фотографије са презентације 

- Листа присутних 
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