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Састанак Митровића и Ласића о актуелним питањима 

Мостар, 8. јули 2020. године 

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Војин Митровић одржао је           
данас састанак у Мостару са министром промета и комуникација Федерације Босне и            
Херцеговине Денисом Ласићем са којим је разговарао о изградњи Коридора 5ц,           
Јадранско-јонском ауто-путу и стању у ваздушном саобраћају.  

Како је истакао министар Ласић, дио Коридора 5ц који пролази кроз Федерацију БиХ             
износи 273 km, а до сада су изграђена 102 km. „Тренутно је у изградњи 38 километара                
ауто-пута, односно осам је активних градилишта. Такође, затворена је финансијска          
конструкција за све планиране дионице, осим од Овчара до Брадине“, објаснио је            
министар Ласић. 

Министар Митровић је информисао министра Ласића да ће до краја године бити познато             
која ће се траса од пет понуђених изабрати за изградњу будућег Јадранско-јонског            
ауто-пута, који треба да споји нашу земљу са Хрватском и Италијом, односно Црном             
Гором, Албанијом и Грчком.  

Наиме, Јадранско-јонски ауто-пут кроз Босну и Херцеговину почиње у Почитељу, а           
завршава у Аранђелову код Требиња на граници са Црном Гором. Планско-пројектном           
документацијом овог ауто-пута предвиђено је да његова дужина кроз Федерацију БиХ и            
Републику Српску буде око 110 километара. 

Услијед пада ваздушног саобраћаја од преко 90% због пандемије коронавируса, и           
ваздухопловна индустрија се суочава са значајном финансијском кризом. Стога су се           
саговорници сложили да је потребно помоћи Агенцији за пружање услуга у ваздушној            
пловидби БиХ како би лакше превазишла тешке посљедице пандемије. 

Министар Митровић је нагласио да је Министарство у оквиру својих надлежности           
предузело додатне активности на изналажењу рјешења за помоћ институцијама цивилног          
ваздухопловства у циљу обезбјеђења наставка њиховог несметаног рада. 

Министри су изразили задовољство досадашњом квалитетном и успјешном сарадњом те          
закључили да је неопходно успоставити што бољу координацију између свих ресорних           
министарстава о свим питањима из њихових надлежности. 
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Sastanak Mitrovića i Lasića o aktuelnim pitanjima 

Mostar, 8. juli 2020. godine 

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je danas sastanak u              
Mostaru sa ministrom prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Denisom           
Lasićem sa kojim je razgovarao o izgradnji Koridora Vc, Jadransko-jonskoj autocesti i stanju u              
zračnom prometu.  

Kako je istakao ministar Lasić, dio Koridora Vc koji prolazi kroz Federaciju BiH iznosi 273 km,                
a do sada su izgrađena 102 km. „Trenutno je u izgradnji 38 kilometara autoceste, odnosno osam                
je aktivnih gradilišta. Također, zatvorena je finansijska konstrukcija za sve planirane dionice,            
osim od Ovčara do Bradine“, objasnio je ministar Lasić. 

Ministar Mitrović je informirao ministra Lasića da će do kraja godine biti poznato koja će se                
trasa od pet ponuđenih izabrati za izgradnju buduće Jadransko-jonske autoceste, koja treba            
spojiti našu zemlju sa Hrvatskom i Italijom, odnosno Crnom Gorom, Albanijom i Grčkom.  

Naime, Jadransko-jonska autocesta kroz Bosnu i Hercegovinu počinje u Počitelju, a završava u             
Aranđelovu kod Trebinja na granici sa Crnom Gorom. Plansko-projektnom dokumentacijom ove           
autoceste predviđeno je da njena dužina kroz Federaciju BiH i Republiku Srpsku bude oko 110               
kilometara. 

Uslijed pada zračnog prometa od preko 90% zbog pandemije koronavirusa, i zrakoplovna            
industrija se suočava sa značajnom finansijskom krizom. Stoga su se sagovornici složili da je              
potrebno pomoći Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH kako bi lakše prevazišla              
teške posljedice pandemije. 

Ministar Mitrović je naglasio da je Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti preduzelo dodatne             
aktivnosti na iznalaženju rješenja za pomoć institucijama civilnog zrakoplovstva u cilju           
osiguranja nastavka njihovog nesmetanog rada. 

Ministri su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom kvalitetnom i uspješnom saradnjom te zaključili da            
je neophodno uspostaviti što bolju koordinaciju između svih resornih ministarstava o svim            
pitanjima iz njihovih nadležnosti. 

 

 

 

 


