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PARLAMENTARNA SKUPSTINA BiH
- ZastupniClci dom

-

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupnidko pitanje

-

dostavlja se

Vijede ministara Bosne i Hercegovine, na 43. sjednici
26.3.2013.
godine, utvrdilo je Odgovor na zastupnidko pitanje koje je postavio Petar Kuni6.
zastupnik u Zastupnidkom domu ParlamentarneSkup5tine Bosne i
ine.
U privitku prosljetlujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja
S poStovanjem,

Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine

broj I

iku.
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Petar

Kunii, zastupnik

u Zastupnidkom domu Parlamentame skup5tine Bosne i

Hercegovine,na 42 sjednici Zastupnidkog doma odrZanoj 14 veljade 2013. godine,
postavio je slijede6e zastupnidko pitanje
,, Sta su nadleZni orgdni Bosne i Hercegovine, posebno Ministarstvo vanjskih poslova BiH,

udinili kod nadleZnih organa Republike Hrvatske u vezi
na Savi kod Gradi5ke?"

sa Sto brZem

pristupu izgradnji mosta

ODGOVOR
Sporazum izmedu Vijeda ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o
izgradnji medudrZavnog mosta preko rrjeke Save kod Gradi5ke i prikljudnih granidnih dionica
medudrZavne ceste E-661 (Sporazum) je potpisan 03.l1.20ll.godine u Sarajevu.
Parlamentarna skup5tina BiH je na l l.sjednici Doma naroda, odrZanoj 0L.02.20l2.godine i na
sjednici Zastupni0kog doma, odrZanoj 02.02.20l2.godine donijela Odluku o davanju
suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma izmedu Vijeca ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Republike Flrvatske o izgradnji medudrZavnog mosta preko rijeke Save kod CradiXke i
prikljudnih granidnih dionica medudrZavne ceste E-661.

Hercegovine je na l8.redovnoj sjednici, odrZanoj 29.02.20l2.godine
donijelo Odluku o ratifikaciji Sporazuma izmedu Vije6a ministara Bosne i Hercegovine i
Vlade Republike Hrvatske o izgradnji meiludrZavnog mosta preko rijeke Save kod Gradi5ke i
prikljuinih granidnih dionica medudrZavne ceste E-661.
Predsjedni5tvo Bosne

i

Odluka Predsjedni$tva Bosne i Hercegovine o ratiifikaciji Sporazuma je objavljena u
SluZbenom glasniku BiH-Metlunarodni ugovori, br. 4, od 06.O1.20l2.godine, i i time je
stupila na snagu.

tijelo u BiH za provedbu Sporazuma, prelna ilanku 5., je Ministarstvo prometa i
komunikacija BiH (MPK BiH), koje je bilo duZno u roku od 30 dana od datuma stupanja na
snagu Sporazuma, zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukuture, kao nadleZnim
tijelom u Republici Hrvatskoj, ,,osnovati zajednidko operativno tijelo sastavljeno od
predstavnika obiju ugovomih strana, a u cilju realiziranja aktivnosti iz ovog Sporazuma"'
NadleZno

Osnovana je Jedinica za rcal\zaciju Sporazuma, a dine je po pet predstavnika iz svake drLave..
Jedinica se do sada sastala 2 puta.

Prema informacijama iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH, u skladu sa Sporazumom

Republika Hrvarska je bila zaduZena za aktivnosti oko izrade Glavnog projekta. Glavni
projekat je izraden, radena je recenzija i projekat je revidovan. Sa strane Bosne i Hercegovine
uradena je nostrifikacija koja istovremeno podrazumijeva i reviziju. U fazi nostrifikacije
hrvatska srrana nam je trebala dostaviti elektronsku verziju projekta , IzvjeStaje recenzenta i
revidenta , predradunsku vrijednost mosta. Tek mjesec dana nakom uradene nostrifikacije
stigla je traZena dokumentacija.
Gradevinska dozvola 6e se izdati u tlrvatskoj, a u BiXI Saglasnost na gradevinsku dozvolu u

Ministarstvu za prosrorno uretlenje, gadevinarstvo i ekologiju RS u Banja Lluci. za
Saglasnost na gradevinsku dozvolu nedostaje jedino uplata O.3Vo predradunske vrijednosti
moita . Po5to je iz Hrvatske dostavljena kopija hedradunske vrijednosti mosta nabazi koje se
ne moZe izvr5ti uplat4 uslijedile su urgencije iz MPK BIH, a 04.02.2013. upuien je sluZbeni
dopis za dostavu orginala Predradunske vrijednosti mosta sa pedatom projektanta. Do sada

nije dobijen pomenuti dokument.
Briselu je l5.veljade 2Ol3.godine odrZan drugi trilateralni ministarski sastanak o
upravljanju granicorn (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Evropska komisija)'U
okviru tadke 2.dnevnog reda: Granidni inspekcijski prelazi (BIP-ovi) i radovi na CP Gradi5ka
i Nova Sela /Bijada, od strane predstavnika MVP BiH je naglasen znadaj izeradnje novog
mosta u Gradisci. 5to bi lokalnoj zajednici, ali i svim izvozticima iz BiH znadajno olakSalo
,".k"dttr"no poslovanje. Bosni i Hercegovine je alocirala dio sredstvava potrebnih za
izgradnju nouog most.. Prema dostupnim informacijama jo5 uvijek nije postignuto rje5enje

U

financiranja od strane Republike

Hrvatske-

\

Bosne i
Iz svega navedenog jasno proizilazi nadleZnost Ministarstva prometa i komunikacda
kod
Save
preko
rijeke
mosta
medudrZavnog
Hercegovine ,u sui aktivnosti u vezi izgradnje
Gradiske i prikljudnih granidnih dionica medudrZavne ceste E-661.
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PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
- Zaslrгpnički (loin -

SARAJEVO

PREUMET: Odgovor na zastupni č ko pjtanjc — dostav lja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25.4.2013.

godine, utvrdilo je Odgovor na pitanje koje je postavio Petar Kuni ć, zastupnik u
Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
U privitku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.
S poštovanjem,
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БOCИA И XEPЦEГOBИИA
CABJET МИИИСТАРА
Број : 05 - 50-1 - 561/13
Сарајево, 25.4.2013. гОдине
Петар Кунин, посланик у Представничком дому Парламентарне скупцгтике
Босне и Херцеговине, на 42. сједници Представничког дома, одржаној 14.02.2013. године ,
посгавио је сљедегзе посланичко питање :
„Y којој фазк је израда Закона о правима и дужноггима :аинистара и другив
ру ti оводеНих државних службеника државне управе?".
Ha постављено питање, Савјет министара Сосне и Херцеговине је на 4Тсједници
2.б 43. године, утврдио сљедени
одржаној 2 5•
ОДГОВОР
Поступајуf► и no закључцима са 39. сједнице Представкичког дома Парламентарне
скупштине Басне и Херцеговине, одржане 18.12.2012. године, те закључцима сз 34.
сједнице Савјета министара Босне и Херцеговине, одржане 11.01.2013. године , npervla
којима је задужено Министарство правде Босне и Херцеговине да у сарадњи са

Министарством финансија и трезора Босне и Херцеговине изради Нацрт закона 0
правима и дужностима министара, директора управних организација и других
руководенэих државних службеника, Министарство правде босне и Херцеговине је
иницирало одржавање састанка са представницима Министарства финансија и
трезора БиХ, те је сачињена и Савјету миниспара Босне и Херцеговине достављена
Информација у вези са реализацијом закључка под редним бројем 11. са 39. сједнице
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са
приједлогом закључака .
Након извршене анализе излагагба посланика Петра КуниАа, конггатовано је да се
исти односи на предупређивање растрошности и нетранспарентности у трошењу
буџетских средстава у вези са чим је предложено усвајање Закона 0 праиима и

дужностима министара, директлра управних организација и других руководеlгих

службеника. У свом излагању посланик Петар Куни посебно је истакао потребу да се
ова материја треба регулисати законом , a не подзаконским актима како је то до сада
био случај .
Цијенеfги дати приједлог у контексту системских прописа институција Босне и
Херцеговине који се односе на организацију рада органа управе и остале материјалне
прописе којима се дефинише ова материја, констатовано је да би се доношењем
посебног закона који би се искључиво однлсио на обавезе и права министара,
директора управних организација и других руководеfi их државних службеника
задирало у одредбе важеннх прописа којима је регулисана ова материја, a што би се
рефлектовало на финансијске токове у оквиру институција Босне и Херцеговине.
Такође је констатовано да се ова материја не односи првенствено на права и обавезе
министара , директора управних организација и других руководених државних
службеника у о бављању дужности , обзироц да је ова материја претежно дефинисана
како општим тако и посебним прОписима .
Анализом транскрипта иэлагања посланика Петра КуниЕlа установљено је да се
суштина наведене проблематике углавном односи на материју која је предмет Закона
0 платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („ Службени гласник
БиХ", бр. 50/08,35/09,75/09,32 /12 и 42/12) (у даљем тексту :3акон 0 платама ).

Наиме, одредбе Закона о платама се , између осталог односе и на плате и накнаде
иманованих и изабраних лица у институцијама Босне и Херцеговине и тo: на платгi е
разреде и коефицијенте за изабрана лица из чл . 8.,8а.,10. и 21. Закона 0 платама , као и
ндкнаде из члана 30. ов 0г вакона u тo: годишњи одмор и планено одсуство , исхрана у
т0 ку рада, регрес за годишњи одмор, боловање, плродиљска одсуство, прековремени

рад, рад у нерадне дане, нонни рад и рад у дане државних празника, право на
трошкове смјештаја , накнада за одвојени живот и накнада за привремено
распаређивање , обављање послова другог радног мјес-га, рад у управним одборима ,
надзорннм и другим радним тијелима, службено пут0 вање, превоз на посао и превоз
са посла, случај тешке повреде на раду запосленог, тешке болести и инвалидггости
запосленог или члана његове уже породице и смрти чланд уже породице запосленог,
случај смрти запосленог, образовање и стручно усавршавање , јубиларне награде,
отпремнина за одлазак у пензију, случај прекобројности , вријеме продуженог радна
-

правног статуса изабраних лица и именованих званичника . Начин и пос-гупак
остваривања ових права утврђује Савјет министара подзаконским актом.
Исто тако, права из члана 49. Закона 0 платама која се односе на коришнење
сlгужбених и приватних возила, трошкове фиксних и мобилних телефона, те
троцгкове репрезентације , уређена су подзаконским актом Савјета министара, гга
приједлог Министарства финансија и трезора БиХ, уз уважавање п0себности
појединих инстнтуција Босне и Херцеговине, те водећи рачуна 0 примјени пачела

транспарентности .
Из наведеног се може констатовати да је материја која би била дефинисана
доногггењем новог закона у ов 0ј области, обухванена Законом о платама, за чију
примјену i-i пр 0 ведбу је надлежно Министарство финансија и трезора БиХ, па је
предложено да се материја п 0јединих одредаба овог закона гдје је то могуне
прецизира и дефинише кроз одредбе самог Закона, a да се материја која је
специфична у односу на рад и надлежности појециних институција из практичггих
разлога и даље дефинише подзаконским актлм, како би се предуприједиле
евентуалне злоупотребе и нетранспарегггност у трошењу буџетских средстава .
Разматрајући ову информацију, Савјет министара Босне и Херцеговине је на својој 41.
сједници одржаној 07.03.2013. године, исту усвојио и донио закlбучак којим је
задужено Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да изврши
анализу одредаба Закона 0 платама и да на основу исте сачини Нацрт Закона о
измјенама и допунама Закона 0 платама, кака би се на свеобухватан начигг
прецизирале поједине одредбе тог Закона у дијелу остваривања права министара,
директлра управних организација и других руководеfгих државних службеника, на
који начин би се обевбједила транспарентн 0ст у трошењу буџетских средстава и

предупредиле евентуалне злоупотребе,

C

THM да се узму у обзир специфичне

надлежности појединих институција због чега би се из прдктичних разлога одређена
материја и даље пр0писивала подзаконским актима.

