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IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA PROMET I VEZE
ZASTUPNIĈKOG DOMA U 2009.GODINI

Sarajevo, veljaĉa 2010. godine
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Na temelju članka 31. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine (“Sluţbeni glasnik BiH”, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09),
Povjerenstvo za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, na 46 . sjednici, odrţanoj 1. 2. 2010. godine, usvojilo je

Izvješće
o radu Povjerenstva za promet i veze Zastupniĉkog doma u 2009. godini

1. Uvodne napomene
Povjerenstvo za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) stalno je radno tijelo Zastupničkoga doma
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zastupnički dom).
Nadleţnost Povjerenstva odreĎena je člankom 45. Poslovnika Zastupničkog doma, prema
kojem Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na:
- putne isprave;
- boravak i kretanje stranaca;
- odnose s Interpolom;
- uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i meĎunarodnih komunikacija;
- reguliranje meĎuentitetskog prometa;
- kontrolu zračnog prometa;
- kontrolu frekvencija;
- druga pitanja iz područja prometa i veza.
Predsjedatelj Povjerenstva je Branko Dokić, prvi zamjenik predsjedatelja je Šemsudin
Mehmedović, a drugi zamjenik je Slavko Matić. Ostali članovi Povjerenstva su: Sadik
Bahtić, Selim Bešlagić, Savo Erić, Husein Nanić, Ţeljko Kuzmanović i Mehmed Suljkanović.
Zastupnički dom je na 50. sjednici, odrţanoj 1. 4. 2009. godine, imenovao Ţeljka
Kuzmanovića novim članom Povjerenstva, umjesto Snjeţane Rajilić, koja je 7. 11. 2008.
godine prihvatila mandat načelnice Općine Bosanski Novi - Novi Grad, pa joj je odlukom
Središnjeg izbornog povjerenstva BiH prestao mandat u Zastupničkom domu.
Tajnik Povjerenstva je Ahmed Jalovičić.
1.1. Unutarnja organizacija i procedura
Povjerenstvo je aktivnosti temeljilo na Orijentacijskom radnom planu Zastupničkog doma za
2009. godinu i Radnom planu Povjerenstva za 2009. godinu, te obavljalo poslove iz svoje
nadleţnosti u skladu s procedurama utvrĎenim Poslovnikom Zastupničkog doma.
Nakon što Povjerenstvo dobije odreĎene materijale koji se mogu smatrati točkom dnevnoga
reda, predsjedatelj Povjerenstva, u suradnji s tajnikom, organizira odrţavanje sjednice te
utvrĎuje prijedlog dnevnog reda.
Nakon obavljanja rasprave o točkama dnevnoga reda koje su razmatrane na sjednici,
Povjerenstvo je većinom glasova usvajalo mišljenja i izvješća odnosno donosilo zaključke,
koji su odraţavali stajalište Povjerenstva. Rezultati glasovanja o svakoj točki dnevnoga reda
zapisnički se konstatiraju.
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2. Aktivnosti Povjerenstva u izvještajnom razdoblju
U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo je odrţalo 18 sjednica, s ukupno 86 točaka dnevnoga reda,
u okviru kojih je usvojilo 31 zaključak.

Na 27. sjednici Povjerenstva, odrţanoj 22. 1. 2009. godine, usvojeni su Izvješće o radu
Povjerenstva za 2008. godinu i Orijentacijski radni plan Povjerenstva za 2009.godinu.
Osim zakonodavnih aktivnosti, potrebno je istaknuti razmatranje i informacija, izvješća i
drugih akata iz nadleţnosti Povjerenstva, kao i aktivnosti što ih je Povjerenstvo samo
iniciralo. Prosjek nazočenja članova sjednicama Povjerenstva iznosi 76%, a sjednice su u
prosjeku trajale sat i 15 minuta.
Članovi Povjerenstva sudjelovali su na nekoliko seminara i drugih sastanaka, na poziv
odreĎenih domaćih i meĎunarodnih institucija, kao i na vlastitu inicijativu.
2.1. Zakonodavne aktivnosti
Povjerenstvo je u 2009. godini razmatralo 12 prijedloga zakona, i to:
1. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH - predlagatelj: Vijeće ministara BiH (završena
druga faza u povjerenstvu - pozitivno izvješće) - Zakon je usvojen i objavljen u
''Sluţbenom glasniku BiH'', broj 39/09;
2. Prijedlog zakona o Agenciji za pruţanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - predlagatelj:
Vijeće ministara BiH (završena druga faza u povjerenstvu - pozitivno izvješće) - Zakon je
usvojen i objavljen u ''Sluţbenom glasniku BiH'', broj 43/09;
3. Prijedlog zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi - predlagatelj: Vijeće ministara BiH
(završena prva faza u povjerenstvu - pozitivno mišljenje) - Zastupnički dom na 46.
sjednici nije prihvatio Prijedlog zakona u prvom čitanju;
4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu BiH predlagatelj: Vijeće ministara BiH (završena druga faza u povjerenstvu - pozitivno
izvješće) – Zakon je usvojen i objavljen u ''Sluţbenom glasniku BiH'', broj 35/09;
5.
Prijedlog zakona o prijevozu opasnih tvari - predlagatelj: Vijeće
ministara BiH
(završena prva faza u povjerenstvu - pozitivno mišljenje) - Zastupnički dom na 47.
sjednici nije prihvatio Prijedlog zakona u prvom čitanju;
6.
Prijedlog zakona o poštama Bosne i Hercegovine - predlagatelj:
Vijeće ministara BiH (završena druga faza u povjerenstvu - pozitivno izvješće) Zastupnički dom na 61. sjednici nije prihvatio Prijedlog zakona u drugom čitanju;
7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u Bosni i Hercegovini - predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava,
prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku (završena druga faza u
povjerenstvu - pozitivno izvješće) - Zakon je usvojen i objavljen u ''Sluţbenom glasniku
BiH'', broj 43/09;
8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u Bosni i Hercegovini - predlagatelj: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH
(završena prva faza u povjerenstvu - pozitivno mišljenje) - Zastupnički dom na 55.
sjednici nije prihvatio Prijedlog zakona u prvom čitanju;
9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u Bosni i Hercegovini - predlagatelj: zastupnik Momčilo Novaković (završena
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druga faza u povjerenstvu - negativno izvješće) - Zastupnički dom na 64. sjednici nije
prihvatio Prijedlog zakona u drugom čitanju;
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu
Bosne i Hercegovine - predlagatelj: Vijeće ministara BiH (prva faza u povjerenstvu –
pozitivno mišljenje);
11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu
Bosne i Hercegovine - predlagatelj: Vijeće ministara BiH (prva faza u povjerenstvu –
pozitivno mišljenje);
12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama - predlagatelj:
Vijeće ministara BiH (prva faza u povjerenstvu – pozitivno mišljenje).

2.2. Aktivnosti vezane uz razmatranje i usvajanje ostalih akata
U 2009. godini Povjerenstvo je razmatralo i druge akte koji nisu zakonodavnog karaktera, i
to:
1. Izvješće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o aktivnostima na projektu „Autocesta na
Koridoru Vc“ i Plan slijedećih aktivnosti;
2. Izvješće o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godini;
3. Prijedlog za imenovanje predstavnika Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma
u Vijeće za sigurnost cestovnog prometa BiH;
4.
Izvješće o radu Drţavnog regulatornog povjerenstva za električnu
energiju u 2008. godini;
5.
Izvješće o radu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine za 2008. godinu;
6. Dopis Upravnog odbora Radio-televizije BiH u vezi s dugom prema Eutelsatu i
obustavom emitiranja satelitskog programa BHT1;
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine
za 2008. godinu;
8. Izvješće o radu RTVBiH za 2008. godinu i Izvješće o radu Upravnog odbora RTVBiH za
2007. i 2008. godinu;
9. Kandidatsku rang-listu za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH
iz srpskoga naroda;
10. Prijedlog Vijeća ministara BiH za imenovanje članova Vijeća Regulatorne agencije za
komunikacije BiH;
11. Inicijativu zastupnika Drage Kalabića da „Zastupnički dom formira istraţno povjerenstvo
sa zadaćom da provjeri navode o izdavanju CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i
prometa BiH“
12. Prijedlog Vijeća ministara BiH za imenovanje Mirsada Salkića članom Drţavnog
regulatornog povjerenstva za električnu energiju iz Federacije BiH;
13. Dopis Regulatorne agencije za komunikacije u vezi s imenovanjem člana Upravnog
odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH;
14. Obavijest Drţavnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u vezi s opskrbom
Brčko Distrikta BiH električnom energijom.

3. Ostale aktivnosti Povjerenstva
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Povjerenstvo je u suradnji s Vijećem za regionalnu suradnju (RCC) i Tajništvom energetske
zajednice (ECS) organiziralo radionicu za parlamentarce o temi: “Energetska zajednica i
regionalna sigurnost“, koja je odrţana 15. prosinca 2009. godine u Sarajevu. Sudjelovali su
zastupnici i izaslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH te predstavnici: Ministarstva vanjskih
poslova BiH, Vijeća za Regionalnu suradnju (RCC) i Gospodarske komisije Ujedinjenih
naroda za Europu (UNECE) kao i drţavni sluţbenici iz Tajništva Parlamentarne skupštine
BiH.
4. Opća procjena
Na temelju rečenoga moţe se zaključiti da je Povjerenstvo u domeni zakonodavnih i drugih
aktivnosti skoro potpuno realiziralo postavljene zadatke.
Povjerenstvo je kontinuirano suraĎivalo s Vijećem ministara BiH i resornim Ministarstvom
komunikacija i prometa BiH, pa su tako sjednicama Povjerenstva nazočili njihovi
predstavnici koji su sudjelovali u raspravama o prijedlozima zakona i amandmanima, te
drugim aktima razmatranim na sjednicama. Zaključci i preporuke Povjerenstva upućeni
Vijeću ministara BiH i Ministarstvu skoro su u potpunosti prihvaćeni i realizirani.
TakoĎer je ostvarena i dobra suradnja s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, čiji su
predstavnici redovito nazočili sjednicama Povjerenstva.
Sastavni dio Izvješća čini tablični pregled nazočnosti članova Povjerenstva sjednicama.

PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA
Dr. Branko Dokić

