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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
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Број: 01/5-50-1-6-14/07
Сарајево, 04.02.2008. године

На основу члана 31. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 53/07), Комисија за саобраћај и
комуникације, на 14. сједници, одржаној 04.02.2008. године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
У 2007. ГОДИНИ

1. Уводне напомене
Надлежност Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома (у даљем тексту: Комисија)
одређена је чланом 45. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, према
којем Комисија разматра питања која се односе на:
- путне исправе;
- боравак и кретање странаца;
- односе са Интерполом;
- успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација;
- регулисање међуентитетског саобраћаја;
- надзор ваздушног саобраћаја;
- надзор фреквенција;
- друга питања из области саобраћаја и комуникација.
Конститутивна сједница одржана је 15. 02. 2007. године, на којој је за предсједавајућег Комисије
изабран Бранко Докић, за првог замјеника Шемсудин Мехмедовић и за другог замјеника Драган
Вранкић (није учествовао у раду Комисије – изабран за министра финансија БиХ).
На 4. сједници, одржаној 11. 04. 2007. године, за другог замјеника изабран је Велимир Јукић, а на 5.
сједници изабран је Славко Матић, умјесто Велимира Јукића, којем је престало чланство у Комисији.
Остали чланови Комисије су: Садик Садо Бахтић, Селим Бешлагић, Саво Ерић, Хусеин Нанић,
Сњежана Рајилић и Мехмед Суљкановић.
Секретар Комисије је Ахмед Јаловичић.
1.1 Унутрашња организација и процедура
Након што Комисија добије одређене материјале који се могу сматрати тачком дневног реда,
предлог дневног реда сједнице утврђује њен предсједавајући. Комисија је активности заснивала на
усвојеним оријентационим радним планом, те обављала послове из своје надлежности у складу са
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процедуром утврђеном Пословником Представничког дома. Након обављене расправе о питању које
је разматрано на сједници, Комисија је већином гласова усвајала мишљења и извјештаје, односно
доносила закључке, који су одражавали став Комисије.
2. Активности Комисије у извјештајном периоду
На 3. сједници Комисије, одржаној 12. 03.2007. године, Комисија је усвојила Оријентациони радни
план за 2007. годину.
У извјештајном периоду Комисија је одржала 12 сједница, са укупно 48 тачака дневног реда. Осим
законодавних активности, потребно је истаћи разматрање других аката, као и активности које је
Комисија сама иницирала.
Просјек присуства чланова Комисије сједницама је 78%, а сједнице су у просјеку трајале сат и 37
минута.
Чланови Комисије учествовали су на неколико семинара и других састанака на позив одређених
домаћих и међународних институција, као и на сопствену иницијативу.
2.1 Законодавне активности
Комисија је у 2007. години разматрала пет предлога закона, и то:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ – предлагач: Дом народа Парламентарне скупштине БиХ (процедура по
старом пословнику Представничког дома - негативан извјештај Комисије);
2. Предлог закона о електронском правном и пословном промету - предлагач: Савјет министара
БиХ - (позитиван извјештај Комисије);
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама БиХ - предлагач: Савјет
министара БиХ – (завршена прва комисијска фаза - позитивно мишљење);
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ – предлагач: посланик Мехмед Суљкановић - (завршена прва комисијска фаза
- позитивно мишљење);
5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ – предлагач: Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома
(завршена прва комисијска фаза - позитивно мишљење).
У складу са закључком са 5. сједнице, у организацији Комисије, 26. 06.2007. године одржана је Јавна
расправа о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини, предлагач: посланик Мехмед Суљкановић.
Узимајући у обзир дискусије и радове са Јавне расправе, уз сагласност Мехмеда Суљкановића као
предлагача, Комисија је на 6. сједници усвојила сљедећи закључак:
Тражи се од Савјета министара БиХ да у што краћем року сачини и упути у парламентарну
процедуру цјеловит Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности
саобраћаја на путевима, а да полазна основа при изради тог предлога буде Предлог закона посланика
Мехмеда Суљкановића, као и ставови и мишљења учесника Јавне расправе.
2.2 Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
У 2007.години Комисија је разматрала и друге акте који нису законодавног карактера, и то:
1. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2006.годину;
2. Захтјев Пламенка Чустовића за разрјешење са дужности члана Управног одбора Јавног РТВ
сервиса БиХ;
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3. Предлог Савјета министара БиХ да се за члана Државне регулаторне комисије за електричну
енергију именује Никола Пејић;
4. Извјештај о раду Комисије за расподјелу ЦЕМТ дозвола за 2007.годину и Извјештај о
расподјели ЦЕМТ дозвола за 2007.годину;
5. Извјештај о раду и пословању Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине за
2006.годину, са Извјештајем о раду Управног одбора;
6. Ранг-листа кандидата за члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ из
бошњачког народа;
7. Иницијатива за измјену Закона о поштама БиХ – поднесена од „Поште Српске“ а.д. Бања
Лука, ЈП БХ ПОШТА, д.о.о. Сарајево и ХП Мостар, д.о.о.
Потребно је истаћи да је Извјештај о раду и пословању Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и
Херцеговине за 2006.годину, са Извјештајем о раду Управног одбора, Комисија разматрала на пет
сједница, те да је осим мишљења Комисије о наведеним извјештајима предложено више закључака с
циљем превазилажења стања утврђеног ревизорским извјештајима о финансијском пословању Јавног
РТВ сервиса БиХ за 2005. и 2006.годину.
3. Сарадња са Савјетом министара БиХ
Комисија је имала континуирану сарадњу са Савјетом министара БиХ и ресорним Министарством
комуникација и транспорта БиХ, па су тако сједницама Комисије присуствовали њихови
представници, који су учествовали у расправама о законима и актима који су разматрани на
сједницама. Сарадња са Савјетом министара БиХ и Министарством није била у потпуности
задовољавајућа, с обзиром да за поједине закључке Комисије уопште није достављен одговор или се
на одговор чекало по неколико мјесеци. У складу са наведеним, неопходно је убудуће успоставити
бољу сарадњу на обострану корист.
4. Општа процјена и предлози
На основу наведеног, може се закључити да је Комисија у домену законодавне и друге активности
готово у потпуности реализовала постављене задатке.
Узимајући у обзир досадашња искуства, а с циљем будућег ефикаснијег рада, Комисија указује на
сљедеће:
1. С обзиром да Комисија нема својих просторија, потребно је обезбиједити одговарајући
канцеларијски простор, што би омогућило квалитетнији рад Комисије;
2. Неопходно је обезбиједити тонско снимање свих сједница Комисије.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић

