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Сарајево, 31. 01. 2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА У 2011. ГОДИНИ

Сарајево, јануар 2012. године

На основу члана 31. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06,
91/06, 91/07 и 87/09), Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 10. сједници, одржаној 31. 01.
2012. године, усвојила је

Извјештај
о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома у 2011. години

Уводне напомене
Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) стално је радно тијело
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ (у даљем тексту: Представнички
дом). Дјелокруг Комисије одређен 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, контролу ваздушног саобраћаја, контролу фреквенција и
друга питања из области саобраћаја и комуникација.
Предсједавајући Комисије је Петар Кунић, први замјеник предсједавајућег је Мирза
Кушљугић, а други замјеник је Божо Љубић. Остали чланови Комисије су: Борислав
Бојић, Исмета Дервоз, Зијад Јагодић, Шемсудин Мехмедовић, Мирсад Мешић и
Никола Шпирић.
Никола Шпирић није присуствовао сједницама Комисије, с обзиром да обавља
дужност предсједавајућег Савјета министара БиХ у техничком мандату, до избора
новог Савјета министара БиХ.
Секретар Комисије је Ахмед Јаловичић.
Комисија је активности заснивала на Плану рада Комисије за период јун-децембар
2011. године, те обављала послове из своје надлежности у складу са процедурама
утврђеним Пословником Представничког дома.
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ПОГЛАВЉЕ I - СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Статистички подаци о сједницама

У извјештајном периоду Комисија је одржала девет сједница, са укупно 35 тачака
дневног реда, у оквиру којих је усвојила 20 закључака.
На 4. сједници Комисије, одржаној 21. 07. 2011. године, усвојен је Извјештај о раду
Комисије за 2010. годину.
На 4. сједници Комисије, одржаној 21. 07. 2011. године, усвојен је План рада Комисије
за период јун-децембар 2011. године.
Осим законодавних активности, потребно је истаћи разматрање информација,
извјештаја и других аката из надлежности Комисије, као и активности које је Комисија
сама иницирала.
Просјек присуства чланова сједницама Комисије је 71%, а сједнице су у просјеку
трајале 59 минута.
Одјељак Б. Законодавне активности
Комисија је у 2011. години разматрала три предлога закона које је у парламентарну
процедуру упутио Савјет министара БиХ, и то:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском
систему Босне и Херцеговине, негативно мишљење Комисије – Представнички
дом је на 3. сједници, одржаној 22. 06. 2011. године, прихватио негативно
мишљење Комисије, па је Предлог закона одбијен у првом читању;
2. Предлог закона о путним исправама Босне и Херцеговине, негативно мишљење
Комисије – Представнички дом је на 5. сједници, одржаној 14. 07. 2011. године,
прихватио негативно мишљење Комисије, па је Предлог закона одбијен у првом
читању;
3. Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу,
негативан извјештај Комисије – Представнички дом је на 13. сједници,
одржаној 10. 11. 2011. године, прихватио негативан извјештај Комисије, па је
Предлог закона одбијен у другом читању.
Одјељак Ц. Извјештаји о раду
У извјештајном периоду Комисија је разматрала извјештаје о активностима
институција Босне и Херцеговине за које је надлежна комисија, и то:
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1. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ
за 2010. годину;
2. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2010.
годину;
3. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2010. годину, ради достављања
мишљења Представничком дому о активностима из дјелокруга Министарства
комуникација и транспорта БиХ;
4. Извјештај о раду и пословању Радио-телевизије БиХ за 2010. годину;
5. Извјештај Савјета министара БиХ о активностима на пројекту „Аутопут на
Коридору 5ц“ и План наредних активности.

Одјељак Д. Именовања
У извјештајном периоду Комисија је разматрала и сљедеће предлоге за именовање:
1. Предлог Савјета министара БиХ за именовање члана Државне регулаторне
комисије за електричну енергију из Републике Српске;
2. Именовање представника Комисије у Савјет за безбједност саобраћаја на
путевима БиХ;
3. Разматрање ранг-листе кандидата за члана Управног одбора Јавног радиотелевизијског сервиса Босне и Херцеговине из бошњачког народа.

ПОГЛАВЉЕ II - ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Јавне расправе
Комисија је организовала Јавну расправу о теми: „Пројекат Аутопут на Коридору 5ц –
интензивирање реализације планираних активности”, која је одржана 05. 10. 2011.
године, а осим чланова Комисије, посланика и делегата у Парламентарној скупштини
БиХ, расправи су присуствовали и: представници Министарства комуникација и
транспорта БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ, ентитетских министарстава
за саобраћај, просторно уређење и заштиту околине, представници кантона и општина,
Дирекције аутоцеста ФБиХ, као и други представници заинтересованих институција и
организација.
Комисија је, на основу мишљења и предлога изнесених на јавној расправи, а са циљем
интензивирања активности на пројекту Аутопут на Коридору 5ц, предложила
одговарајуће закључке које је усвојио Представнички дом на 13. сједници, одржаној
10. 11. 2011. године.
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Одјељак Б. Међународна сарадња, семинари, конференције и радни састанци
Чланови Комисије Мирза Кушљугић и Мирсад Мешић учествовали су на регионалној
конференцији „Енергија, развој, демократија: Обликовање нове енергетске будућности
југоисточне Европе“, која је одржана у Београду, од 17. до 19. 10. 2011. године.

Одјељак Ц. Сарадња сa другим институцијама и организацијама
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.
Такође је остварена и добра сарадња са Спољнотрговинском комором БиХ, чији су
представници присуствовали сједницама Комисије.

Одјељак Д. Општа процјена
На основу наведених активности, може се закључити да је Комисија у домену
законодавних и других активности готово у потпуности реализовала постављене
задатке утврђене Планом рада Комисије.
Комисија је настојала да континуирано дјелује на побољшању стања у областима за
које је надлежна и стога је предлагала одређене закључке, којима се од Савјета
министара БиХ и Министарства комуникација транспорта БиХ тражило предузимање
одговарајућих активности с циљем унапређења стања у сектору саобраћаја и
комуникација.
Саставни дио Извјештаја чини табеларни преглед присуства чланова Комисије
сједницама.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Петар Кунић
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ПРЕГЛЕД ПРИСУСТВА СЈЕДНИЦАМА КОМИСИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И
КОМУНИКАЦИЈЕ

Број сједнице и датум одржавања сједнице Комисије
2
3
4
5
6
7
8

Име и презиме
члана Комисије

16.6.2011.

6.7.2011.

21.7.2011.

23.8.2011.

5.9.2011.

25.10.2011.

1.12.2011.

14.12.2011.
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9.6.2011.

1

1.

Петар Кунић

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Мирза Кушљугић

+

+

-

-

+

+

-

-

-

3.

Божо Љубић

-

-

+

+

+

-

+

+

-

4.

Борислав Бојић

+

-

+

+

+

+

+

-

-

5.

Исмета Дервоз

+

+

-

-

+

+

+

+

+

6.

Зијад Јагодић

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.

Шемсудин Мехмедовић

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8.

Мирсад Мешић

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Р.бр.

Напомена: Сви наведени изостанци су оправдани.
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