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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 46. сједници, одржаној 01. 02.
2010. године, усвојила је
Извјештај
о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома у 2009. години
1. 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 Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Представнички дом). Надлежност Комисије одређена је чланом 45. Пословника
Представничког дома, 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;
- друга питања из области саобраћаја и комуникација.
Предсједавајући Комисије је Бранко Докић, први замјеник предсједавајућег је
Шемсудин Мехмедовић, а други замјеник је Славко Матић. Остали чланови Комисије
су: Садик Бахтић, Селим Бешлагић, Саво Ерић, Хусеин Нанић, Жељко Кузмановић и
Мехмед Суљкановић.
Представнички дом је, на 50. сједници, одржаној 01.04.2009. године, именовао Жељка
Кузмановића за новог члана Комисије, умјесто Сњежане Рајилић, која је 07. 11. 2008.
године прихватила мандат начелника Општине Босански Нови - Нови Град, па јој је
одлуком Централне изборне комисије БиХ престао мандат у Представничком дому..
Секретар Комисије је Ахмед Јаловичић.
1.1. Унутрашња организација и процедура
Комисија је активности заснивала на Оријентационом плану рада Представничког дома
за 2009. годину и Плану рада Комисије за 2009. годину, те обављала послове из своје
надлежности у складу са процедурама утврђеним Пословником Представничког дома.
Након што Комисија добије одређене материјале који се могу сматрати тачком дневног
реда, предсједавајући Комисије у сарадњи са секретаром организује одржавање
сједнице, те утврђује предлог дневног реда.
Послије обављене расправе о тачкама дневног реда које су разматране на сједници,
Комисија је већином гласова усвајала мишљења и извјештаје, односно доносила
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закључке, који су одражавали став Комисије. Резултати гласања о свакој тачки дневног
реда записнички се констатују.
2. Активности Комисије у извјештајном периоду
У извјештајном периоду Комисија је одржала 18 сједница, са укупно 86 тачака дневног
реда, у оквиру којих је усвојила 31 закључак.

На 27. сједници Комисије, одржаној 22. 01. 2009. године, усвојени су Извјештај о раду
Комисије за 2008. годину и Оријентациони радни план Комисије за 2009. годину.
Осим законодавних активности, потребно је истаћи разматрање и информација,
извјештаја и других аката из надлежности Комисије, као и активности које је Комисија
сама иницирала. Просјек присуства чланова Комисије сједницама Комисије је 76%, а
сједнице су у просјеку трајале сат и 15 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 2009. години разматрала 12 предлога закона, и то:
1. Предлог закона о ваздухопловству БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ
(завршена друга комисијска фаза - позитиван извјештај) - Закон је усвојен и
објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', број 39/09;
2. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ,
предлагач: Савјет министара БиХ (завршена друга комисијска фаза - позитиван
извјештај) - Закон је усвојен и објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', број 43/09;
3. Предлог закона о унутрашњој и поморској пловидби, предлагач: Савјет министара
БиХ (завршена прва комисијска фаза - позитивно мишљење) - Представнички дом
на 46. сједници није прихватио Предлог закона у првом читању;
4. Предлог закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ предлагач: Савјет министара БиХ (завршена друга комисијска фаза - позитиван
извјештај) – Закон је усвојен и објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', број 35/09;
5.
Предлог закона о превозу опасних материја - предлагач: Савјет
министара БиХ
(завршена прва комисијска фаза - позитивно мишљење) - Представнички дом на 47.
сједници није прихватио Предлог закона у првом читању;
6.
Предлог закона о поштама Босне и Херцеговине - предлагач:
Савјет министара БиХ (завршена друга комисијска фаза - позитиван извјештај) Представнички дом на 61. сједници није прихватио Предлог закона у другом
читању;
7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја
на путевима у Босни и Херцеговини - предлагач: Заједничка комисија за људска
права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику (завршена друга
комисијска фаза - позитиван извјештај) - Закон је усвојен и објављен у ''Службеном
гласнику БиХ'', број 43/09;
8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја
на путевима у Босни и Херцеговини - предлагач: Дом народа Парламентарне
скупштине БиХ
(завршена прва комисијска фаза - позитивно мишљење) -
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Представнички дом на 55. сједници није прихватио Предлог закона у првом
читању;
9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја
на путевима у Босни и Херцеговини - предлагач: посланик Момчило Новаковић
(завршена друга комисијска фаза - негативан извјештај) - Представнички дом на 64.
сједници није прихватио Предлог закона у другом читању;
10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском
систему Босне и Херцеговине - предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска
фаза – позитивно мишљење);
11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском
сервису Босне и Херцеговине - предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска
фаза – позитивно мишљење);
12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама - предлагач:
Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза – позитивно мишљење).
2.2. Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
У 2009. години Комисија је разматрала и друге акте који нису законодавног карактера,
и то:
1. Извјештај Савјета министара Босне и Херцеговине о активностима на пројекту
„Аутопут на Коридору 5ц“ и План наредних активности;
2. Извјештај о раду и пословању Радио-телевизије Босне и Херцеговине у 2007.
години;
3. Предлог за именовање представника Комисије за саобраћај и комуникације
Представничког дома у Савјет за безбједност саобраћаја на путевима БиХ;
4.
Разматрање Извјештаја о раду Државне регулаторне комисије
за електричну енергију у 2008. години;
5.
Разматрање Извјештаја о раду Министарства комуникација и
транспорта Босне и Херцеговине за 2008. годину;
6. Разматрање дописа Управног одбора Радио-телевизије БиХ у вези с дугом према
Еутелсату и обустављањем емитовања сателитског програма БХТ1;
7. Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански
саобраћај Босне и Херцеговине за 2008. годину;
8. Разматрање Извјештаја о раду РТВБиХ за 2008. годину и Извјештаја о раду
Управног одбора РТВБиХ за 2007. и 2008. годину;
9. Разматрање ранг-листе кандидата за члана Управног одбора Јавног радиотелевизијског сервиса БиХ из српског народа;
10. Разматрање предлога Савјета министара БиХ за именовање чланова Савјета
Регулаторне агенције за комуникације БиХ;
11. Разматрање иницијативе посланика Драге Калабића да „Представнички дом
формира Истражну комисију са задатком да провјери наводе о расподјели ЦЕМТ
дозвола у Министарству комуникација и транспорта БиХ“;
12. Предлог Савјета министара БиХ да се за члана Државне регулаторне комисије за
електричну енергију из Федерације БиХ именује Мирсад Салкић;
13. Допис Регулаторне агенције за комуникације у вези с именовањем члана Управног
одбора Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ;
14. Обавјештење Државне регулаторне комисије за електричну енергију у вези са
снабдијевањем Брчко Дистрикта БиХ електричном енергијом.
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3. Остале активности Комисије
Комисија је у сарадњи са Савјетом за регионалну сарадњу (РЦЦ) и Секретаријатом
енергетске заједнице (ЕЦС) организовала Радионицу за парламентарце о теми:
“Енергетска заједница и регионална безбједност“, која је одржана 15. децембра 2009.
године у Сарајеву. Учествовали су посланици и делегати Парламентарне скупштине
БиХ, представници: Министарства иностраних послова БиХ, Савјета за Регионалну
сарадњу (РЦЦ) и Економске комисије Уједињених нација за Европу (УНЕКЕ), те
државни службеници из Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ.
4. Општа процјена
На основу наведеног, може се закључити да је Комисија у домену законодавних и
других активности готово у потпуности реализовала постављене задатке.
Комисија је континуирано сарађивала 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 предлозима
закона и амандманима, те другим актима који су разматрани на сједницама. Закључци
и препоруке Комисије упућени Савјету министара БиХ и Министарству скоро су у
потпуности прихваћени и реализовани.
Такође је остварена и добра сарадња са Спољнотрговинском комором БиХ, чији су
представници редовно присуствовали сједницама Комисије.
Саставни дио Извјештаја чини табеларни преглед присуства чланова Комисије сједницама.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић

