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Na temelju članka 32. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15 i 97/15), sukladno Naputku o
metodologiji izrade izvješća o radu povjerenstava Parlamentarne skupštine BiH (broj: 01,0202-4-574-1/13 od 10. 4. 2014.) i zaključku Zastupničkog doma (broj: 01-50-1-15-15/15 od
22. 7. 2015.), Povjerenstvo za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine podnosi Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine sljedeće
Izvješće
o radu Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma u 2015. godini

POGLAVLJE I. UVODNI DIO
Povjerenstvo za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) stalno je radno tijelo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
(u daljnjem tekstu: Zastupnički dom). Djelokrug Povjerenstva određen je člankom 48.
Poslovnika Zastupničkog doma, prema kojem Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose
na: putne isprave, uspostavu i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija,
reguliranje međunarodnog i međuentitetskog prometa, civilno zrakoplovstvo, informacijskokomunikacijske tehnologije i druga pitanja iz područja prometa i veza.
Predsjedatelj Povjerenstva je Momčilo Novaković, prvi zamjenik predsjedatelja je Nikola
Lovrinović, a druga zamjenica je Hanka Vajzović. Ostali članovi Povjerenstva su: Amir
Fazlić, Staša Košarac, Šemsudin Mehmedović, Mirsad Mešić, Fehim Škaljić i Jovan
Vukovljak.
Tajnik Povjerenstva je Ahmed Jalovičić.
Povjerenstvo je obavljalo poslove iz svoje nadležnosti u skladu s procedurama utvrđenim
Poslovnikom Zastupničkog doma.
U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo je održalo 14 sjednica, s ukupno 48 točaka dnevnog
reda, pod kojima je usvojilo 32 zaključka.
Prosjek nazočnosti članova Povjerenstva sjednicama Povjerenstva je 83%, a sjednice su u
prosjeku trajale 66 minuta.
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Broj i datum
održavanja sjednice

Broj razmatranih
točaka dnevnog reda na
sjednici

Nazočnost članova
sjednicama Povjerenstva
(%)

2. sjednica

12.1.2015.

5

89

3. sjednica

9.2.2015.

4

89

4. sjednica

9.3.2015.

4

89

5. sjednica

23.3.2015.

1

89

6. sjednica

23.3.2015.

3

89

7. sjednica

7.4.2015.

3

78

8. sjednica

27.4.2015.

4

89

9. sjednica

25.5.2015.

5

89

10. sjednica

8.6.2015.

4

89

11. sjednica

14.7.2015.

4

67

12. sjednica 20.7.2015.

1

67

13. sjednica 29.9.2015.

3

100

14. sjednica 18.11.2015.

4

78

15. sjednica 8.12.2015.

3

67

Ukupan broj sjednica: 14

Ukupan broj
razmatranih točaka: 48

Prosječna nazočnost:
83%

Tablica 1. Pregled sjednica Povjerenstva s točkama dnevnog reda
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POGLAVLJE II. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA POVJERENSTVA
U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo je održalo 14 sjednica, od kojih je jedna bila tematska.
Također, Povjerenstvo je u izvještajnom razdoblju održalo javno saslušanje.
Na 14 održanih sjednica Povjerenstvo je razmatralo jedan prijedlog zakona, četiri izvješća o
radu institucija iz nadležnosti Povjerenstva, kao i druge akte iz svoje nadležnosti.
Na 2. sjednici Povjerenstva, održanoj 12. 1. 2015., usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva
za 2014. godinu.
U izvještajnom razdoblju nije bilo putovanja u organizaciji Povjerenstva.

Odjeljak A. Zakonodavne aktivnosti
Povjerenstvo je u 2015. godini razmatralo jedan prijedlog zakona, i to:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine,
predlagatelj: zastupnik Mirsad Mešić
(završena druga faza u povjerenstvu – negativno izvješće Povjerenstva).
Zastupnički dom je na 6. sjednici, održanoj 11. 2. 2015., usvojio negativno izvješće
Povjerenstva, te je Prijedlog zakona odbijen.
Odjeljak B. Izvješća o radu
U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo je razmatralo izvješća o radu institucija Bosne i
Hercegovine za koje je nadležno, i to:
1. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2014.
godinu;
2. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2014. godinu, u dijelu koji se odnosi na
aktivnosti iz djelokruga Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Regulatorne
agencije za komunikacije BiH;
3. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju za 2014.
godinu;
4. Izvješće o radu i poslovanju BHRT-a za 2014. godinu, Izvješće o obavlјenoj reviziji
financijskih izvješća BHRT-a za 2014. godinu, Financijski plan i planove programa za
2015. godinu.

Odjeljak C. Imenovanja
U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo nije razmatralo imenovanja iz svoje nadležnosti.
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Odjeljak D. Aktivnosti vezane uz razmatranje i usvajanje ostalih akata
Povjerenstvo je iz svoje nadležnosti razmatralo sljedeće akte:
1. Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne prometne politike Bosne i Hercegovine za
razdoblje od 2014. do 2020. godine
Povjerenstvo je predložilo Kolegiju Zastupničkog doma da vrati Vijeću ministara BiH
tekst Okvirne prometne politike Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2014. do 2020.
godine, kako bi novi saziv Vijeća ministara BiH postupio prema zaklјučku sa 62.
sjednice Zastupničkog doma, održane 23. 1. 2014. (Zastupnički dom je na 62. sjednici
odlučio vratiti Vijeću ministara BiH tekst Okvirne prometne politike BiH za razdoblje
od 2013. do 2020. godine na korekciju i doradu).
Kоlеgiј Zastupničkog doma je nа 3. sјеdnici, оdržаnој 15. 1. 2015., na prijedlog
Povjerenstva, оdlučiо vratiti Vijeću ministаrа BiH Priјеdlоg оdlukе na doradu;
2. Prijedlog odluke o iznosu RTV pristojbe, u sklаdu s člаnkоm 22. Zаkоnа о Јаvnоm
rаdiotеlеviziјskоm sustavu Bоsnе i Hеrcеgоvinе
Parlamentarna skupština BiH je na 10. sjednici Zastupničkog doma, održanoj
8. 4. 2015., i na 5. sjednici Doma naroda, održanoj 28. 5. 2015., donijela Odluku o
iznosu RTV pristojbe.
Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 45/15;
3. Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne prometne politike Bosne i Hercegovine za
razdoblje od 2015. do 2030. godine
Parlamentarna skupština BiH je na 15. sjednici Zastupničkog doma, održanoj
22. 7. 2015., i na 8. sjednici Doma naroda, održanoj 30. 7. 2015., donijela Odluku o
usvajanju Okvirne prometne politike Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2015. do
2030. godine.
Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 62/15;
4. Inicijativa poslanika Mladena Bosića za uvrštavanje u dnevni red sjednice
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH točke: „Informacija Regulatorne
agencije za komunikacije BiH o cijenama usluga mobilnih operatera u Bosni i
Hercegovini“;
5. Inicijativa zastupnika Jasmina Emrića, koja glasi: „Zastupnički dоm Pаrlаmеntаrnе
skupštinе BiH zаdužuје Vijeće ministаrа BiH dа, u sklаdu s člаnkоm 6. stаvak (3)
Ugоvоrа izmеđu Rеpublikе Hrvаtskе i Bоsnе i Hеrcеgоvinе o grаničnim prijеlаzimа (u
dаlјnjеm tеkstu: Ugоvоr), pоkrеnе pоstupаk izmјеnе i dоpunе Ugоvоrа rаdi
prеkаtеgоrizаciје stаlnоg grаničnоg prijеlаzа zа pоgrаnični promet Kоrdunski
Ljеskоvаc - Тržаčkа Rаštеlа u grаnični prijеlаz zа mеđunаrоdni cestovni promet
putnikа“;
6. Informacija Regulatorne agencije za komunikacije BiH o cijenama usluga mobilnih
operatera u Bosni i Hercegovini;
7. Informacija Ministarstva komunikacija i prometa BiH o dosadašnjoj realizaciji Projekta
digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini;
8. Prijedlog izvješća o radu Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma u 2014.
godini;
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9. Obavijest Odbora Javnog radiotelevizijskog sustava Bosne i Hercegovine u vezi s
novim modelom naplate RTV pristojbe;
10. Dopis Regulatorne agencije za komunikacije BiH u vezi s realizacijom procesa
digitalizacije;
11. Razmatranje aktualnog stanja u poslovanju i funkcioniranju Javnog radiotelevizijskog
servisa Bosne i Hercegovine.

Odjeljak E. Ostale aktivnosti Povjerenstva
1.

2.

Na inicijativu direktora Tajništva Energetske zajednice, u organizaciji Povjerenstva za
promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u Sarajevu je
25. 2. 2015. održana prezentacija o temi: „Stanje integracija Bosne i Hercegovine s
Europskom unijom u području energetike“.
Povjerenstvo je, u skladu s člankom 40. Poslovnika Zastupničkog doma i odlukama
Zastupničkog doma sa 6. i 8. sjednice, dana 9. 4. 2015. održalo javno saslušanje
predstavnika BHANSA-e, BHDCA i Vijeća ministara BiH u vezi s propustima
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji učinka o temi: “Kontrola zračnog prometa
Bosne i Hercegovine”.

Odjeljak F. Međunarodna suradnja, seminari, konferencije i radni sastanci
Predsjedatelj Povjerenstva Momčilo Novaković sudjelovao je na konferenciji: „Korak ka
poboljšanju standarda u medijskom izvještavanju o novim izborima“, održanoj 17. 2. 2015. u
Sarajevu, u organizaciji Media plan instituta,.
Članovi Povjerenstva Momčilo Novaković, Hanka Vajzović, Staša Košarac, Šemsudin
Mehmedović i Fehim Škaljić bili su nazočni prezentaciji direktora Tajništva Energetske
zajednice o temi: „Stanje integracija Bosne i Hercegovine s Europskom unijom u području
energetike“, održanoj 25. 2. 2015. u Sarajevu, u organizaciji Povjerenstva.
Članovi Povjerenstva Hanka Vajzović, Nikola Lovrinović i Šemsudin Mehmedović
sudjelovali su na javnoj raspravi: „Što čeka javni RTV servis u BiH“, održanoj 20. 4. 2015. u
Sarajevu, u organizaciji Mediacentra Sarajevo i Frontline Cluba iz Londona.
Prvi zamjenik predsjedatelja Povjerenstva Nikola Lovrinović sudjelovao je na sastanku
Odbora za industriju, istraživanje i energiju Europskog parlamenta, održanom 6. 5. 2015. u
Bruxellesu.
Članovi Povjerenstva Mirsad Mešić i Šemsudin Mehmedović sudjelovali su nа okruglom
stolu o temi: „Izrada novog Zakona o civilnom zrakoplovstvu BiH“, održanom 18. 5. 2015. u
Banjoj Luci, u organizaciji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.
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Predsjedatelj Povjerenstva Momčilo Novaković sudjelovao je na konferenciji: „Unaprjeđenje
poslovnog ambijenta i vanjskotrgovinskog poslovanja“, održanoj 2. 6. 2015. u Sarajevu, u
organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH.
Predsjedatelj Povjerenstva Momčilo Novaković sudjelovao je na međuparlamentarnoj
konferenciji: „Odnosi javnih radiotelevizijskih servisa i parlamenata u procesu proširenja
Europske unije“, održanoj 24. i 25. 9. 2015. u Zagrebu.
Predsjedatelj Povjerenstva Momčilo Novaković, prvi zamjenik predsjedatelja Nikola
Lovrinović i druga zamjenica predsjedatelja Hanka Vajzović su 29. 9. 2015. u zgradi
Parlamentarne skupštine BiH, u Sarajevu, održali radni sastanak s Udruženjem kontrolora
letenja u Bosni i Hercegovini.
Članovi Povjerenstva Momčilo Novaković, Hanka Vajzović i Nikola Lovrinović sudjelovali
su na konferenciji: „Dosezanje europskih standarda u Javnom radiotelevizijskom sustavu
BiH“, održanoj 8. 10. 2015. u Sarajevu, u organizaciji Ureda posebnog predstavnika i
Delegacije EU u BiH i u suradnji s Udruženjem BH novinari.
POGLAVLJE III. SAŽETAK
Može se konstatirati da je rad Povjerenstva u 2015. godini bio uspješan i da su svi materijali
iz nadležnosti Povjerenstva pravovremeno razmatrani.
U 2015. godini Povjerenstvo je iniciralo održavanje sljedećih aktivnosti: javnog saslušanja
predstavnika BHANSA-e, BHDCA i Vijeća ministara BiH u vezi s propustima navedenim u
Izvješću o obavljenoj reviziji učinka o temi: “Kontrola zračnog prometa Bosne i
Hercegovine”, tematske sjednice posvećene utvrđivanju visine RTV pristojbe i okruglog stola
o temi: „Izrada novog Zakona o civilnom zrakoplovstvu BiH“ (u suradnji s Direkcijom za
civilno zrakoplovstvo BIH).
Povjerenstvo je donosilo određene zaključke u cilju poboljšanja stanja i pokretanja aktivnosti
na realizaciji određenih procesa u područjima za koje je nadležno (proces digitalizacije,
imenovanje Uprave BHANSA-e, energetika i sl.).
Povjerenstvo je imalo kontinuiranu suradnju s Vijećem ministara BiH i resornim
Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, pa su ministar komunikacija i prometa, kao i
tajnik Ministarstva, redovito bili nazočni sjednicama Povjerenstva.
PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA
Momčilo Novaković

Prilog: Tablica 2. Tablični prikaz nazočnosti članova sjednicama Povjerenstva
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7.4.2015.

27.4.2015.

25.5.2015.

8.6.2015.

14.7.2015.

20.7.2015.

29.9.2015.

18.11.2015.

8.12.2015.

15

23.3.2015.

14

23.3.2015.

Broj sjednice i datum održavanja sjednice Povjerenstva
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9.3.2015.

4

9.2.2015.

Momčilo
Novaković
Nikola
Lovrinović
Hanka
Vajzović
Amir
Fazlić
Staša
Košarac
Šemsudin
Mehmedović
Mirsad
Mešić
Fehim
Škaljić
Jovan
Vukovljak

3

12.1.2015.
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Tablica 2. Tablični prikaz nazočnosti članova sjednicama Povjerenstva

9

