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IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA PROMET I VEZE
ZASTUPNIČKOG DOMA U 2010. GODINI

Sarajevo, srpanj 2011. godine
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Na temelju članka 31. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine (“Službeni 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 2. sjednici održanoj 1. 2. 2011. godine, usvojilo je
Izvješće
o radu Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma u 2010. godini
Uvodne napomene
Povjerenstvo za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) stalno je radno tijelo Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zastupnički dom).
Nadležnost Povjerenstva određena je člankom 45. Poslovnika Zastupničkog doma, prema
kojemu Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na:
- putne isprave;
- boravak i kretanje stranaca;
- odnose s Interpolom;
- uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija;
- reguliranje međuentitetskog prometa;
- kontrolu zračnog prometa;
- kontrolu frekvencija;
- druga pitanja iz područja prometa i veza.
Povjerenstvo je aktivnosti temeljilo na Orijentacijskom radnom planu Zastupničkog doma za
2010. godinu i Radnom planu Povjerenstva za 2010. godinu, te obavljalo poslove iz svoje
nadležnosti sukladno procedurama utvrđenim Poslovnikom Zastupničkog doma.
POGLAVLJE I. SJEDNICE POVJERENSTVA
Odjeljak A. Statistički podaci o sjednicama
U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo je održalo 10 sjednica, s ukupno 49 točaka dnevnog
reda, u okviru kojih je usvojilo 16 zaključaka.
Na 46. sjednici Povjerenstva, održanoj 1. 2. 2010., usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva
za 2009. godinu.
Osim zakonodavnih aktivnosti, potrebno je istaknuti razmatranje informacija, izvješća i
drugih akata iz nadležnosti Povjerenstva, kao i aktivnosti koje je Povjerenstvo samo iniciralo.
Prosjek nazočnosti članova Povjerenstva sjednicama Povjerenstva je 69%, a sjednice su u
prosjeku trajale sat i 19 minuta.
Odjeljak B. Zakonodavne aktivnosti
Povjerenstvo je u 2010. godini razmatralo šest prijedloga zakona koje je u parlamentarnu
proceduru uputilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i to:
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1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu
BiH - pozitivno izvješće Povjerenstva - Zakon je usvojen i objavljen u ''Službenom
glasniku BiH'', broj 32/10;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu
BiH - pozitivno izvješće Povjerenstva - Zakon je usvojen i objavljen u ''Službenom
glasniku BiH'', broj 32/10;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama - pozitivno izvješće
Povjerenstva - Zakon je usvojen i objavljen u ''Službenom glasniku BiH'', broj 32/10;
4. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima
za evidentiranje u cestovnom prijevozu - pozitivno izvješće Povjerenstva – Zakon je
usvojen i objavljen u ''Službenom glasniku BiH'', broj 48/10;
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u Bosni i Hercegovini - pozitivno izvješće Povjerenstva - Zakon je usvojen i
objavljen u ''Službenom glasniku BiH'', broj 48/10;
6. Prijedlog zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu - negativno
izvješće Povjerenstva - Zastupnički dom na 83. sjednici nije prihvatio negativno
izvješće Povjerenstva, te je Prijedlog zakona vraćen na ponovno razmatranje
Povjerenstvu radi dostavljanja novog izvješća Domu.
Povjerenstvo je organiziralo Javnu raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, koja je održana 18. veljače 2010. u
Sarajevu. Sudjelovali su zastupnici i izaslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, predstavnici:
Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa FBiH,
Ministarstva prometa i veza RS, Vanjskotrgovinske komore BiH, entitetskih i kantonalnih
ministarstava unutarnjih poslova, Direkcije cesta FBiH, kantonalnih ministarstava
obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, Asocijacije auto-škola BiH i Bosanskohercegovačkog
auto-moto kluba (BIHAMK). Prijedlozi, mišljenja i sugestije iznesene na javnoj raspravi
koristili su zastupnicima prilikom ulaganja amandmana na Prijedlog zakona.
Odjeljak C. Aktivnosti vezane uz razmatranje i usvajanje ostalih akata
U 2010. godini Povjerenstvo je razmatralo i druge akte koji nisu zakonodavnog karaktera, i
to:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvješće Vijeća ministara BiH o aktivnostima na projektu „Autocesta na Koridoru Vc“
i Plan narednih aktivnosti;
Inicijativu zastupnika Remzije Kadrića, Sadika Bahtića i Adema Huskića za
„pokretanje procedure za razrješenje Upravnog odbora RTVBiH“;
Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa BiH o dosadašnjim aktivnostima na
digitalizaciji javnih radiotelevizijskih servisa BiH;
Informaciju Upravnog odbora RTVBiH o dosadašnjim aktivnostima na digitalizaciji
javnih radiotelevizijskih servisa BiH;
Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa BiH o dosadašnjim aktivnostima na
uspostavi TV kanala na hrvatskom jeziku;
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6. dopis Upravnog odbora RTVBiH u vezi sa srednjevalnim odašiljačem u Donjim
Moštrama;
7. Izvješće o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, radi
dostavljanja mišljenja Zastupničkom domu o aktivnostima iz djelokruga:
a) Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,
b) Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine;
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i
Hercegovine za 2009. godinu;
9. Izvješće o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
10. Informacije Odbora Javnog radiotelevizijskog sustava BiH o potrebi usklađivanja
zakona javnih radiotelevizijskih servisa BiH sa Zakonom o Javnom radiotelevizijskom
sustavu BiH;
11. Informacije Ministarstva komunikacija i prometa BiH o potrebi usklađivanja zakona
javnih radiotelevizijskih servisa BiH sa Zakonom o Javnom radiotelevizijskom sustavu
BiH;
12. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u 2009.
godini;
13. Rang-listu kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa
Bosne i Hercegovine iz hrvatskoga naroda;
14. Zahtjev Poduzeća za poštanski promet Republike Srpske, a.d. Banja Luka, u vezi s
imenovanjem javnih poštanskih operatera iz BiH sukladno članku 2. Konvencije UPU
– dodjela IMPC koda.
POGLAVLJE II. OSTALE AKTIVNOSTI POVJERENSTVA
Odjeljak A. Međunarodna suradnja, seminari, konferencije i radni sastanci
U 2010. godini Povjerenstvo nije imalo značajnije međunarodne aktivnosti, odnosno nije bilo
suradnje sa srodnim povjerenstvima drugih parlamenata, a članovi Povjerenstva sudjelovali
su na nekoliko seminara i drugih sastanaka na poziv određenih domaćih institucija, od kojih
izdvajamo:
- Energetski forum na temu “Izgradnja elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH”, u
organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, održan u Sarajevu
17. 3. 2010. godine,
- Međunarodni simpozij o telekomunikacijama “BIHTEL 2010”, u organizaciji
Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, održan 22. 11. 2010. godine.
Odjeljak B. Suradnja s Vijećem ministara BiH i drugim institucijama
Povjerenstvo je kontinuirano surađivalo s Vijećem ministara BiH i resornim Ministarstvom
komunikacija i prometa BiH, pa su sjednicama Povjerenstva bili nazočni njihovi
predstavnici koji su sudjelovali u raspravama o prijedlozima zakona i amandmanima, te
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drugim aktima razmatranim na sjednicama. Zaključci i preporuke Povjerenstva upućeni
Vijeću ministara BiH i Ministarstvu skoro u potpunosti su prihvaćeni i realizirani.
Također je ostvarena i dobra suradnja s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, čiji su
predstavnici redovito bili nazočni sjednicama Povjerenstva.

Na temelju navedenoga može se zaključiti da je Povjerenstvo u domeni zakonodavnih i
drugih aktivnosti tijekom 2010. godine gotovo u potpunosti realiziralo postavljene zadatke
utvrđene Radnim planom za 2010. godinu.

PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA

6

