Broj: 01/5-50-3-5-32/17
Sarajevo, 15. 2. 2017. godine

ORIJENTACIJSKI RADNI PLAN
POVJERENSTVA ZA PROMET I VEZE ZASTUPNIČKOG DOMA
ZA 2017. GODINU

Sarajevo, veljače 2017. godine

ORIJENTACIJSKI RADNI PLAN
POVJERENSTVA ZA PROMET I VEZE ZASTUPNIČKOG DOMA
ZA 2017. GODINU

Uvod
Povjerenstvo za promet i veze Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) pratit će i razmatrati određena pitanja iz svoje nadležnosti tako što će se
očitovati o svakom konkretnom pitanju, vodeći računa o rokovima i kontinuitetu sjednica, te
osigurati kvalitetnu pripremu rada i što učinkovitije funkcioniranje Zastupničkog doma, a
time i Parlamentarne skupštine BiH.
Djelokrug Povjerenstva određen je člankom 48. Poslovnika Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15 i 97/15), prema
kojemu Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na:







putne isprave;
uspostavu i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija;
uređenje međunarodnog i međuentitetskog prometa;
civilno zrakoplovstvo;
informacijsko-komunikacijske tehnologije;
i druga pitanja iz područja prometa i veza.

Obveza izrade i dostavljanja orijentacijskog radnog plana za sva povjerenstva predviđena je
člankom 65. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine.
Vijeće ministara BiH je dana 8. 2. 2017. Parlamentarnoj skupštini BiH dostavilo Program
rada Vijeća ministara za 2017. godinu, u kojem je planirano upućivanje u parlamentarnu
proceduru sedam prijedloga zakona iz nadležnosti Povjerenstva.
Za uspješnu realizaciju Radnog plana potrebna je tehnička podrška, koju očekujemo od
Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, kao i dobra suradnja s institucijama u čijem su
djelokrugu pitanja iz nadležnosti Povjerenstva.
Plan rada je orijentacijskog karaktera i ne isključuje druge aktivnosti Povjerenstva za kojima
se ukaže potreba.
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PLAN RADA PO KVARTALIMA

SIJEČANJ – OŽUJAK
a) Zakonodavna aktivnost
Razmatranje prijedloga zakona iz nadležnosti Povjerenstva.
b) Ostale aktivnosti
Priprema i usvajanje Izvješća o radu Povjerenstva u 2016. godini;
Priprema i usvajanje Orijentacijskog radnog plana Povjerenstva za 2017. godinu;
Financijski plan BHRT-a i planovi programa za 2017. godinu;
Rang-lista kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH
iz reda ostalih, predlagatelj: Regulatornа agencijа za komunikacije BiH;
5. Razmatranje ostalih akata - informacije, izvješća i drugi akti iz nadležnosti
Povjerenstva.
1.
2.
3.
4.

TRAVANJ - LIPANJ
a) Zakonodavna aktivnost
Razmatranje prijedloga zakona iz nadležnosti Povjerenstva.
b) Ostale aktivnosti
Rаzmаtrаnjе Izvјеšćа о rаdu:
1. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, u dijelu koji se odnosi na
aktivnosti iz djelokruga Ministarstva komunikacija i prometa BiH;
2. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, u dijelu koji se odnosi na
aktivnosti iz djelokruga Regulatorne agencije za komunikacije BiH;
3. Izvješće o radu Agencije za poštanski promet BiH za 2016. godinu;
4. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju BiH za
2016. godinu;
5. Izvješće o radu i poslovanju BHRT-a za 2016. godinu, Izvješće o obavlјenoj reviziji
financijskih izvješća BHRT-a za 2016. godinu.
Razmatranje Informacije o realizaciji Okvirne strategije prometa Bosne i Hercegovine za
razdoblje оd 2016. dо 2030. godinе;
Razmatranje ostalih akata - informacije, izvještaji i drugi akti iz nadležnosti Povjerenstva.
3

SRPANJ – RUJAN
a) Zakonodavna aktivnost
1. Prijedlog zakona o civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće
ministara BiH;
2. Razmatranje ostalih prijedloga zakona iz nadležnosti Povjerenstva.
b) Ostale aktivnosti
1. Imenovanje člana Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju iz
Republike Srpske, predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
2. Razmatranje provedbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama
sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini organiziranjem okruglog stola;
3. Razmatranje ostalih akata - informacije, izvješća i drugi akti iz nadležnosti
Povjerenstva.
LISTOPAD – PROSINAC
a) Zakonodavna aktivnost
Prijedlog zakona o elektroničkom potpisu, predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
Prijedlog zakona o elektroničkim medijima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama, predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine,
predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
5. Prijedlog zakona o poštanskim uslugama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće
ministara BiH;
6. Prijedlog zakona o prijenosu, regulatoru i unutarnjem tržištu, operateru sustava
električne energije, predlagatelj: Vijeće ministara BiH.
1.
2.
3.
4.

b) Ostale aktivnosti
1. Razmatranje stanja u Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine uz
sudjelovanje predstavnika svih relevantnih institucija, organiziranjem okruglog stola;
2. Razmatranje stanja i perpektive Bosne i Hercegovine u području energetike uz
sudjelovanje predstavnika svih relevantnih institucija, organiziranjem okruglog stola;
3. Razmatranje ostalih akata - informacije, izvješća i drugi akti iz nadležnosti
Povjerenstva.
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Konferencije, seminari i okrugli stolovi u Bosni i Hercegovini
Povjerenstvo će inicirati održavanje sastanaka sa srodnim parlamentarnim tijelima entiteta i
Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Treći energetski samit u Bosni i Hercegovini, оrgаnizаtor USAID - prојеkt Invеstirаnjе u
sеktоr еnеrgiје (EIA), Neum, 4-7. 4. 2017.
Međunarodne aktivnosti
Povjerenstvo će nastojati uspostaviti suradnju sa srodnim povjerenstvima parlamenata
zemalja u regiji.
Članovi Povjerenstva bit će nazočni konferencijama i seminarima koji se odnose na područja
iz nadležnosti Povjerenstva.

Rezime
Povjerenstvo za promet i veze nastojat će u potpunosti realizirati planirane aktivnosti.
Povjerenstvo će nastaviti dosadašnju dobru suradnju s Ministarstvom komunikacija i prometa
BiH, kao i s drugim institucijama Bosne i Hercegovine.
Nove obveze koje mogu nastati, prije svega prijedlozi zakona iz nadležnosti Povjerenstva i
inicijative ovlaštenih predlagatelja, bit će pravovremeno razmatrane na sjednicama
Povjerenstva.
PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA
Momčilo Novaković
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