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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 и 91/07), Комисија за
саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на
27. сједници, одржаној 22. 01. 2009. godine, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
У 2008. 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 сa Интерполом;
- успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација;
- регулисање међуентитетског саобраћаја;
- надзор над ваздушним саобраћајем;
- 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, Сњежана Рајилић и Мехмед Суљкановић.
Сњежана Рајилић 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. Представнички дом још није завршио поступак именовања новог члана Комисије.
Секретар Комисије је Ахмед Јаловичић.
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1.1 Унутрашња организација и процедура
Комисија је активности заснивала на Оријентационом плану рада Представничког дома за 2008.
годину и Плану рада Комисије за 2008. 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 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 14 сједница, са укупно 55 тачака дневног реда, у
оквиру којих је усвојила 46 закључака.
На 14. сједници Комисије, одржаној 04. 02. 2008.године, усвојени су Извјештај о раду Комисије за
2007. годину и Оријентациони радни план Комисије за 2008.годину, те је закључено да се коначан
План рада Комисије за 2008.годину сачини након доношења Плана рада Савјета министара Босне и
Херцеговине за 2008. Комисија је на 17. сједници, одржаној 21. 05. 2008. године, усвојила План рада
Комисије за 2008. 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 79%, а сједнице су у просјеку трајале сат и 50
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 2008.години разматрала седам предлога закона, и то:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (завршена друга комисијска фаза–
позитиван извјештај) – Закон је усвојен и објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', број 33/08;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини – предлагач: Комисија за саобраћај и комуникације
Представничког дома (завршена друга комисијска фаза–позитивно мишљење) – Предлог
закона усвојен у другом читању на 21. сједници Представничког дома, а Дом народа на 15.
сједници није прихватио Предлог закона у првом читању;
3. Предлог закона о јавним путевима – предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине
(завршена прва комисијска фаза–позитиван извјештај) – Представнички дом на 33. сједници
није прихватио Предлог закона у првом читању;
4. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва Босне и Херцеговине (ЗАРИД)
– предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (завршена друга комисијска фаза–
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позитиван извјештај) – Предлог закона усвојен у првом читању на 35. сједници
Представничког дома;
5. Предлог закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара Босне
и Херцеговине (завршена прва комисијска фаза – позитивно мишљење ) – Представнички дом
на 41. сједници прихватио Предлог закона у првом читању;
6. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине –
предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (завршена прва комисијска фаза –
позитивно мишљење) – Представнички дом на 41. сједници прихватио Предлог закона у
првом читању;
7. Предлог закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине
– предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (завршена прва комисијска фаза –
позитивно мишљење) – Представнички дом на 41. сједници прихватио Предлог закона у
првом читању.
2.2 Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
У 2008. години Комисија је разматрала и друге акте који нису законодавног карактера, и то:
1. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2007. годину;
2. Захтјев Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине за аутентично тумачење члана 23.
Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, бр.
78/05);
3. Разматрање материјала Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине:
a) Стање и план консолидације пословања Радио-телевизије Босне и Херцеговине,
б) Програмски план развоја и финансијски план Радио-телевизије Босне и
Херцеговине за 2008.годину;
4. Извјештај о раду Комисије за расподјелу ЦЕМТ дозвола за 2008. годину и Извјештај о
расподјели ЦЕМТ дозвола за 2008.годину;
5. Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански саобраћај
Босне и Херцеговине за 2007.годину;
6. Ранг-листа кандидата за члана Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине из
реда осталих;
7. Информација Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине у вези са
именовањем директора Регулаторне агенције за комуникације;
8. Иницијатива за измјену Закона о поштама Босне и Херцеговине – поднесена од „Поште
Српске“ а.д. Бања Лука, „ЈП БХ ПОШТА“, д.о.о. Сарајево и ХП Мостар, д.о.о;
9. Допис Ад хок комисије за припрему измјена и допуна, те пречишћеног текста Пословника
Представничког дома од 09. 04. 2008. године;
10. Информација Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине о реализацији
Стратегије управљања ваздушним саобраћајем у Босни и Херцеговини;
11. Предлог одлуке о усвајању Саобраћајне политике Босне и Херцеговине за период од 2008. до
2020. године, предлагач: Савјет министара БиХ;
12. Актуелна ситуација у Радио-телевизији Босне и Херцеговине и спровођење реформе Јавног
радио-телевизијског система у Босни и Херцеговини;
13. Допис Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине у вези са накнадама
члановима Управног одбора РТВ БиХ за рад у Управном одбору РТВ БиХ и Управном одбору
Јавног радио-телевизијског система БиХ.
Потребно је истаћи да је материјале који се односе на рад Радио-телевизије Босне и Херцеговине
Комисија разматрала на пет сједница, те да је, осим мишљења Комисије о тим материјалима,
предложено Представничком дому више закључака с циљем превазилажења тешкоћа у пословању
Радио-телевизије БиХ.
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3. Остале активности Комисије и радни састанци
Комисија је у сарадњи са Савјетом за регионалну сарадњу (РЦЦ) организовала Радионицу за
парламентарце југоисточне Европе о теми: “Подршка парламената хармонизованим реформама
енергетског сектора“, која је одржана 15. децембра 2008. године у Сарајеву. Учествовали су
представници парламентарних комисија надлежних за област енергије, представници Европске
комисије, Европског парламента, Регионалног секретаријата за парламентарну сарадњу,
међународних организација и домаћих институција која се баве енергетиком.
Чланови Комисије су у извјештајном периоду учествовали у раду неколико конференција и других
састанака на иницијативу одређених домаћих и међународних институција, од којих издвајамо сљедеће:
1. Учешће чланова Комисије на састанку са представницима Генералне дирекције за
информационо друштво и медије Европске комисије у вези са независношћу регулаторних
институција у БиХ, одржаном 24. априла 2008. године у Сарајеву;
2. Учешће чланова Комисије у Пројекту ИПАЛМО (Институт Републике Италије за
међународне односе) чији је циљ модернизација и демократизација парламентарних
институција у Србији, Албанији, БиХ, Црној Гори и Македонији, који је одржан у Сарајеву,
у периоду од 05. 05. 2008. до 09. 05. 2008. године;
3. Учешће првог замјеника предсједавајућег Комисије на конференцији о теми „Слобода медија“,
одржана 8.маја 2008.године у Сарајеву, у организацији ОЕБС-а;
4. Учешће чланова Комисије на међународној конференцији о теми: “Стратегија преласка на
дигитално емитовање у Босни и Херцеговини“, одржана 22. маја 2008. године у Сарајеву, у
организацији Форума о дигиталној телевизији у Босни и Херцеговини;
5. Учешће чланова Комисије на конференцији “Програмски садржај у дигиталном емитовању”,
одржана 26. новембра 2008. године Сарајеву;
6. Учешће предсједавајућег Комисије на конференцији о теми: „Прелазак са аналогне на
дигиталну телевизију“, одржана 9-11. децембра 2008. године, у Москви.
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 имала континуирану сарадњу са Савјетом министара Босне и Херцеговине и ресорним
Министарством комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, 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 и Министарству скоро су у потпуности прихваћени и реализовани.
Такође, остварена је и добра сарадња са Спољнотрговинском комором Босне и Херцеговине, чији су
представници редовно присуствовали сједницама Комисије.
Саставни дио Извјештаја чини табеларни преглед присуства чланова Комисије сједницама.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић

5

