Broj: 01/5-50-3-5-29/14
Sarajevo, 26. 2. 2014. godine

ORIJENTACIJSKI RADNI PLAN
POVJERENSTVA ZA PROMET I VEZE ZASTUPNIČKOG DOMA
ZA 2014. GODINU

Sarajevo, veljače 2014. godine

ORIJENTACIJSKI RADNI PLAN
POVJERENSTVA ZA PROMET I VEZE ZASTUPNIČKOG DOMA
ZA 2014. 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 45. Poslovnika Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH, prema kojemu Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose
na:









putne isprave,
boravak i kretanje stranaca,
odnose s Interpolom,
uspostavu i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija,
reguliranje međuentitetskog prometa,
kontrolu zračnog prometa,
kontrolu frekvencija,
i druga pitanja iz područja prometa i veza.

Obveza izrade i dostavljanja orijentacijskog radnog plana za sva povjerenstva predviđena je
člankom 60. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine.
Vijeće ministara BiH je dana 23. 1. 2014. Parlamentarnoj skupštini BiH dostavilo Program
rada Vijeća ministara za 2014. godinu, u kojemu je planirano upućivanje u parlamentarnu
proceduru četiri 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.
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PLAN RADA PO KVARTALIMA

SIJEČANJ – OŽUJAK

a) Zakonodavna aktivnost
1.

Prijedlog zakona o elektroničkom dokumentu, predlagatelj: Vijeće ministara BiH.

b) Ostale aktivnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prijedlog odluke o o usvajanju Okvirne prometne politike Bosne i Hercegovine za
razdoblje od 2013. do 2020. godine;
Izvješće o radu Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2013. godinu;
Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju BiH za
2013. godinu;
Izvješće o radu Agencije za poštanski promet BiH za 2013. godinu;
Izvješće o radu Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2013. godinu;
Priprema i usvajanje Izvješća o radu Povjerenstva u 2013. godini;
Priprema i usvajanje Orijentacijskog radnog plana Povjerenstva za 2014.godinu.

TRAVANJ - LIPANJ

a) Zakonodavna aktivnost
1. Razmatranje prijedloga zakona iz nadležnosti Povjerenstva.
b) Ostale aktivnosti
1. Izvješće o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu;
2. Imenovanje člana Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju iz
Federacije BiH - predlagatelj: Vijeće ministara BiH.

SRPANJ – RUJAN

a) Zakonodavna aktivnost
1. Razmatranje prijedloga zakona iz nadležnosti Povjerenstva.
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b) Ostale aktivnosti
1. Razmatranje ostalih akata - informacije, izvješća i drugi akti iz nadležnosti
Povjerenstva.

LISTOPAD – PROSINAC
a) Zakonodavna aktivnost
1. Prijedlog zakona o elektroničkim medijima u Bosni i Hercegovini, predlagatelj:
Vijeće ministara BiH;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i
međuentitetskom cestovnom prijevozu, predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
3. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacijskog društva Bosne i Hercegovine,
predlagatelj: Vijeće ministara BiH.
b) Ostale aktivnosti
1. Razmatranje ostalih akata - informacije, izvješća i drugi akti iz nadležnosti
Povjerenstva.

Međunarodne aktivnosti
Članovi Povjerenstva bit će nazočni konferencijama i seminarima koji se odnose na područja
iz nadležnosti Povjerenstva.

Ostale aktivnosti
Povjerenstvo će nastojati unaprijediti suradnju s drugim institucijama Bosne i Hercegovine, a
naročito s Ministarstvom komunikacija i prometa BiH.
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
Dr. Petar Kunić

Dostavljeno:
 Indoku
 a/a
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