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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, 91/07 и 87/09), Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 2. сједници, одржаној 01. 02. 2011.
године, усвојила је
Извјештај
о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома у 2010. години
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 с Интерполом;
- успостављање и функциониsање заједничких и међународних комуникација;
- регулиsање међуентитетског саобраћаја;
- контролу ваздушног саобраћаја;
- контролу фреквенција;
- друга питања из области саобраћаја и комуникација.
Комисија је активности заснивала на Оријентационом плану рада Представничког дома
за 2010. годину и Плану рада Комисије за 2010. годину, те обављала послове из своје
надлежности у складу са процедурама утврђеним Пословником Представничког дома.
ГЛАВA I - СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Статистички подаци о сједницама
У извјештајном периоду Комисија је одржала 10 сједница, са укупно 49 тачака дневног
реда, у оквиру којих је усвојила 16 закључака.
На 46. сједници Комисије, одржаној 01. 02. 2010. године, усвојен је Извјештај о раду
Комисије за 2009. годину.
Осим законодавних активности, потребно је истаћи разматрање информација,
извјештаја и других аката из надлежности Комисије, као и активности које је Комисија
сама иницирала.
Просјек присуства чланова сједницама Комисије је 69%, а сједнице су у просјеку
трајале сат и 19 минута.
Одјељак Б. Законодавне активности
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Комисија је у 2010. години разматрала шест предлога закона које је у парламентарну
процедуру упутио Савјте министара БиХ, и то:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском
систему БиХ - позитиван извјештај Комисије - Закон је усвојен и објављен у
''Службеном гласнику БиХ'', број 32/10;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском
сервису БиХ - позитиван извјештај Комисије - Закон је усвојен и објављен у
''Службеном гласнику БиХ'', број 32/10;
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама - позитиван
извјештај Комисије - Закон је усвојен и објављен у ''Службеном гласнику БиХ'',
број 32/10;
4. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и
уређајима за евидентирање у друмском превозу - позитиван извјештај Комисије –
Закон је усвојен и објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', број 48/10;
5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини - позитиван извјештај Комисије Закон је усвојен и објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', број 48/10;
6. Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу - негативан
извјештај комисије - Представнички дом на 83. сједници није прихватио негативан
извјештај Комисије, те је Предлог закона враћен на поновно разматрање Комисији
ради достављања новог извјештаја Дому.
Комисија је организовала јавну расправу о Предлогу закона о измјенама и допунама
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, која је одржана 18.
фебруара 2010. године у Сарајеву. Учествовали су посланици и делегати
Парламентарне скупштине БиХ, представници: Министарства комуникација и
транспорта БиХ, Министарства комуникација и промета ФБиХ, Министарства
саобраћаја и веза РС, Спољнотрговинске коморе БиХ, ентитетских и кантоналних
министарстава унутрашњих послова, Дирекције цеста ФБиХ, кантоналних
министарстава образовања, науке, културе и спорта, Асоцијације ауто-школа БиХ, и
Босанскохерцеговачког ауто-мото клуба БИХАМК. Предлози, мишљења и сугестије
изнесене на јавној расправи користили су посланицима приликом улагања амандмана
на Предлог закона.
Одјељак Ц. Активности у вези са разматрањем и усвајањем осталих аката
У 2010. години Комисија је разматрала и друге акте који нису законодавног карактера,
и то:
1.

Извјештај Савјета министара БиХ о активностима на пројекту „Аутопут на
Коридору 5ц“ и План наредних активности;
2. Разматрање иницијативе посланика Ремзије Кадрића, Садика Бахтића и Адема
Хускића за „Покретање процедуре за разрјешење Управног одбора РТВБиХ“;
3. Разматрање Информације Министарства комуникација и транспорта БиХ о
досадашњим активностима на дигитализацији јавних радио-телевизијских
сервиса БиХ;
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4. Разматрање Информације Управног одбора РТВБиХ о досадашњим
активностима на дигитализацији јавних радио-телевизијских сервиса БиХ;
5. Разматрање Информације Министарства комуникација и транспорта БиХ о
досадашњим активностима на успостављању ТВ канала на хрватском језику;
6. Разматрање дописа Управног одбора РТВБиХ у вези са средњоталасним
одашиљачем у Доњим Моштрима;
7. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2009.
годину, ради достављања мишљења Представничком дому о активностима из
дјелокруга:
a) Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине,
б) Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине;
8. Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански
саобраћај Босне и Херцеговине за 2009. годину;
9. Разматрање Извјештаја о раду и пословању Радио-телевизије Босне и
Херцеговине за 2009. годину;
10. Разматрање Информације Одбора Јавног радио-телевизијског система БиХ о
потреби усклађивања закона јавних радио-телевизијских сервиса БиХ са Законом
о Јавном радио-телевизијском систему БиХ;
11. Разматрање Информације Министарства комуникација и транспорта БиХ о
потреби усклађивања закона о јавним радио-телевизијским сервисима БиХ са
Законом о Јавном радио-телевизијском систему БиХ;
12. Разматрање Извјештаја о раду Државне регулаторне комисије за електричну
енергију у 2009. години;
13. Разматрање ранг-листе кандидата за члана Управног одбора Јавног радиотелевизијског сервиса Босне и Херцеговине из хрватског народа;
14. Разматрање захтјева Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д.
Бањалука у вези с именовањем јавних поштанских оператера из БиХ у складу са
чланом 2. Конвенције УПУ– додјела ИМПЦ кода;
ГЛАВA II - ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Међународна сарадња, семинари, конференције и радни састанци
У 2010. години Комисија није имала значајније међународне активности, односно није
било сарадње са сродним комисијама других парламената, а чланови Комисије
учествовали су на неколико семинара и других састанака на позив одређених домаћих
институција, од којих издвајамо:
- Енергетски форум о теми: “Изградња електроенергетских објеката у Федерацији
БиХ”, у организацији Федералног министарства енергије, рударства и
индустрије, који је одржан у Сарајеву 17. 03. 2010. године,
- Међународни симпозијум о телекомуникацијама “БИХТЕЛ 2010”, у
организацији Електротехничког факултета у Сарајеву, који је одржан 22. 11.
2010. године.
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Одјељак Б. Сарадња са Савјетом министара БиХ и другим институцијама
Комисија је континуирано сарађивала са Савјетом министара БиХ и ресорним
Министарством комуникација и транспорта БиХ, 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 БиХ и Министарству
скоро у потпуности су прихваћени и реализовани.
Такође је остварена и добра сарадња са Спољнотрговинском комором БиХ, чији су
представници редовно присуствовали сједницама Комисије.

На основу наведеног, може се закључити да је Комисија у домену законодавних и
других активности током 2010. године готово у потпуности реализовала постављене
задатке утврђене Планом рада за 2010. годину.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
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