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Увод
Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ (у даљем тексту: Комисија) пратиће и разматраће одређена питања из
своје надлежности тако што ће се одредити о сваком конкретном питању водећи
рачуна о роковима и континуитету сједница, те обезбиједити квалитетну припрему
рада и што ефикасније функционисање Представничког дома, а тиме и Парламентарне
скупштине БиХ.
Дјелокруг Комисије одређен је чланом 45. Пословника Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, према којем Комисија разматра питања која се односе
на:









путне исправе,
боравак и кретање странаца,
односе са Интерполом,
успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација,
регулисање међуентитетског саобраћаја,
контролу ваздушног саобраћаја,
контролу фреквенција,
и друга питања из области саобраћаја и комуникација.

Обавеза израде и достављања оријентационог радног плана за све комисије предвиђена
је чланом 60. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине.
Савјет министара БиХ доставио је Парламентарној скупштини БиХ, 23. 01. 2014.
године, Програм рада Савјета министара за 2014. годину, којим је планирано да се у
парламентарну процедуру упуте четири предлога закона из надлежности Комисије.
За успјешну реализацију Радног плана потребна је техничка подршка коју очекујемо од
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, као и добра сарадња са институцијама у
чијем дјелокругу су питања из надлежности Комисије.
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ПЛАН РАДА ПО КВАРТАЛИМА

ЈАНУАР – МАРТ

а) Законодавна активност
1.

Предлог закона о електронском документу, предлагач: Савјет министара БиХ.

б) Остале активности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предлог одлуке о усвајању Оквирне саобраћајне политике Босне и
Херцеговине за период од 2013. до 2020. године;
Извјештај о раду Министарства комуникација и транспорта БиХ за 2013.
годину;
Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ за
2013. годину;
Извјештај о раду Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2013. годину;
Извјештај о раду Регулаторне агенције за комуникације БиХ за 2013. годину;
Припрема и усвајање Извјештаја о раду Комисије у 2013. години;
Припрема и усвајање Оријентационог радног плана Комисије за 2014. годину.

АПРИЛ - ЈУНИ

а) Законодавна активност
1. Разматрање предлога закона из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Извјештај о раду и пословању Радио-телевизије Босне и Херцеговине за 2013.
годину;
2. Именовање члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из
Федерације БиХ - предлагач: Савјет министара БиХ.

ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР

а) Законодавна активност
1. Разматрање предлога закона из надлежности Комисије.
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б) Остале активности
1. Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из
надлежности Комисије.

ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР
а) Законодавна активност
1. Предлог закона о електронским медијима у Босни и Херцеговини, предлагач:
Савјет министара БиХ;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о међународном и
међуентитетском друмском превозу, предлагач: Савјет министара БиХ;
3. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва Босне и
Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ.
б) Остале активности
1. Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из
надлежности Комисије.

Међународне активности
Чланови Комисије учествоваће на конференцијама и семинарима који се односе на
области које су у надлежности Комисије.
Остале активности
Комисија ће настојати да унаприједи сарадњу са другим институцијама Босне и
Херцеговине, а нарочито са Министарством комуникација и транпорта БиХ.
Нове обавезе које се могу појавити, прије свега предлози закона из надлежности
Комисије и иницијативе овлашћених предлагача, биће благовремено разматране на
сједницама Комисије.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Петар Кунић

Достављено:
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