Број: 01/5-50-1-5-48/10
Сарајево, 08. 03. 2010. године
ЗАПИСНИК
са 48. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације,
одржане 08. 03. 2010. године
Сједница је одржана 08. 03. 2010. године, с почетком у 14.05 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Садик Бахтић, Селим Бешлагић, Бранко
Докић, Саво Ерић, Жељко Кузмановић, Славко Матић, Шемсудин Мехмедовић,
Хусеин Нанић и Мехмед Суљкановић.
Из Министарства комуникација и транспорта БиХ сједници су присуствовали: Рудо
Видовић, министар, Којо Копривица, помоћник министра, Божидар Шкраван и Младен
Голужа, савјетници министра, Миланка Суџум, шеф Одсјека за комуникације, Намик
Купусовић, руководилац Јединице за реализацију пројекта „Аутопут на Коридору Vц“,
и Зоран Андрић, виши стручни сарадник за друмски превоз путника и робе.
Сједници су још присуствовали: Зијад Синановић, директор Сектора за саобраћај и
комуникације Спољнотрговинске коморе БиХ, Ненад Пандуревић, секретар Комисије
за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа,
Зоран Бркић, виши стручни сарадник у Сектору за односе с јавношћу, Ахмед
Јаловичић, секретар Комисије за саобраћај и комуникације, и Александар Нинковић,
стручни савјетник у Комисији за саобраћај и комуникације.
Сједници је предсједавао Бранко Докић, предсједавајући Комисије.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 47. сједнице Комисије;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ – предлагач: Савјет министара БиХ (друга
комисијска фаза);
3. Извјештај Савјета министара БиХ о активностима на пројекту „Аутопут на
Коридору Vц“ и План наредних активности;
4. Разматрање Информације Министарства комуникација и транспорта БиХ о
досадашњим активностима на дигитализацији јавних радио-телевизијских
сервиса БиХ;
5. План рада Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома за
2010. годину;
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6. Текућа питања
- Допис Удружења грађана оштећеног вида из Тузле у вези са измјеном и
допуном Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ.
Дневни ред усвојен је једногласно.

Ад. - 1. Усвајање Записника са 47. сједнице Комисије
Записник са 47. сједнице усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. - 2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ – предлагач: Савјет министара БиХ
(друга комисијска фаза)
Предсједавајући је дао уводне напомене, а затим дао ријеч представнику
Министарства комуникација и транспорта БиХ Који Копривици, који је изнио кратку
анализу примједаба и мишљења изнесених на Јавној расправи о Предлогу закона о
измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Након тога је отворена расправа у којој су учествовали чланови Комисије: Славко
Матић, Селим Бешлагић, Бранко Докић, Хусеин Нанић, Саво Ерић, и представници
Министарства комуникација и транспорта БиХ: Рудо Видовић, Којо Копривица и
Зоран Андрић.
Предсједавајући је напоменуо да је уочио одређене непрецизности због техничких
грешака у Предлогу закона, те је уложио амандмане на Предлог закона којима се
уочене грешке отклањају.
Амандмане на Предлог закона уложио је и посланик Хусеин Нанић.
Након расправе, Комисија је једногласно усвојила сљедеће амандмане:
Амандман I (Бранко Докић)
У члану 22. у ставу (1) иза ријечи: “став (2)” додају се ријечи: “и (3)” .
Амандман II (Бранко Докић)
У члану 42. Предлога закона додат је нови члан 129б. и у члану 129б. у ставу (3) иза
ријечи: “за смјештај терета“ додају се ријечи: “возила из члана 129а. став (2)”.
Амандман III (Хусеин Нанић)
У члану 69. ст. (2), (3) и (4) бришу се.
Досадашњи став (5) постаје став (2).

3

Амандман IV (Бранко Докић)
Чланом 78. Предлога закона додат је нови члан 234а. и у члану 234а. став (1) тачка 2)
бришу се ријечи: “став (2)”.
Амандман V (Бранко Докић)
У члану 81. у ставу (1) брише се тачка 1а).
Досадашња тачка 1б) постаје тачка 1а).
Амандман VI (Бранко Докић)
Члан 83. мијења се и гласи:
(1) У члану 239. у тачки 12) ријечи „чл. 55 и“ замјењују се ријечју „члан”.
(2) У тачки 17) иза ријечи: „члана 81.“ додају се ријечи: „и члана 82“.
(3) Тачка 20) мијења се и гласи:
„20) возач који неисправно возило вуче супротно одредбама члана 88.“
(4) У тачки 21) ријечи „тач.“ мијења се ријечју „став“ а на крају текста додају се
ријечи: „као и возач који управља трактором без упаљеног жутог ротационог
свјетла (члан 90. став (6))”.
(5) Тачка 22) мијења се и гласи:
„22) гонич стоке који стоку не држи у складу са одредбама члана 104. ст. (2) и (4)“.
(6) У тачки 29) ријечи: „став (5)” замјењују се ријечима: „став (7)”.
(7) У тачки 30) ријечи: „члан 183. став (1)” замјењују се ријечима: „члан 177. став (5)“.
(8) У тачки 33) ријечи: „саобраћајну дозволу” замјењују се ријечима: „потврду о
регистрацији”.
Амандман VII (Бранко Докић)
Чланом 84. Предлога закона додат је нови члан 239а. и у члану 239а. у ставу (4) ријечи:
“став (3)” замјењују се ријечима: “став (4)”.
Амандман VIII (Хусеин Нанић)
У члану 89. став (2) брише се.
Комисија једногласно прихватила текст Предлога закона са усвојеним амандманима, те
предлаже Представничком дому да усвоји Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
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Ад. - 3. Извјештај Савјета министара БиХ о активностима на пројекту
„Аутопут на Коридору Vц“ и План наредних активности
Предсједавајући је отворио расправу у којој су учествовали чланови Комисије: Селим
Бешлагић, Бранко Докић и Хусеин Нанић, те представници Министарства
комуникација и транспорта БиХ: Рудо Видовић и Намик Купусовић.
Након расправе, Комисија је једногласно усвојила Извјештај Савјета министара БиХ о
активностима на пројекту „Аутопут на Коридору Vц“ и План наредних активности.
Ад. - 4. Разматрање Информације Министарства комуникација и транспорта БиХ
о досадашњим активностима на дигитализацији јавних
радио-телевизијских сервиса БиХ
У расправи о овој тачки учествовали су чланови Комисије: Бранко Докић, Селим
Бешлагић, Жељко Кузмановић, Хусеин Нанић, Саво Ерић, Славко Матић, Мехмед
Суљкановић, те представници Министарства комуникација и транспорта БиХ: Рудо
Видовић и Божидар Шкраван.
Комисија је примила Информацију к знању.
Ад. - 5. План рада Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома за
2010. годину
Комисија је једногласно усвојила План рада Комисије за саобраћај и комуникације
Представничког дома за 2010. годину.
Ад. - 6. Текућа питања
- Допис Удружења грађана оштећеног вида из Тузле у вези с измјеном и
допуном Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ
Комисија је примила к знању Захтјев Удружења грађана оштећеног вида из Тузле у
вези с измјеном и допуном Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ, те
усвојила закључак да се наведени захтјев достави на знање Министарству
комуникација и транспорта БиХ.
Предсједавајући је закључио сједницу у 16.45 часова.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Ахмед Јаловичић

Достављено:



ИНДОК-у
а/а

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић

