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ZAPISNIK
6. sjednice Povjerenstva za promet i veze,
održane 18.7.2007. godine
Sjednica je održana 18.7.2007, s početkom u 14,10 sati.
Sjednici su bili nazočni članovi Povjerenstva:
1. Branko Dokić, predsjedatelj
2. Slavko Matić
3. Šemsudin Mehmedović
4. Sadik Bahtić
5. Selim Bešlagić

6. Husein Nanić
7. Mehmed Suljkanović.

Odsutnost su opravdali Snježana Rajilić i Savo Erić.
Iz Vijeća ministara BiH sjednici su bili nazočni: pomoćnici ministra komunikacija i prometa BiH Kojo
Koprivica i Mirko Šekara, službenik Ministarstva komunikacija i prometa BiH Miroslav Bjelobrk i direktor
Sektora za transport i komunikacije Vanjskotrgovinske komore BiH Zijad Sinanović.
Sjednici je bio nazočan i tajnik Povjerenstva za promet i veze Ahmed Jalovičić.
Predsjedatelj Branko Dokić predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Povjerenstva,
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u
Bosni i Hercegovini – predlagatelj: zastupnik Mehmed Suljkanović (druga faza),
3. Prijedlog Vijeća ministara BiH o imenovanju Nikole Pejića za člana Državne regulatorne komisije za
električnu energiju,
4. Tekuća pitanja.
Dnevni je red jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1.
Na Prijedlog zapisnika nije bilo primjedaba, pa je Povjerenstvo jednoglasno usvojilo Zapisnik 5. sjednice.
Ad. 2.
Predsjedatelj je podsjetio na održanu Javnu raspravu o Prijedlogu zakona, koja je bila dosta sadržajna, te
je mišljenja kako bi Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
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Ministartvo) trebalo, na temelju rasprava i radova s Javne rasprave, eventualno izraditi cjelovite izmjene
Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon).
Mehmed Suljkanović istaknuo je kako je na Javnoj raspravi najmanje bilo govora o Prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (u
daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) te da nitko nije osporavao Prijedlog zakona, osim jednog diskutanta koji
je izrazio sumnju u postizanje očekivanih učinaka povećanjem novčanih kazni. Rasprava je bila usmjerena
na probleme i nedorečenosti u Zakonu, te smatra kako bi usvajanje Prijedloga zakona bila dobra poruka za
daljnje izmjene i dopune, na što je ukazano na Javnoj raspravi. Budući da je na Javnoj raspravi bilo mnogo
govora o potrebi osnivanja Vijeća za sigurnost prometa, smatra korisnim da Povjerenstvo o tome donese
zaključak.
Selim Bešlagić mišljenja je da bi bilo potrebno usvojiti Prijedlog zakona u drugom čitanju, a ukoliko se
ocijeni da ne bi mogao biti usvojen u Domu, predlaže uvažavanje preporuke Ministarstva o tome da je rano
za izmjene Zakona, pa nakon 18 mjeseci analizirati primjenu Zakona te predložiti potrebne izmjene i
dopune Zakona.
Kojo Koprivica istaknuo je da je Stručni kolegij Ministarstva analizirao rezultate Javne rasprave, te je
zaključeno potrebnim cjelovito analizirati Zakon. Podsjetio je kako je Zakon značajno izmijenjen u
parlamentarnoj proceduri, kada je Dom naroda prepolovio kazne. Smatra potrebnim dodatno obaviti
analize kako bi se za određeno vrijeme izradio temeljiti prijedlog zakona, jer se čestim izmjenama i
dopunama Zakona policiji otežava primjena Zakona.
Predsjedatelj se suglasio s konstatacijom Mehmeda Suljkanovića da je na Javnoj raspravi bilo više govora
o drugim stvarima nego o Prijedlogu zakona. Mišljenja je da je Selim Bešlagić dobro postavio pitanje
usvajanja Prijedloga zakona, te ukazao da su članovi Kluba zastupnika SNSD-a u ovome trenutku protiv
usvajanja Prijedloga zakona, ali ne stoga što nije dobar već stoga što smatraju kako u Zakonu ima važnijih
stvari koje treba mijenjati. Naglasio je kako Zakon još uvijek nije u potpunosti stupio na snagu, jer nisu
donesena dva pravilnika predviđena Zakonom, te da nije riješeno pitanje testova. Podržava prijedlog
Mehmeda Suljkanovića da Povjerenstvo usvoji zaključak o potrebi žurnog osnivanja Vijeća za sigurnost
prometa.
Šemsudin Mehmedović istaknuo je kako izvješće Povjerenstva o Prijedlogu zakona treba biti pozitivno, te
ukazao da se može produžiti rok za razmatranje zakona, jer je takav postupak za usvajanje zakona već
imalo Povjerenstvo za vanjsku trgovini i carine.
Slavko Matić je, budući da članovi Povjerenstva imaju pozitivno mišljenje o Prijedlogu zakona te
uzimajući u obzir suglasnost predlagatelja Mehmeda Suljkanovića, predlažio Povjerenstvu da obavijesti
Kolegij Doma o potrebi Vijeća ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi cjeloviti prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama, a da polazna osnova
pri izradbi bude Prijedlog zakona zastupnika Mehmeda Suljkanovića, kao i stavovi i mišljenja sudionika
Javne rasprave.
Povjerenstvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog Slavka Matića.
Nako što je zaključena rasprava o ovoj točki dnevnog reda, Povjerenstvo je usvojilo sljedeće zaključke:
1. Traži se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku sačini i u parlamentarnu
proceduru uputi cjeloviti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti
prometa na cestama, a da polazna osnova pri izradbi toga prijedloga bude Prijedlog zakona zastupnika
Mehmeda Suljkanovića, kao i stavovi i mišljenja sudionika Javne rasprave.
2. Traži se od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine da žurno poduzme sve potrebne
aktivnosti s ciljem osnivanja Vijeća za sigurnost prometa, a sukladno članku 251. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br. 06/06 i 44/07).
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Ad. 3.
Ahmed Jalovičić ukazao je da je Prijedlog Vijeća ministara BiH o imenovanju Nikole Pejića za člana
Državne regulatorne komisije za električnu energiju dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na potvrdu,
sukladno članku 4. točka 4. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru električne energije u Bosni i
Hercegovini, kao i da su ispunjeni svi formalni uvjeti za usvajanje navedenoga Prijedloga.
Predsjedatelj je konstatirao da nije bilo prijavljenih za raspravu o ovoj točki dnevnoga reda, te pozvao
članove Povjerenstva da se očituju o Prijedlogu Vijeća ministara BiH.
Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo predložiti Zastupničkom domu prihvaćanje Prijedloga Vijeća ministara
BiH o imenovanju Nikole Pejića za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju.
Sukladno odredbama čl. 39. i 113. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, za
izvjestitelja u plenarnoj fazi imenovan je predsjedatelj Povjerenstva Branko Dokić.
Ad. 4.
Predsjedatelj je podsjetio na zaključak Povjerenstva s prošle sjednice o potrebi uspostave suradnje sa
susjednim zemljama, kao i s Italijom i Austrijom, i to u područjima za koja je nadležno Povjerenstvo. Kako
bi ove aktivnosti bile komplementarne aktivnostima Ministartstva komunikacija i prometa BiH, predlaže
tražiti od Ministarstva dostavu Povjerenstvu prijedloga tema za razgovore s predstavnicima parlamenata,
kako bi Povjerenstvo bilo u mogućnosti da pomogne Ministarstvu u rješavanju operativnih problema.
Također predlaže da se, s ciljem realiziranja ovih aktivnosti, početkom rujna uputi pismo odgovarajućim
povjerenstvima navedenih parlamenata.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Šemsudin Mehmedović istaknuo je da, prije svega, treba razgovarati o učinkovitijem cestovnom prometu,
odnosno o problemima u odvijanju teretnog i putničkog prometa sa zemljama u okruženju. Predlaže na
jednoj od sljedećih sjednica razmatrati i pitanje izdavanja CEMT dozvola.
Zijad Sinanović ocjenjuje korisnim prijedlog za suradnju Povjerenstva sa zemljama u regiji, navodeći
primjer kada međudržavna povjerenstva za promet nisu u mogućnosti da riješe određene probleme zbog
važećih propisa u nekoj zemlji, tako da je Crna Gora u srpnju 2005. uvela dodanu naknadu za ceste u obliku
ekološke pristojbe, koju plaćaju i naši prijevoznici. Kako prijevoznici iz Crne Gore nemaju obvezu plaćanja
naknade za ceste u Bosni i Hercegovini , mišljenja je da se o ovom i sličnim problemima treba razgovarati.
Buudući da nije bilo drugih pitanja, predsjedatelj je zaključio sjednicu u 15,05 sati.

TAJNIK POVJERENSTVA
Ahmed Jalovičić

PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA
dr. Branko Dokić

