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Увод
Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ (у даљем тексту: Комисија) пратиће и разматрати одређена питања из своје
надлежности тако што ће се одредити о сваком конкретном питању, водећи рачуна о
роковима и континуитету сједница, те обезбједити квалитетну припрему рада и што
ефикасније функционисање Представничког дома, а тиме и Парламентарне скупштине
БиХ.
Дјелокруг Комисије одређен је чланом 48. Пословника Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15 и
78/19), према којем Комисија разматра питања која се односе на:







путне исправе;
успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација;
регулисање међународног и међуентитетског саобраћаја;
цивилно ваздухопловство;
информационо-комуникационе технологије;
и друга питања из области саобраћаја и комуникација.

Обавеза израде и достављања оријентационог радног плана за све комисије предвиђена
је чланом 65. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине.
У Оријентациони радни план Комисије за 2020. годину су уврштени приједлози закона,
посланичке иницијативе и извјештаји о раду институција из надлежности Комисије који
се већ налазе у парламентарној процедури, као и извјештаји о раду институција из 2019.
године.
Савјет министара БиХ још није доставио Парламентарној скупштини БиХ Програм рада
Савјета министара за 2020. годину, тако да у План рада нису уврштени приједлози
закона из надлежности Комисије које Савјет министара БиХ планира упутити у
парламентарну процедуру у 2020. години.
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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.
План рада је оријентационог карактера и не искључује друге активности Комисије за
којима се укаже потреба.
ПЛАН РАДА ПО КВАРТАЛИМА

ЈАНУАР – МАРТ
a) Законодавна активност
1. Приједлог закона о електронској идентификацији и услугама повјерења за
електронске трансакције, предлагач: Савјет министара БиХ;
2. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о путним исправама Босне и
Херцеговине, предлагач: посланик Дамир Арнаут;
3. Разматрање осталих приједлога закона из надлежности Комисије.
б) Посланичке иницијативе
1. Посланичка иницијатива Аиде Баручије, која гласи: „На основу члана 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим
посланичку иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да уради анализу
безбједности техничке опремљености на жељезничким станицама у Босни и
Херцеговини“;
2. Посланичка иницијативе Саше Магазиновића, која гласи: „У складу са чланом 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим
посланичку иницијативу којом се Савјет министара БиХ обавезује да у року од 30
дана донесе допуну Правилника о условима набавке и начину коришћења
службених возила у институцијама Босне и Херцеговине, на начин да се пропише
јасно означавање службених возила наљепницом или на други одговарајући начин
како би учесницима у саобраћају, као и грађанима било јасно видљиво да се ради
о службеном возилу и којој институцији припада, а све у сврху спречавања
злоупотреба коришћења“;
3. Посланичка иницијатива Дамира Арнаута, која гласи: „На основу члана 8.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15, 97/15 и 78/19), подносим
посланичку иницијативу којом се од Министартва комуникација и транспорта БиХ
тражи да припреми и у процедуру достави измјене и допуне Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, којим би се значајно
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пооштриле санкције за возаче моторних возила у практичном управљању возилом
код којих се утврди количина алкохола у крви преко 1.5 г/кг (члан 174. став (2)
Закона)“.
ц) Извјештаји о раду и финансијски планови
1. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2017. и 2018. годину, у дијелу који се
односи на активности из дјелокруга Министарства комуникација и транспорта
БиХ;
2. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2017. и 2018. годину, у дијелу који се
односи на активности из дјелокруга Регулаторне агенције за комуникације БиХ;
3. Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2017. и 2018. годину и Извјештај о
реализацији програмских планова БХРТ за 2017. и 2018. годину;
4. Финансијски план БХРТ-а за 2018. и 2019. годину и планови рада БХРТ-а за 2018.
и 2019. годину;
5. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за
2018. годину;
6. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2018.
годину;
7. Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2019.
и 2020. годину.
д) Остале активности
1. Извјештај о раду Комисије у 2018. години;
2. Оријентациони радни план Комисије за 2020. годину;
3. Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из надлежности
Комисије.
АПРИЛ - ЈУНИ
a) Законодавна активност
1. Разматрање приједлога закона из надлежности Комисије.
б) Извјештаји о раду и финансијски планови
1. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2019. годину, у дијелу који се односи
на активности из дјелокруга Министарства комуникација и транспорта БиХ;
2. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2019. годину, у дијелу који се односи
на активности из дјелокруга Регулаторне агенције за комуникације БиХ;
3. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за
2019. годину;
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4. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2019.
годину.
ц) Остале активности
Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из надлежности
Комисије.
ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР
a) Законодавна активност
Разматрање приједлога закона из надлежности Комисије.

б) Извјештаји о раду и финансијски планови
1. Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2019. годину и Извјештај о реализацији
програмских планова БХРТ за 2019. годину;
2. Финансијски план БХРТ-а и планови рада БХРТ-а за 2020. годину;
3. Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2021.
годину.
ц) Остале активности
Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из надлежности
Комисије.
ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР
а) Законодавна активност
Разматрање приједлога закона из надлежности Комисије.
б) Остале активности
Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из надлежности
Комисије.

Конференције и семинари у Босни и Херцеговини
Шести енергетски самит у Босни и Херцеговини, организатор USAID - пројекат
Инвестирање у сектор енергије (ЕIА), Неум, март 2020. године.
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Међународне активности
Чланови Комисије учествоваће на конференцијама и семинарима који се односе на
oблaсти које су у надлежности Комисије.
Резиме
Комисија за саобраћај и комуникације настојаће у потпуности реализовати планиране
активности.
Комисија ће наставити досадашњу добру сарадњу с Министарством комуникација и
транспорта БиХ, као и са другим институцијама Босне и Херцеговине.
Нове обавезе које се могу појавити, прије свега приједлози закона из надлежности
Комисије и иницијативе овлашћених предлагача, биће благовремено разматране на
сједницама Комисије.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Ненад Нешић
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