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Министарство саобраћаја и веза 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НЕДЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ 
ФУНКЦИЈА  МИНИСТАР САОБРАЋАЈА 

И ВЕЗА 
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ 

САВЕЗ 
БРОЈ ИЗОСТАНАКА СА ЗАСЈЕДАЊА ВЛАДЕ(56 
СЈЕДНИЦА У 2007. ГОДИНИ) 

11 

МЈЕСЕЧНА НЕТО ПРИМАЊА 1.950,00 КМ + бенефиције
5
 

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ГЛАСОВА НА ИЗБОРИМА  

 
ПРЕДЛОЖЕНИ И УТВРЂЕНИ АКТИ НА СЈЕДНИЦАМА ВЛАДЕ РС ТОКОМ 2007. ГОДИНЕ 

 
ТИП АКТА ПЛАНИРАНО 

ПРОГРАМОМ  
РЕАЛИЗОВАН

О ИЗ 
ПРОГРАМА 

НЕРЕАЛИЗОВАН
О ИЗ ПРОГРАМА 

РЕАЛИЗОВАНО 
ВАН ПРОГРАМА 

УСВОЈЕНИ 
АКТИ -  У 
ВЕЗИ СА Г.П. 

ЗАКОН 5 3 2 0 0 

ОДЛУКА 0 0 0 20 3 

УРЕДБА 0 0 0 2 0 

ИНФОРМАЦИЈА 2 2 0 5 2 

ЗАХТЈЕВ  0 0 0 0 0 

РЈЕШЕЊЕ 0 0 0 5 0 

ЗАКЉУЧАК 0 0 0 8 0 

ПРАВИЛНИК 0 0 0 1 0 

АНАЛИТИЧКИ 
ДИО 

12 12 0 2 5 

 
УКУПНО 

19 17 2 43 10 

 

Програмом рада Министарства саобраћаја и веза било је дефинисано усвајање 5 законских рјешења те 14 

тематских активности. У 10- мјесечном извјештају, јавност је упозната са чињеницом да је Министарство 

од скромних 5 закона, успјело утврдити тек један закон. Два мјесеца касније министарство је успјело 

донијети још два законска рјешење па од 5 планираних закона, реализована су 3 законска рјешења.  

Остаје нејасно на какве је препреке Министарство саобраћај и веза наишло када није успјело ријешити 

Закон који се тиче особа са инвалидитетом, а то је Закон о повластицама у унутрашњем путничком 

превозу инвалидних лица. Усвајање таквог закона би сигурно могло бити у спрези са дијелом Грађанске 

платформе који говори о екстремном сиромаштву, јер лица са инвалидитетом имају разне проблеме код 

учешћа у саобраћају. Од уласка у превозна средства, до средстава која су им потребна да би 

обезбиједили превоз уопште. Али данашње окружење у РС нема изграђен систем солидарнсоти и 

хуманости, па се не усвајају ни закони који су значајни за најугроженије популације становништва.  

 

                                                
5
 Поред овог износа Министар је примио накнаду на име регреса од 307,5 КМ. Министар има право на накнаду за 
трошкове мобилног телефона, али је исто искористио само јеан мјесец у иносу од 245,86 КМ. Министар не користи 
друге повластице. 



 27

 

 

 

Планирано програмом рада у 2007. години
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Реализовано, а

није планирано

програмом рада

Свеукупне активности Закони

 

Графички приказ 17. С обзиром на невелики број активности проценат реализације законских рјешења је недопустиво 

низак. 

Закони који су били у надлежности министра Чубриловића, нису од оне врсте закона који се могу суочити 

са повредом виталног националног интереса или сличним проблемима, те из тога разлога апострофирамо 

да иако је је реализација закона око 60% да тај параметар није задовољавајући узевши у обзир обим 

посла. Укупна реализација Програма рада је 89%, али тај високи степен реализације није плод изнимног 

ангажмана запослених у министарству. Ово је резултат потпуно скромног планирања. 

 

Како се процеси планирања одвијају механички и без уважавања препорука из ранијих анализа ЦЦИ и у 

2008. години Министарство саобраћаја и веза је успјело издвојити 5 приједлога закона на којима ће 

радити, наравно 2 се преносе из 2007. године како би се тај посао успјешно привео крају. 
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Графички приказ 18. Од скромног плана у 2007. години, план Министарства саобраћаја и веза у 2008. години садржи 

једну активност мање. 

Министар Чубриловић није са својим тимом учинио довољно да се „сапуница“ око изградње дијела ауто – 

пута Клашнице – Градишка ријеши брже квалитетније и повољније. Јавност РС је огорчена због цијене 

коштања километра ауто- пута од 22 милиона КМ и због свих процеса који се одвијају у том правцу. 

Најчешћи изговор је да није анализиран терен и да је због тога дошло до поскупљивања радова. 5,5 км 

пута се гради 5 и по година, дакле овом динамиком, предвиђена изградња модерних путева у РС ће 

потрајати много година. Пошто Министар Чубриловић није био на позицији када су уговаране прве цијене 

изградње ауто пута, вјерујемо да ће као одговоран човјек и министар наћи рјешење да се за одговорнсот 

прозову сви они који су нерезонски прије пет година ушли у тај посао. Тиме би свакако, скинуо са себе и 

свог министарства терет кулоарских прича о сумнњивим процесима јавних набавки и одабиру извођача 

радова. Мада је већ само по себи индикативно да неколико, јавности добро познатих предузећа, између 

себе преузимају све послове. Мудар потез Министарства саобраћаја и веза би био да на наредним 

натјечајима за добијање послова на изградњи путева, позову што више извођача из цијеле БиХ и регије 

како би се конкуренција појачала на здравим основама и са конкурентнијим понудама и роковима за 

завршетак преузтих обавеза. 


