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Министарство саобраћаја и веза 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НЕДЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ 

ФУНКЦИЈА  МИНИСТАР САОБРАЋАЈА И 
ВЕЗА 

СТРАНКА ДНС 

БРОЈ ИЗОСТАНАКА СА ЗАСЈЕДАЊА ВЛАДЕ 10 

БУЏЕТ МИНИСТАРСТВА У 2008. ГОДИНИ 52,087,170 

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ГЛАСОВА НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА 
2006. ГОДИНЕ 

1764 

 

ПРЕДЛОЖЕНИ И УТВРЂЕНИ АКТИ НА ВЛАДИ РС У 2008. ГОДИНИ  

 

ТИП АКТА ПЛАНИРАНО 
ПРОГРАМОМ У 2008. 

ГОДИНА 

РЕАЛИЗОВАНО 
ИЗ ПЛАНА ЗА 

ЈАН – ДЕЦ 

НЕРЕАЛИЗОВАНО, 
А ПЛАНИРАНО  

ЈАН – ДЕЦ 

РЕАЛИЗОВАНО 
ВАН 

ПРОГРАМА 

УСВОЈЕНИ 
АКТИ -  У 
ВЕЗИ СА 

Г.П. 

ЗАКОН 5 5 0 0 0 

ОДЛУКА 0 0 0 55 5 

УРЕДБА 0 0 0 1 0 

ИНФОРМАЦИЈА  2 2 0 8 1 

РЈЕШЕЊЕ 0 0 0 57 4 

ЗАКЉУЧАК 0 0 0 17 2 

ПРАВИЛНИК 0 0 0 2 1 

АНАЛИТИЧКИ ДИО 12 12 0 7 1 

 

УКУПНО 

19 19 0 147 14 

 

 

Министарство саобраћаја и веза је реализовало 100% активности планираних за 2008. годину и 

у тематском и у дијелу Програма који се односи на усвајање закона.  

 

У ранијим периодичним извјештајима у 2008. години смо нагласили да ће Министарство у 2009. 

години коначно моћи да ради на новим законима, јер су успјели утврдити 2 закона која су била 

пренесена из плана рада у 2007. години. У 2007. години, Министарство није реализовало два 

споменута закона, а у 2008. години ефикасност у раду је била максимална у смислу провођења 

планираних активности. 
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Реализација Програма радa  Министарства саобраћаја и 

веза у 2008. години 
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Свеукупне активности Закони

Планирани број Програмом за

2008.год.

Реализовано из плана за 2008.

годину

Реализовано, а није

предвиђено Програмом

 

Графикон 25.  Министарство је било веома ефикасно.  

 

Табеларно су представљени утврђени закони од стране Владе РС, а на приједлог 

Министарства саобраћаја и веза. 

 

Р.Б. Назив акта Рок за утврђивање  
Нацрт/ Приједлог 

Утврђен 
нацрт 

Утврђен 
приједлог 

Грађанска 
платформа 

1 Закон о измјенама Закона 
о јавним путевима 

Март/Септембар Да- 
28.02.2008. 

65. 
сједница 
Владе РС 

Да- 
03.07.2008. 

82. 
сједница 
Владе РС 

Не 

2 Закон о измјенама Закона 
о жељезницама РС 

Април / Да- 
10.04.2008. 
71.сједница 
Владе РС 

Не 

3 Закон о превозу у 
друмском саобраћају 

Мај/Август Да- 
06.06.2008. 
78.сједница 
Владе РС 

Да-
09.10.2008. 

94. 
сједница 
Владе РС 

Не 

4 Закон о измјенама Закона 
о пошти РС

10
 

Јули/ Септембар Да-
09.10.2008. 

94. 
сједница 
Владе РС 

Да – 
04.12.2008.  

102. 
сједница 
Владе РС 

Не 

5 Закон о овлашћењима 
Ауто –мото савеза РС 

Октобар/ 
Децембар 

Да- 
30.10.2008. 

97. 
сједница 
Владе РС 

Да – 
04.12.2008.  

102. 
сједница 
Владе РС  

Не 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Доношење овог закона зависи од испуњења услова из члана 24.став 2. Закона о поштама 
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Министарство саобраћаја и веза  - кваратални преглед утврђивања 
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Графикон 26. У трећем  кварталу Министарство није имало утврђених закона. 

 

Закони које је усвајало Министарство саобраћаја и веза, као и све друге мјере апсолутно немају 

значајнију повезаност са захтјевима из Грађанске платформе, а то потврђује и експертска 

анализа Програма рада Владе РС за 2008. годину.  

 

Министарство саобраћаја и веза је и у 2008. години, урадило знатно више од планираног 

Програмом, што говори  у прилог тези да су процеси планирања клишеизирани и лоши, са 

слабом аналитичком позадином која би требала пружити основу за квалитетно планирање.  

 

У овом Министарству то свакако није случај, јер да постоје анализе и стручни тимови, 

Министарство никако не би дозволило да цијена аутопута(изграђеног дијела) у дужини од 5,5 

км, са почетних 7,5 милиона КМ, нарасте на готово 23 милиона КМ. С друге стране још 

срамотније изгледа чињеница да се 5,5 километара пута гради исто толико година. Јавност 

жестоко, упорно и дуго поставља питање одговорности у вези са овим питањем, али 

Министарство на челу с министром Чубриловићем, као најодговорнијом особом, није подузело 

готово ништа да јавност увјери да није било пропуста и махинација. Посланик у НС РС Миланко 

Михајлица из СРС РС је 5 пута заредом од почетка године тражио ревизорски извјештај на ову 

тему, да би коначно, након огромног притиска, Главна служба за ревизију РС на челу са Бошком 

Чеком испитала ситуацију у ЈП „Путеви“ РС. Г-дин Чеко је заједно са својом службом извршио 

ревизију, са посебним освртом на на изградњу пута Клашнице – Маховљани. Он је казао да се у 

извјештају наводи да је вриједност основног уговора са извођачем радова, 2002. године, за 

поменуту дионицу, била 43 милиона КМ, а да је анексом уговора цијена повећана за два и по 

пута. Према његовим ријечима, ревизори нису утврђивали одговорност нити је лоцирали, јер то 

је посао тужилаштва, уколико жели да се бави овим случајем. На мишљење г-дина Чеке, своје 

виђење су дали и они који су, као најодговорнији, позвани да коментаришу ревизорски 

извјештај, прије свих директор ЈП „Путеви“ РС Младен Лазендић, као и министар Чубриловић. 

Младен Лазендић, директор ЈП „Путеви РС“, рекао је да не види разлог зашто би поднио 
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оставку јер би тако признао да је крив за оно што се дешавало 2002. године када није ни био у 

предузећу. Он је рекао да би у случају да су „Путеви РС“ поступали по препорукама Главне 

службе за ревизију повриједили одредбе Закона о јавним путевима. Директор путева каже да је 

основ за давање ревизорског мишљења било пословање Министарства саобраћаја и веза РС и 

предузећа за период од 2002. до 2007. године, што је, како је навео, у супротности са насловом 

извјештаја Главне службе за ревизију за период од 1. јануара до 31. децембра 2006. године. 

Изостанак осјећаја бар моралне одговорности, показао је и министар Чубриловић, изјавивши, за 

Независне новине,  да се као министар не осјећа одговорним због негативног ревизорског 

извјештаја „Путева РС“ током 2006. године. Mиистар Чубриловић је рекао да је Министарство 

саобраћаја и веза РС упознато са пословима изградње аутопута Маховљани – Клашнице, али 

да не уговара послове, не одређује термине, не врши јавне набавке, нити сугерише на који 

начин треба радити, истичући да се подразумијева да се мора радити по закону. Актуелни 

директор ЈП „Путеви“ РС г-дин Лазендић, на министрово „прање руку“ од свега, одговорио је 

изјавом за Пресс РС: „Ништа нисам радио самостално и ниједну важнију одлуку нисам донео 

без консултација с министром Чубриловићем. Зато, ако будем сносио било какву одговорност, 

ред је да је сноси и Министар. Није ми јасно зашто тај човек није проговорио ни реч на 

заседању Скупштине, на којем сам ја био практично разапет, односно означен као криминалац 

иако су налази Главне службе ревизије о пословању „Путева“ апсолутно проблематични“. 

Овакав однос оних који представљају грађане најбоље одсликава ерозију морала и потпуно 

безнађе у којем се наше друштво налази.  

Бивши директор предузећа ЈП „Путеви“, Драган Михајловић, ракао је да Лазендић мора да буде 

свјестан да на папирима стоји његов потпис и да ће за све одлуке које је вјероватно донио у 

сагласности с министром одговоран бити само он. 

Бивши министар саобраћаја и веза,  Бранко Докић (ПДП) сматра да Младен Лазендић у 

кључним пројектима није могао да дјелује самоиницијативно и да избjегне сагласност министра 

Чубриловића: „Реч је о капиталним пројектима и огромним инвестицијама и увјерен сам да је о 

свим важнијим стварима Лазендић морао да информише Чубриловића. Посебно мислим да је о 

свему морао да извјештава министра када је у питању тако велики пројекат као што је аутопут 

Бањалука-Градишка. Лазендић дефинитивно мора да прихвати одлуку Скупштине РС и да је 

спроведе. Да ли ће га сада Влада смењивати или неће, о томе ја не могу ништа да кажем. 

Једино што могу да кажем јесте да је сада Влада РС на потезу“ 

Једина реакција која је изостала је реакција премијера Додика, од којег се у најмању руку 

очекивало да први објави промјене након оваквог ревизорског извјештаја Главне службе за 

ревизију РС. Нарочито са аспекта у предизборној трци 2006. године обећане борбе против свих 

облика корупције.  
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Примања министра 

 

Из Министарства саобраћаја и веза добијена је само основица плате министра Чубриловића 

која је у првих 10 мјесеци износила 4.000,00 КМ, а у задња два мјесеца је умањена за 10%, а 

због непотпуности информације не знамо да ли је и колике трошкове министар имао на основу 

дневница и трошкова рачуна за мобилни телефон. 

 

 

 

 

 

 


