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ЗАПИСНИК
са 25. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације,
одржане 15. 12. 2008. године
Сједница је одржана 15. 12. 2008. године, с почетком у 9.10 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Бранко Докић, Шемсудин Мехмедовић, Саво Ерић,
Садик Бахтић, Хусеин Нанић, Селим Бешлагић и Мехмед Суљкановић.
Одсуствовао је Славко Матић.
Из Министарства комуникација и транспорта БиХ сједници су присуствовали: Божидар Шкраван,
савјетник министра, и Којо Копривица, помоћник министра. Сједници је присуствовао и секретар
Комисије за саобраћај и комуникације Ахмед Јаловичић.
Сједници је предсједавао Бранко Докић, предсједавајући Комисије.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 24. сједнице Комисије;
2. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва БиХ (ЗАРИД), предлагач:
Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
3. Текућа питања.
Дневни ред усвојен је једногласно.
Ад. - 1. Усвајање Записника са 24. сједнице Комисије
Записник са 24. сједнице усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. - 2. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва БиХ (ЗАРИД),
предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза)
Бранко Докић подсјетио је да је на прошлој сједници Комисије за саобраћај и комуникације
Представничког дома (у даљем тексту: Комисија) одгођено изјашњавање о Предлогу закона о
Агенцији за развој информационог друштва Босне и Херцеговине (ЗАРИД), (у даљем тексту:
Предлог закона), јер су представници Министарства комуникација и транспорта БиХ истакли да због
уложеног већег броја амандмана нису имали довољно времена да се одреде према свим
амандманима, те да је неопходно да обаве додатне консултације у вези са појединим амандманима.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Божидар Шкраван указао је да су у Министарству комуникација и транспорта БиХ одржали
састанак на којем су разматрали амандмане на Предлог закона и констатовали да је највећи број
амандмана прихватљив за Министарство, те да предложеним амандманима нису умањене снага и
компетенције Предлога закона. Подсјетио је да се Босна и Херцеговина, као чланица Пакта
стабилности, у Београду 2002. године обавезала да ће успоставити Агенцију за информационо
друштво на државном нивоу, те да је крајње вријеме да Предлог закона буде усвојен.
Након расправе, Комисија се изјаснила о амандманима како слиједи:
АМАНДМАН I
Назив закона мијења се и гласи: „Закон о Агенцији за информационо друштво Босне и Херцеговине“.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН II
У члану 1. ријечи: „развој информационог друштва“ замјењују се ријечима: „информационо
друштво“.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН III
У члану 2. иза тачке е) додају се тачке ф),г) и х):
ф) Институције Босне и Херцеговине; државни органи Босне и Херцеговине, управе и управне
организације, јавна предузећа и друге установе на државном нивоу;
г) Информатизација: сет активности којим се технолошки, употребом ИКТ-а, унапређују пословни
процеси, процеси одлучивања и свеобухватан рад одређеног правног и/или пословног субјекта.
х) државна управа: органи државне управе које оснива Парламентарна скупштина БиХ.
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН IV
Члан 3. се мијења и гласи:
“Агенција је задужена за развој и промоцију информационог друштва у Босни и Херцеговини (у
даљњем тексту: БиХ).“
(није усвојен - четири гласа „против“ и три гласа „за“)
АМАНДМАН V
У члану 6. врше се сљедеће измјене и допуне:
- став (1) мијења се и гласи: „Сједиште Агенције одредиће Савјет министара БиХ руководећи се
критеријумом ентитетско-регионалне равномјерне расподјеле сједишта институција БиХ“;
-у ставу (3) иза ријечи ''предлог'' додаје се ријеч ''Савјета''.
(усвојен са пет гласова „за“, једним „против“ и једним гласом „уздржан“)
АМАНДМАН VI
Члан 7. мијења се и гласи:
''(1) Средства потребна за финансирање рада Агенције обезбјеђују се из Буџета институција Босне
и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Буџет).“
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
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АМАНДМАН VII
У члану 8. у ставу (1) врше се сљедеће измјене и допуне:
-у тачки а) ријечи: ''Рекламне улоге'' замјењују се ријечју ''Промоцијом“;
- у тачки б) ријечи: ''Политике и Стратегије'' треба писати малим почетним словом;
- тачке ц) и д) мијењају се и спајају се у тачку ц) која гласи:
''ц) припрема оперативних секторских планова и реализација акционог плана развоја информационог
друштва у институцијама БиХ“;
Досадашња тачка е) постаје тачка д), тачка ф) постаје тачка е) и тако редом.
- у тачки п) ријечи ''при спровођењу'' бришу се;
- тачка р) мијења се и гласи: “Сарадња са свјетским институцијама за информационо друштво“;
- у тачки т) ријечи: ''основних и проширених'' и ријеч ''...е-владе'' бришу се, додаје се ријеч
„електронских“ испред ријечи „сервиса“ а на крају текста додају се ријечи: „на државном нивоу“.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН VIII
У члану 8. тачка е) из става (1) и тачка н) из става (3) мијењају се и спајају у тачку н) из става (2)
истог члана и гласи:
н) координација и верификација активности на стратешким пројектима за развој информационокомуникационе инфраструктуре на државном нивоу.
(није усвојен - четири гласа „против“, два гласа „за“ и једним гласом „уздржан)
АМАНДМАН IX
Тачка ф) у члану 8. став (1) брише се.
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН X
Тачке и) и ј) у члану 8. став (1) бришу се.
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН XI
У члану 8. став (1) тачка к) бришу се ријечи: ''формирање и координација рада Форума за развој
електронске управе'', а на крају иза заграде додају се ријечи: ''на државном нивоу''.
(није усвојен - четири гласа „против“ и три гласа „за“)
АМАНДМАН XII
У члану 8. у ставу (1) тачке г), л), м), о) и с) бришу се.
У истом члану у ставу (2) тачка к) брише се.
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН XIII
У члану 8. став (1) у тачки н) умјесто ријечи: ''...технологија информационог друштва'', треба да
стоји: ''ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА''.
(није усвојен - четири гласа „против“ и три гласа „за“)
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АМАНДМАН XIV
У члану 8. став (2) на крају тачке а) додају се ријечи: „ЗА ОРГАНЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ДРУГЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ“.
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН XV
У члану 8. став (2) у тачки е) иза ријечи: ''и евиденција'' додају се ријечи: „на државном нивоу“.
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН XVI
У члану 8. став (2) у тачка г) умјесто ријечи ''...координација'' треба да стоји ријеч „СТРУЧНЕ“, а на
крају тачке додају се ријечи: „НА ДРЖАВНОМ НИВОУ“.
(није усвојен - пет гласова „против“, један глас „за“ и један глас „уздржан“)
АМАНДМАН XVII
У члану 8. став (2) тачка ј) мијења се и гласи:
''ј) пружање стручне и технолошке помоћи Савјету министара БиХ у оквиру борбе против
високотехнолошког криминала и пиратства, уколико другим законом није другачије ријешено“.
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН XVIII
У члану 8. ставу (2) врше се сљедеће допуне:
- у тачки д) на крају текста додају се ријечи: „на државном нивоу“;
- у тачки ф) на крају текста додају се ријечи: „на државном нивоу“.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН XIX
У члану 8. тачка ц) из става (2) постаје тачка д) у ставу (3) истог члана, а у истом члану тачка ј) из
става (3) постаје тачка ц) у ставу (2).
У члану 8. у ставу (3) досадашње тачке д) и ј) бришу се.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН XX
У члану 8. у ставу (3) врше се сљедеће измјене и допуне:
- у ставу (3) иза ријечи: ''за стандардизацију'' ријечи: ''и координацију'' бришу се.
- у тачки ц) иза ријечи: ''у надлежности'' додаје се ријеч „појединих“, а иза ријечи ''министарстава''
додају се ријечи: „у Савјету министара“, а ријечи: ''институција и тијела'' замјењују се ријечима: „и
других институција БиХ“;
- у тачкама х) и ј) иза ријечи: ''и других органа'', додаје се ријеч „државне“;
- тачке: д), ф), г), и), и л) бришу се.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН XXI
У члану 8. став (4) мијења се и гласи:
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„Агенција даје подршку праћењу развоја информацијског друштва БиХ, а има сљедећа овлашћења:
а) сарађује и размјењује податке са институцијама које раде на пословима праћења развоја
информационог друштва у БиХ и учествује у прикупљању и обради података кроз које се генеришу
индикатори развоја информационог друштва у БиХ;
б) промовише развој информационог друштва у БиХ у сарадњи са надлежним ентитетским органима
презентацијом заједничких статистичких анализа и индикатора из ове области;
ц) учествује у изради и реализацији стратешких планова и програма за развој информационог
друштва у Босни и Херцеговини, у својству представника Савјета министара и институција Босне и
Херцеговине, у сарадњи са надлежним ентитетским органима;
д) пружа стручну и техничку помоћ Савјету министара у вези с питањем развоја информационог
друштва и информатичких пројеката;
е) осмишљава, планира и реализује пројекте који доприносе информатизацији институција Босне и
Херцеговине и високотехнолошком унапређењу њиховог рада.“
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“).
АМАНДМАН XXII
Члан 11. мијења се и гласи:
''(1) Агенција има Савјет, који учествује у формулисању стратешких питања спровођења закона,
консултује се са директором и прима од њега информације. Савјет Агенције (у даљем тексту: Савјет)
даје мишљење о кодексу рада Агенције.
(2) Савјет има седам чланова који се кандидују на основу личних способности као појединци који
имају правно, економско, техничко или друго релевантно искуство и признати су стручњаци у
области ИКТ. Савјет има по два члана из конститутивних народа и једног члана из реда осталих.
(3) Чланови Савјета именују се на мандат од четири године и могу бити поново именовани само на
још један мандат. Чланови Савјета између себе бирају предсједавајућег. Савјет се састаје најмање
једном мјесечно.
(4) Директор Агенције, његов замјеник и предсједавајући Савјета морају бити из различитих
конститутивних народа.
(5) Директор Агенције подноси информацију Савјету о стратешким питањима рада Агенције и
присуствује свим састанцима Савјета.“
(усвојен са пет гласова „за“ и два гласа „против“)
АМАНДМАН XXIII
У члану 12. став (3) мијења и гласи:
“Чланове Савјета именује Савјет министара БиХ, на основу листе кандидата, коју након спроведене
процедуре јавног позива утврди Министарство комуникација и транспорта БиХ. Листа мора
садржавати већи број кандидата од броја чланова Савјета који се именују.“
(није усвојен - пет гласова „против“ и два гласа „за“)
АМАНДМАН XXIV
У члану 15. став (3) иза ријечи „агенције“ ријеч ''годишње'' брише се.
У истом члану додаје се нови став (4) који гласи:
„Мандат предсједавајућег траје четири године без могућности поновног именовања“.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН XXV
У члану 18. врше се сљедеће измјене и допуне:
- у ставу (1) иза ријечи: ''директор Агенције'' ставља се тачка, а остатак текста брише се;
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- иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) Директор има једног замјеника.“
У наставку текста замјеник директора наводи се у једнини.
Досадашњи став (2) постаје став (3) а став (3) постаје став (4).
Иза става (4)додаје се нови став (5) који гласи:
„Осим општих услова утврђених законом, директор и замјеник директора морају имати:
а) високу стручну спрему – електротехнички или други технички факултет са усмјерењем рачунарске
технике или информатике;
б) искуство у области развоја информационог друштва;
ц) искуство у међународним односима у области информационог друштва или информационих и
комуникационих технологија;
д) пет година радног искуства на руководећим пословима у области информационих и
комуникационих технологија;
ф) знање енглеског језика.''
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН XXVI
У члану 19. врше се сљедеће измјене и допуне:
- у ставу (1) у тачки а) иза ријечи „руководи“ бришу се запета и ријечи: ''у сарадњи са замјеницима'';
- у ставу (1) у тачки ц) ријечи: „да Агенција послује у складу са овим и посебним законима''
замјењују се ријечима: ''законитост рада Агенције'';
- у ставу (1) у тачки д) ријеч „предлаже“ замјењује се ријечју „доноси“;
- у ставу (1) тачка г) брише се.
- у ставу (1) у тачки г) ријечи: ''припрема и'' бришу се;
- у ставу (2) ријеч ''замјеници'' замјењује се ријечју ''замјеник'', ријеч ''помажу'' ријечју ''помаже'', а
ријеч ''могу'' ријечју ''може'';
- у ставу (3) иза ријечи ''овлашћује'' ријечи: ''једног од'' бришу се.
(усвојен једногласно)
АМАНДМАН XXVII
У члану 22. у ставу (1) ријечи: „према законима, прописима и стандардима БиХ и међународним
стандардима и то најкасније двије године након оснивање агенције“ замјењују се ријечима: ''у
складу са BAS EN ISO 9001''.
(усвојен једногласно)
Комисија за саобраћај и комуникација је, „са шест гласова „за“ и једним гласом „против“,
прихватила текст Предлога закона са усвојеним амандманима, те предлаже Представничком дому да
усвоји Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва БиХ (ЗАРИД).
У смислу одредаба члана 113. Пословника Представничког дома дома Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца у пленарној фази именован је предсједавајући Комисије Бранко Докић.
Ад. - 3. Текућа питања
Бранко Докић указао је да је прошле седмице учествовао на конференцији под називом „Транзиција
из аналогне у дигиталну телевизију“, која је одржана у Москви, и да је посредством Амбасаде Босне
и Херцеговине остварио контакт са предсједавајућим Комисије за транспорт Руске думе, који је
исказао заинтересованост чланова ове комисије да посјете Парламентарну скупштину БиХ, односно
Комисију за саобраћај и комуникације, те да главна тема разговора буде транспорт гаса. Предложио
је да се упути позив Комисији за транспорт Руске думе за радну посјету Парламентарној скупштини
БиХ у току 2009. године.
Предлог је једногласно прихваћен.
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Како није било других питања, предсједавајући је закључио сједницу у 10 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Ахмед Јаловичић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић

