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Број: 01/5-50-1-6-23/08
Сарајево, 18. 11. 2008.
ЗАПИСНИК
са 23. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације,
одржане 18. 11. 2008. године
Сједница је одржана 18. 11. 2008. године, с почетком у 13.10 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Бранко Докић, Славко Матић, Садик Бахтић, Хусеин
Нанић и Селим Бешлагић.
Оправдано су одсуствовали: Шемсудин Мехмедовић и Мехмед Суљкановић, а одсуствовао је и Саво
Ерић.
Из Министарства комуникација и транспорта БиХ сједници су присуствовали: Божидар Шкраван,
савјетник министра, Којо Копривица и Жељко Кнежевић, помоћници 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 21. и 22. сједнице Комисије;
2. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва Босне и Херцеговине
(ЗАРИД), предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
3. Разматрање дописа Управног одбора БХРТ-а у вези са накнадом члановима Управног
одбора БХРТ-а за рад у Управном одбору БХРТ-а и Управном одбору Јавног РТСБиХ;
4. Текућа питања
- Упознавање о одржавању радионице за парламентарце југоисточне Европе о теми
“Подршка парламената хармонизованим реформама енергетског сектора“.
Дневни ред усвојен је једногласно.
Ад. - 1. Усвајање записника са 21. и 22. сједнице Комисије
Записници са 21. и 22. сједнице Комисије усвојени су једногласно, без примједаба.
Ад. - 2. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва БиХ (ЗАРИД),
предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза)
Бранко Докић истакао је да је Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома (у даљем
тексту: Комисија) раније добила одобрење Колегијума Представничког дома за продужења рока за
достављање извјештаја о Предлогу закона о Агенцији за развој информационог друштва БиХ (у
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даљем тексту: Предлог закона) до 17. 11. 2008. године. С обзиром да до сада нису обављене
квалитетне консултације у вези са појединим одредбама Предлога закона, сматра да Предлог закона
у оваквој форми не би добио подршку Представничког дома, те предлаже да се, у складу са
Пословником, затражи од Дома одобрење за продужења рока друге комисијске фазе о Предлогу
закона до 01. 12. 2008. године.
Селим Бешлагић сматра да је крајње вријеме да се Предлог закона усвоји те да, уколико је могуће у
скоријем периоду обавити потребне консултације, подржава продужење рока.
Хусеин Нанић истакао је да се поставља питање да ли је могуће обавити квалитетне консултације
које ће допринијети усвајању Предлогу закона, те да мисли да је боље да се Комисија данас одреди
према Закону.
Славко Матић сагласио се да је неопходно усвојити Предлог закона, али ако је извјесно да Предлог
закона неће имати потребну већину посланика из Републике Српске, подржава предлог да се
Комисија одреди према Предлогу закона прије наредне сједнице Представничког дома. Истакао је да
је спреман да подржи Предлог закона.
Божидар Шкраван указао је да је био координатор радне групе за израду Предлога закона. Након
што је сачинила Предлог закона, радна група је обавила свеобухватне консултације с надлежним
органима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и прихватила већину њихових примједаба, што је
допринијело изради квалитетног Предлога закона, који треба што прије усвојити.
Након расправе, Комисија је са четири гласа „за“ и једним гласом „уздржан“, усвојила сљедећи
закључак:
С обзиром да је Комисија закључила да је потребно обавити додатне консултације у вези са
појединим одредбама Предлога закона, молимо да Представнички дом, у складу са чланом 111. став
(6) Пословника, одобри продужења рока за достављање извјештаја о Предлогу закона до 01. 12. 2008.
године.
Ад. - 3. Разматрање дописа Управног одбора БХРТ-а у вези са накнадама члановима
Управног одбора БХРТ-а за рад у Управном одбору БХРТ-а и Управном одбору Јавног
РТВ система БиХ
Бранко Докић подсјетио је да је Колегијум Представничког дома одлучио да се допис Управног
одбора БХРТ-а у вези са накнадама члановима Управног одбора БХРТ-а за рад у Управном одбору
БХРТ-а и Управном одбору Јавног РТВ система БиХ достави Комисији ради давања мишљења, те
да је Комисији достављено и мишљење Министарства комуникација и транспорта БиХ о наведеном
допису.
Селим Бешлагић сматра да Комисија није компетентна да разматра питање накнада члановима
Управног одбора БХРТ-а (даљем тексту: Управни одбор) и да би Управни одбор требало да поднесе
Уставноправној комисији Представничког дома захтјев за аутентично тумачење Закона о Јавном РТВ
сервису БиХ и Закона о Јавном РТВ систему БиХ.
Хусеин Нанић је мишљења да Комисија не треба да се бави питањем плата члановима Управног
одбора, те да има утисак да се све чини како не би био успостављен Јавни РТВ систем БиХ.
Садик Бахтић истакао је да не подржава одлуку Управног одбора о повећању накнада за рад у
Управном одбору Јавног РТВ система БиХ, јер то није у складу са Законом о Јавном РТВ сервису
БиХ, те да им се накнаде морају исплаћивати у складу са чланом 28. Закона.
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Славко Матић истакао је да Комисија не би требало да се бави питањем плата, да није прецизирано
питање накнада за рад у Управном одбору Јавног РТВ система БиХ, те да имамо конфузну ситуацију
у којој директор БХРТ-а не спроводи одлуке Управног одбора.
Којо Копривица сматра да је одредба члана 28. Закона о Јавном РТВ сервису БиХ потпуно јасна и
да чланови Управног одбора имају право на накнаду у износу од три минималне плате у ентитету из
којег долазе. Накнада за предсједавајућег Управног одбора није прецизно утврђена, али сматра да је
логично да буде увећана у односу на остале чланове, узимајући у обзир већу одговорност
предсједавајућег.
Бранко Докић истакао је да је директор БХРТ-а оспорио одлуку Управног одбора о накнади за рад у
Управном одбору Јавног РТВ система БиХ, а да претходно није тражио тумачење ове одлуке, па се
стога Управни одбор обратио Представничком дому за мишљење. Сматра да се накнаде за рад у
Управном одбору БХРТ-а морају исплаћивати у складу са чланом 28. Закона о Јавном РТВ сервису
БиХ, а да се накнаде члановима Управног одбора за рад у Управном одбору Јавног РТВ система БиХ
морају ускладити са другим емитерима.
Након расправе, Комисија је усвојила сљедеће закључке:
1. Накнаде за рад у Управном одбору БХРТ-а морају се исплаћивати у складу са чланом 28. Закона о
Јавном радио-телевизијском сервису БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 92/05).
(закључак је усвојен са четири гласа „за“ и једним гласом „уздржан“)
2. У вези са накнадом члановима Управног одбора БХРТ- за рад у Управном одбору Јавног РТВ
система БиХ, као и повећањем накнаде за рад предсједавајућем Управног одбора БХРТ-а, Комисија
је констатовала да законске одредбе које се односе на ова питања нису прецизне, те предлаже
Управном одбору БХРТ-а да Парламентарној скупштини БиХ поднесе захтјев за аутентично
тумачење Закона о Јавном радио-телевизијском сервису БиХ и Закона о Јавном радио-телевизијском
систему БиХ. (закључак је усвојен са четири гласа „за“ и једним гласом „уздржан“)
3. Комисија је закључила да се Колегијуму Представничког дома достави Мишљење Министарства
комуникација и транспорта БиХ о допису Управног одбора БХРТ-а. (закључак је усвојен
једногласно)
Ад. - 4. Текућа питања
Ахмед Јаловичић подсјетио је да је Комисија на 22. сједници прихватила предлог Савјета за
регионалну сарадњу (РЦЦ) да буде коорганизатор радионице за парламентарце југоисточне Европе
о теми: “Подршка парламената хармонизованим реформама енергетског сектора“. Договорено је да
радионица буде одржана 15. децембра 2008. године у згради Парламентарне скупштине, те да ће,
осим представника парламентарних комисија надлежних за област енергије, учествовати и
представници Европске комисије, Европског парламента, Регионалног секретаријата за
парламентарну сарадњу, међународних организација и финансијских институција.
Указао је да је ДТТ форум БиХ упутио позивницу члановима Комисије за учешће на конференцији
“Програмски садржај у дигиталном емитовању”, која ће бити одржана 26. новембра 2008. године у
Сарајеву.
С обзиром да није било других питања, предсједавајући је закључио сједницу у 14.05 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Ахмед Јаловичић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић
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