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ЗАПИСНИК
са 8. сједнице Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ
Сједница је одржана дана 10.06.2009. године с почетком у 9,00 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Бранко Докић, Рифат Долић, Халид Гењац,
Велимир Јукић, Хаџи Јован Митровић, Мирко Околић и Винко Зорић. Одсутни су били Лазар
Продановић, Азра Алајбеговић, Сефер Халиловић, Јерко Иванковић - Лијановић, Златко
Лагумџија.
Сједници је био присутан Милан Зјајић, који је обављао послове секретара Комисије, Алма
Салкић-Мијић, Аида Крехо из Законодавноправног сектора ПС БиХ и Зоран Бркић из Одјела за
односе с јавношћу ПСБиХ.
Сједница је завршена у 9 часова и 45 минута.
Комисија је једногласно прихватила сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Верификација Записника са 7. сједнице,
2. Разматрање подобности и давање мишљења – препоруке за потврђивање Младена Симића за
обављање функције замјеника министра комуникација и транспорта и Живка Марјанца за
обављање функције замјеника министра одбране за политику и планирање и
3. Текућа питања.
Ад. 1. Верификација Записника са 7. сједнице одржане 28. 07. 2008. године;
Без примједби Комисија је једногласно верификовала Записник са 7. сједнице одржане
28.07.2008. године.
Ад. 2. Разматрање подобности и давање мишљења – препоруке за потврђивање Младена
Симића за обављање функције замјеника министра комуникација и транспорта и Живка
Марјанца за обављање функције замјеника министра одбране за политику и планирање;
Након отварања расправе по овој тачци дневног реда предсједавајући је подсјетио чланове
Комисије на релевантне одредбе Закона о Савјету министара БиХ, Пословника Представничког дома
ПС БиХ и Пословника о раду Комисије.
Комисија је након краће расправе одлучила да је потребно да кандидати за замјенике
министара приступе на сједницу, како би одговарали на питања чланова Комисије.
Први је приступио Младен Симић, замјеник министра комуникација и транспорта.
Након што га је поздравио и пожелио му пуно успјеха у раду, предсједавајући Халид Гењац је
поставио прво питање, тако да је замолио именованог замјеника министра да кратко каже да ли је
упознат са организацијом и структуром Министарства комуникација и транспорта.
Одговарајући на ово питање Младен Симић је између осталога истакао да је упознат са
структуром и организацијом Министарства, али да ће му наравно требати времена док се упозна са
свим запосленим.
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Бранко Докић је поставио питање шта ће бити приоритети замјеника министра у области
телекомуникација, обзиром да је по струци дипл.инг. телекомуникација.
Одговарајући на ово питање, Младен Симић је истакао да су приоритети у тој области
хармонизација прописа са сусједним земљама и земљама Европске уније. Такође, један од
приоритета у раду ће бити дигитализација земаљске тв мреже.
Халид Гењац је поставио друго питање тако да је замолио замјеника министра да изнесе свој
став око градње коридора VЦ.
Младен Симић је одговорио на питање, укратко износећи шта му је познато о раду на
Коридору VЦ, да су планови да се изгради 130 км аутопута, те је истакао да сматра да је то јако
захтјеван пројекат.
Мирко Околић је поздравио замјеника министра, честитао му на кандидатури на ту функцију,
и предложио му да у његовом будућем раду фокус не буде само на проблемима телекомуникација,
него да и саобраћај буде област интересовања.
Рифат Долић је поставио питање како замјеник министра гледа на синхронизацију и
хармонизацију прописа унутар државе, између ентитетских и државних прописа.
Младен Симић је одговарајући на ово питање, нагласио да је наравно и ова врста
хармонизације јако важна, а не само хармонизација прописа са прописима Европске уније и
сусједних земаља.
Како није било других питања приступило се гласању.
Комисија је са пет гласова ''за'', без гласова ''против'' и са два ''суздржана'', утврдила да
Младен Симић испуњава све услове прописане Законом о Савјету министара БиХ и Пословником
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за именовање на функцију замјеника министра
промета и комуникација у Савјету министара БиХ.
Затим је приступио Живко Марјанац, замјеник министра одбране за политику и
планирање.
Предсједавајући Халид Гењац након уводних и поздравних ријечи, поставио је питање какав
је став замјеника министра и како гледа на процес приступања Босне и Херцеговине у НАТО.
Одговарајући на ово питање, Живко Марјанац, истакао је да је то жеља свих и грађана и
политичара, али да сматра да су потребна велика средства да би се испунили услови који стоје пред
Босном и Херцеговином, а која се могу обезбиједити задуживањем или на други начин.
Како није било других питања приступило се гласању.
Комисија је са пет гласова ''за'', без гласова ''против'' и са два ''суздржана'', утврдила да Живко
Марјанац испуњава све услове прописане Законом о Савјету министара БиХ и Пословником
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за именовање на функцију замјеника министра
одбране за политику и планирање у Савјету министара БиХ.
Комисија је препоручила Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да потврди
именовање Младена Симића за замјеника министра транспорта и комуникација у Савјету
министара БиХ и Живка Марјанца за замјеника министра одбране за политику и планирање.
За извјестиоца на сједници Представничког дома именован је предсједавајући Комисије
Халид Гењац.
Ад. 3. Текућа питања.
Како није било других питања предсједавајући је у 9,45 сати закључио сједницу и захвалио се
свим присутним на сарадњи.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Милан Зјајић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Халид Гењац

