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ZAPISNIK
33. sjednice Povjerenstva za promet i veze,
održane 24. 3. 2009. godine
Sjednica je održana 24. 3. 2009. godine, s početkom u 14.10 sati.
Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva: Branko Dokić, Šemsudin Mehmedović, Slavko Matić, Husein
Nanić, Selim Bešlagić, Sadik Bahtić i Savo Erić.
Odsutnost je opravdao Mehmed Suljkanović.
Sjednici je nazočio Remzija Kadrić, zastupnik u Zastupničkom domu. Iz Ministarstva komunikacija i
prometa BiH bili su nazočni Kojo Koprivica i Željko Knežević, pomoćnici ministra. Iz Agencije za
poštanski promet BiH nazočili su Delivoje Đerić, predsjedatelj Vijeća Agencije, i Fikret Gačanović Nino
Ćorić, članovi Vijeća. Sjednici je bio nazočan i tajnik Povjerenstva za promet i veze Ahmed Jalovičić.
Sjednicom je predsjedao Branko Dokić, predsjedatelj Povjerenstva.
U raspravi o dnevnom redu predsjedatelj je istaknuo da je u pozivu za današnju sjednicu, kao točka dnevnog
reda, predviđeno i razmatranje Izvješća o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2008.
godinu. No kako je Kolegij Zastupničkog doma odredio da Povjerenstvo treba razmatrati i financijsko
izvješće Agencije, predložio je da ova točka bude skinuta s dnevnog reda i na sljedećoj sjednici Povjerenstva
razmatrana kao točka - Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i
Hercegovine za 2008.godinu.
Povjerenstvo je jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog, te usvojilo sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Povjerenstva;
2. Prijedlog zakona o poštama Bosne i Hercegovine - predlagatelj: Vijeće ministara BiH (druga faza
u povjerenstvu);
3. Razmatranje dopisa Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine u vezi s dugom
prema Eutelsatu i obustavom emitiranja satelitskog programa BHT1;
4. Tekuća pitanja.
Ad-1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Povjerenstva
Zapisnik 32. sjednice usvojen je jednoglasno, bez primjedaba.
Ad-2. Prijedlog zakona o poštama BiH - predlagatelj: Vijeće ministara BiH
(druga faza u povjerenstvu)
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Predsjedatelj je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi članovi Povjerenstva, te predstavnici
Ministarstva komunikacija i prometa BiH Željko Knežević i Kojo Koprivica.
Nakon rasprave Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo sljedeće zaključke:
1. Budući da je Povjerenstvo zaključilo potrebnim da mu Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
dostavi pisano izjašnjenje o uloženim amandmanima (37), te da je nužno obaviti dodatne
konzultacije u vezi s pojedinim odredbama Prijedloga zakona, molimo Zastupnički dom da,
sukladno članku 111. stavak (6) Poslovnika Zastupničkog doma, odobri produljenje roka za
dostavu izvješća o Prijedlogu zakona o poštama Bosne i Hercegovine do 27. 4. 2009. godine.
2. Traži se od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine da najkasnije do 15. 4.
2009. godine Povjerenstvu dostavi izjašnjenje o svim amandmanima uloženim na Prijedlog zakona
o poštama Bosne i Hercegovine.
Ad-2. Razmatranje dopisa Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine u vezi s
dugom prema Eutelsatu i obustavom emitiranja satelitskog programa BHT1
Predsjedatelj je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali svi članovi Povjerenstva, te predsjedatelj Upravnog
odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine Nikola Deretić.
Nakon rasprave Povjerenstvo je jednoglasno zaključilo sljedeće:
1. Povjerenstvo je konstatiralo da je na 18. sjednici, održanoj 3. 7. 2008. godine, usvojilo zaključak koji
se odnosi na plaćanje zakupa satelita od strane Vijeća ministara BiH, te da Zastupnički dom
Parlamentarne skupštine BiH na 34. sjednici nije prihvatio ovaj zaključak.
2. Povjerenstvo traži od svih nadležnih institucija da kao obvezu shvate provođenje zaključaka
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi s radom Radio-televizije BiH.
3. Povjerenstvo predlaže Kolegiju Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da od Vijeća
ministara BiH i Radio-televizije BiH zatraži dostavu informacija Zastupničkom domu o realizaciji
zaključaka s 32. i 41. sjednice Zastupničkog doma, usvojenih u raspravi o radu Radio-televizije
BiH.
Ad-3. Tekuća pitanja
Ahmed Jalovičić podsjetio je da je Povjerenstvo na 31. sjednici, održanoj 3.3.2009. godine, usvojilo
zaključak kojim je od Ministarstva komunikacija i prometa BiH tražilo da u roku od 15 dana doradi i dopuni
Izvješće o radu Ministarstva za 2008. godinu sukladno raspravi na sjednici Povjerenstva, no to do danas nije
učinjeno. Kako je u dnevni red 50. sjednice Zastupničkog doma uvršteno Izvješće o radu Vijeća ministara
BiH za 2008. godinu, a u sklopu te točke je i Izvješće o radu Ministarstva, Povjerenstvo se treba odrediti o
Izvješću do sjednice Doma.
Kojo Koprivica istaknuo je da će Ministarstvo do kraja ovoga tjedna dostaviti Povjerenstvu dopunu Izvješća
sukladno zaključku Povjerenstva.
Predsjedatelj je predložio da Izvješće o radu Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2008. godinu bude
razmatrano na sljedećoj sjednici Povjerenstva, 31. ožujka 2009. godine.
Predsjedatelj je zaključio sjednicu u 15.45 sati.
TAJNIK POVJERENSTVA
Ahmed Jalovičić

PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA
Dr. Branko Dokić

