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ЗАПИСНИК
са 33. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације,
одржане 24. 03. 2009. године
Сједница је одржана 24. 03. 2009. године, с почетком у 14.10 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Бранко Докић, Шемсудин Мехмедовић, Славко
Матић, Хусеин Нанић, Селим Бешлагић, Садик Бахтић и Саво Ерић.
Оправдано је одсуствовао Мехмед Суљкановић.
Сједници је присуствовао Ремзија Кадрић, посланик у Представничком дому. Из Министарства
комуникација и транспорта БиХ присуствовали су : Којо Копривица и Жељко Кнежевић, помоћници
министра. Из Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине: Деливоје Ђерић,
предсједавајући Савјета Агенције, Фикрет Гачановић и Нино Ћорић, članovi Савјета. Сједници је
присуствовао и секретар Комисије за саобраћај и комуникације Ахмед Јаловичић.
Сједницом је предсједавао Бранко Докић, предсједавајући Комисије.
У расправи о дневном реду предсједавајући је истакао да је у позиву за данашњу сједницу као тачка
дневног реда предвиђено и разматрање Извјештаја о раду Агенције за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине за 2008.годину, али пошто је Колегијум Представничког дома одредио да Комисија
треба да разматра и финансијски извјештај Агенције, предложио је да се ова тачка скине с дневног
реда, а да се на сљедећој сједници Комисије као тачка дневног реда разматра Извјештај о раду и
финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2008. годину.
Комисија је једногласно прихватила овај предлог, те усвојила сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 32. сједнице Комисије;
2. Предлог закона о поштама Босне и Херцеговине - предлагач: Савјет министара Босне и
Херцеговине (друга комисијска фаза);
3. Разматрање дописа Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине у вези са
дугом према Eutelsatu и обустављањем емитовања сателитског програма БХТ1;
4. Текућа питања.
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Ад. - 1. Усвајање Записника са 32. сједнице Комисије
Записник са 32. сједнице усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. - 2. Предлог закона о поштама БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ
(друга комисијска фаза)
Предсједавајући је отворио расправу у којој су учествовали сви чланови Комисије, те представници
Министарства комуникација и транспорта БиХ Жељко Кнежевић и Којо Копривица.
Након расправе, Комисија је једногласно усвојила сљедеће закључке:
1. С обзиром да је Комисија закључила да је потребно да Министарство комуникација и
транспорта БиХ достави Комисији писмено изјашњење о уложеним амандманима (37), као и
да је неопходно обавити додатне консултације у вези са појединим одредбама Предлога
закона, молимо да Представнички дом, у складу са чланом 111. став (6) Пословника
Представничког дома, одобри продужење рока за достављање извјештаја о Предлогу закона
о поштама Босне и Херцеговине до 27. 04. 2009. године.
2. Тражи се од Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине да најкасније
до 15. 04. 2009. године достави Комисији изјашњење о свим амандманима уложеним на
Предлог закона о поштама Босне и Херцеговине.
Ад. - 2. Разматрање дописа Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине у вези са
дугом према Eutelsatu и обустављањем емитовања сателитског програма БХТ1
Предсједавајући је отворио расправу у којој су учествовали сви чланови Комисије, те
предсједавајући Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине Никола Деретић.
Након расправе, Комисија је једногласно закључила сљедеће:
1. Комисија је констатовала да је на 18. сједници Комисије, одржаној 03. 07. 2008. године,
усвојила закључак који се односи на плаћање закупа сателита од стране Савјета министара
БиХ, те да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ на 34. сједници није
прихватио овај закључак.
2. Комисија тражи од свих надлежних институција да као обавезу схвате спровођење закључака
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ у вези са радом Радио-телевизије Босне
и Херцеговине.
3. Комисија предлаже Колегијуму Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ да од
Савјета министара Босне и Херцеговине и Радио-телевизије Босне и Херцеговине затражи да
Представничком дому доставе информацију о реализацији закључака са 32. и 41. сједнице
Представничког дома, усвојених поводом расправа о раду Радио-телевизије Босне и
Херцеговине.
Ад. - 3. Текућа питања
Ахмед Јаловичић указао је да је Комисија на 31. сједници, одржаној 03. 03. 2009. године, усвојила
закључак којим од Министарства комуникација и транспорта БиХ тражи да у року од 15 дана доради
и допуни Извјештај о раду Министарства за 2008. годину, у складу са расправом на сједници
Комисије, али да то није урађено. Пошто је у дневни ред 50. сједнице Представничког дома уврштен
Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2008. годину, а у оквиру те тачке је и Извјештај о раду
Министарства, потребно је да се до сједнице Дома Комисија одреди према Извјештају.
Којо Копривица истакао је да ће Министарство до краја ове седмице доставити Комисији допуну
Извјештаја у складу са закључком Комисије.
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Предсједавајући је предложио да се Извјештај о раду Министарства комуникација и транспорта БиХ
за 2008. годину разматра на сљедећој сједници Комисије, која ће бити одржана 31. марта 2009.
године.
Предсједавајући је закључио сједницу у 15.45 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Ахмед Јаловичић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић

