Broj: 01/5-50-1-5-45/09
Sarajevo, 18. 1. 2010. godine
ZAPISNIK
45. sjednice Povjerenstva za promet i veze,
održane 18. 1. 2010. godine
Sjednica je odrţana 18. 1. 2010. godine, s početkom u 15.10 sati.
Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva: Slavko Matić, Selim Bešlagić, Ţeljko Kuzmanović,
Branko Dokić, Šemsudin Mehmedović, Savo Erić, Sadik Bahtić i Mehmed Suljkanović.
Odsutnost je opravdao Husein Nanić.
Sjednici su također nazočili: Marija Putica i Ahmed Ţilić, članovi Upravnog odbora Radio-televizije BiH, Namik Kupusović, koordinator u jedinici za provedbu Projekta Koridor 5c, i
Milanka Sudţum, voditeljica Odsjeka za komunikacije u Ministarstvu komunikacija i
prometa BiH, Zoran Brkić, viši stručni suradnik u Sektoru za odnose s javnošću, i Ahmed
Jalovičić, tajnik Povjerenstva za promet i veze.
Sjednicom je predsjedao Branko Dokić, predsjedatelj Povjerenstva.
Nakon rasprave o predloţenom dnevnom redu jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Povjerenstva;
2. Izvješće Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine o aktivnostima
na projektu „Autocesta na Koridoru 5c“ za 2009. godinu;
3. Izvješće o radu Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma u 2009. godini;
4. Inicijativa zastupnika Ţeljka Kuzmanovića za odrţavanjem okruglog stola o temi
Strategija razvoja transportne djelatnosti u BiH;
5. Razmatranje Inicijative zastupnika Remzije Kadrića, Sadika Bahtića i Adema
Huskića za pokretanje procedure za razrješenje Upravnog odbora Radio-televizije
Bosne i Hercegovine;
6. Tekuća pitanja
a) Informacija Radio-televizije Bosne i Hercegovine u povodu kaznene prijave
protiv članova Upravnog odbora RTVBiH,
b) Informacija Radio-televizije Bosne i Hercegovine o promjenama u
Poslovodnom odboru RTVBiH,
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c) Zahtjev Radio-televizije Bosne i Hercegovine za dostavu informacije o
pripremi TV kanala na hrvatskome jeziku,
d) Informacija o dosegnutom stupnju digitalizacije Javnog RTV sustava Bosne i
Hercegovine.
Ad-1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Povjerenstva
Zapisnik 44. sjednice usvojen je jednoglasno, bez primjedaba.
Ad-2. Izvješće Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine o
aktivnostima na projektu „Autocesta na Koridoru 5c“ za 2009. godinu
Predsjedatelj je riječ dao predstavniku Ministarstva komunikacija i prometa BiH Namiku
Kupusoviću, koji je iznio uvodne napomene o Izvješću, a nakon toga je otvorena rasprava.
U raspravi su sudjelovali članovi Povjerenstva: Selim Bešlagić, Slavko Matić, Branko Dokić
i Mehmed Suljkanović, te Namik Kupusović.
Nakon rasprave Povjerenstvo je ustvrdilo da se Izvješće smatra informacijom o aktivnostima
na projektu „Autocesta na Koridoru 5c“, te je informaciju primilo k znanju.
Ad-3. Izvješće o radu Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma u 2009. godini
Predsjedatelj je predloţio članovima Povjerenstva da do sljedeće sjednice daju eventualne
primjedbe na predloţeno Izvješće o radu i da se o Izvješću raspravlja na sljedećoj sjednici.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad-4. Inicijativa zastupnika Željka Kuzmanovića za održavanjem okruglog stola o temi
Strategija razvoja transportne djelatnosti u BiH
Povjerenstvo je podrţalo Inicijativu zastupnika Ţeljka Kuzmanovića za odrţavanjem
okruglog stola o temi Razvoj transportne djelatnosti u Bosni i Hercegovini, te zaduţilo
predlagatelja inicijative i tajnika Povjerenstva da kontaktiraju Ministarstvo komunikacija i
prometa BiH s ciljem dogovora i pripreme za odrţavanja okruglog stola.
Ad-5. Razmatranje Inicijative zastupnika Remzije Kadrića, Sadika Bahtića i Adema
Huskića za pokretanje procedure za razrješenje Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine
Predsjedatelj je riječ dao predlagatelju inicijative Sadiku Bahtiću, koji je iznio uvodne napomene, a
nakon toga je otvorena rasprava.
U raspravi su sudjelovali svi članovi Povjerenstva, te Marija Putica i Ahmed Ţilić, članovi
Upravnog odbora Radio-televizije BiH.
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Nakon rasprave, s dva glasa “za”, pet “protiv” i jednim “suzdrţan”, Povjerenstvo nije
podrţalo Inicijativu za pokretanje procedure za razrješenje Upravnog odbora Radio-televizije
Bosne i Hercegovine iz sljedećih razloga:
Povjerenstvo je ustvrdilo da su u članku 26. st. (3) i (4) Zakona o Javnom radiotelevizijskom
servisu Bosne i Hercegovine (“Sluţbeni glasnik BiH”, br. 92/05) jasno navedeni slučajevi
kada je Parlamentarna skupština BiH ovlaštena donijeti odluku o razrješenju člana Upravnog
odbora RTVBiH:
- ako član sam zatraţi razrješenje,
- ako tri puta neopravdano izostane sa sjednice,
- ako ne sudjeluje u radu u razdoblju od tri mjeseca,
- na temelju preporuke Regulatorne agencije, ako član Upravnog odbora nije ispoštovao
uvjete iz dozvole Sustava i/ili dozvole BHRT-a.
Uzimajući u obzir da Inicijativa nije sukladna Zakonu o Javnom radiotelevizijskom servisu
BiH, Povjerenstvo nije podrţalo Inicijativu.
Povjerenstvo je, sa sedam glasova “za” i jednim “protiv”, usvojilo sljedeći zaključak:
Predlaţe se Zastupničkom domu da, sukladno članku 26. stavku (4) Zakona o Javnom
radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine, zatraţi mišljenje od Regulatorne agencije za
komunikacije o Inicijativi za pokretanje procedure za razrješenje Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine.
Ad-6. Tekuća pitanja
a) Informacija Radio-televizije Bosne i Hercegovine u povodu kaznene prijave protiv
članova Upravnog odbora RTVBiH
Povjerenstvo je primilo k znanju Informaciju.
b) Informacija Radio-televizije Bosne i Hercegovine o promjenama u Poslovodnom
odboru RTVBiH
Povjerenstvo je primilo k znanju Informaciju.
c) Zahtjev Radio-televizije Bosne i Hercegovine za dostavu informacije o pripremi TV
kanala na hrvatskome jeziku
Marija Putica istaknula je kako je Upravni odbor RTVBiH iz medija doznao da uskoro
započinje emitiranje TV programa na hrvatskome jeziku u trajanju od osam sati dnevno na
kanalu BHT1, te su stoga uputili dopis svim relevantnim institucijama kako bi bili
informirani o aktivnostima na uspostavi TV kanala na hrvatskome jeziku.
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U raspravi su sudjelovali članovi Povjerenstva: Slavko Matić, Sadik Bahtić, Šemsudin
Mehmedović i Branko Dokić, te Milanka Sudţum, predstavnica Ministarstva komunikacija i
prometa BiH.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojen sljedeći zaključak:
Traţi se od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine da Povjerenstvu
dostavi informaciju o svim dosadašnjim aktivnostima na uspostavi TV kanala na hrvatskome
jeziku.
d) Informacija o dosegnutom stupnju digitalizacije Javnog RTV sustava Bosne i
Hercegovine
Marija Putica istaknula je da je u travnju 2009. Radio-televizija Bosne i Hercegovine usvojila
Projekt digitalizacije mikrovalnih veza Javnog RTV sustava BiH, koji je dostavljen
Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. Za realizaciju prve faze planirana su sredstva u
iznosu od 7 milijuna KM, te je donesena odluka o osiguranju sredstava iz viška prihoda
Regulatorne agencije za komunikacije. Do danas nisu dobili informaciju od Ministarstva o
tome zašto sredstva nisu odobrena.
Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo sljedeći zaključak:
Traţi se od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Upravnog odbora
Radio-televizije Bosne i Hercegovine da u roku od 10 dana Povjerenstvu dostave informaciju
o dosadašnjim aktivnostima na uvođenju digitalne televizije u Bosni i Hercegovini.
Predsjedatelj je zaključio sjednicu u 17.10 sati.

TAJNIK POVJERENSTVA
Ahmed Jalovičić

Dostavljeno:



INDOK-u
a/a

PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA
Dr. Branko Dokić

