Број: 01/5-50-1-5-45/09
Сарајево, 18. 01. 2010. године

ЗАПИСНИК
са 45. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације,
одржане 18. 01. 2010. године
Сједница је одржана 18. 01. 2010. године, с почетком у 15.10 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Славко Матић, Селим Бешлагић,
Жељко Кузмановић, Бранко Докић, Шемсудин Мехмедовић, Саво Ерић, Садик Бахтић,
и Мехмед Суљкановић.
Оправдано је одсуствовао Хусеин Нанић.
Сједници су још присуствовали: Марија Путица и Ахмед Жилић, чланови Управног
одбора Радио-телевизије БиХ, Намик Купусовић, координатор у јединици за
реализацију пројекта Коридор 5ц, и Миланка Суџум, шеф Одсјека за комуникације у
Министарству комуникација и транспорта БиХ, Зоран Бркић, виши стручни сарадник у
Сектору за односе с јавношћу, и Ахмед Јаловичић, секретар Комисије за саобраћај и
комуникације.
Сједници је предсједавао Бранко Докић, предсједавајући Комисије.
Након расправе о предложеном дневном реду, једногласно је усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 44. сједнице Комисије;
2. Извјештај Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине о
активностима на пројекту „Аутопут на Коридору 5ц“ за 2009. годину;
3. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког
дома у 2009. години;
4. Иницијатива посланика Жељка Кузмановића за одржавање округлог стола о теми
„Стратегија развоја транспортне дјелатности у БиХ“;
5. Разматрање иницијативе посланика Ремзије Кадрића, Садика Бахтића и
Адема Хускића за „Покретање процедуре за разрјешење чланова Управног
одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине“;
6. Текућа питања:
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a) Информација Радио-телевизије Босне и Херцеговине поводом кривичне
пријаве против чланова Управног одбора РТВБиХ;
б) Информација Радио-телевизије Босне и Херцеговине о промјенама у
Пословодном одбору РТВБиХ;
ц) Захтјев Радио-телевизије Босне и Херцеговине за достављање
информације о припреми ТВ канала на хрватском језику;
д) Информација о достигнутом степену дигитализације Јавног РТВ система
Босне и Херцеговине.
Ад. 1. Усвајање Записника са 44. сједнице Комисије
Записник са 44. сједнице усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. 2. Извјештај Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине
о активностима на пројекту „Аутопут на Коридору 5ц“ за 2009. годину
Предсједавајући је дао ријеч представнику Министарства комуникација и транспорта
БиХ Намику Купусовићу, који је изнио уводне напомене о Извјештају, а након тога је
отворена расправа.
У расправи су учествовали чланови Комисије: Селим Бешлагић, Славко Матић, Бранко
Докић и Мехмед Суљкановић, те Намик Купусовић.
Након расправе, Комисија је констатовала да се Извјештај сматра као Информација о
активностима на пројекту „Аутопут на Коридору 5ц“ те Информацију примила к
знању.
Ад. 3. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког
дома у 2009. години
Предсједавајући је предложио да чланови Комисије до сљедеће сједнице дају
евентуалне примједбе на предложени извјештај о раду и да се о Извјештају расправља
на сљедећој сједници.
Предлог је једногласно прихваћен.
Ад. 4. Иницијатива посланика Жељка Кузмановића за одржавање округлог стола о
теми „Стратегија развоја транспортне дјелатности у БиХ“
Комисија је подржала иницијативу посланика Жељка Кузмановића за одржавање
округлог стола о теми “Развој транспортне дјелатности у Босни и Херцеговини“, те
задужила предлагача иницијативе и секретара Комисије да контактирају Министарство
комуникација и транспорта БиХ с циљем договора и припреме одржавања округлог
стола.
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Ад. 5. Разматрање иницијативе посланика Ремзије Кадрића, Садика Бахтића и
Адема Хускића за покретање процедуре за разрјешење чланова Управног
одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине

Предсједавајући је дао ријеч предлагачу иницијативе Садику Бахтићу, који је изнио уводне
напомене, а након тога је отворена расправа.
У расправи су учествовали сви чланови Комисије, те Марија Путица и Ахмед Жилић,
чланови Управног одбора Радио-телевизије БиХ.
Након расправе, Комисија, са два гласа “за”, пет “против” и једним гласом “уздржан”,
није подржала иницијативу за покретање процедуре за разрјешење чланова Управног
одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине, из сљедећих разлога:
Комисија је констатовала да су у члану 26. ст. (3) и (4) Закона о Јавном радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 92/05)
јасно наведени случајеви када Парламентарна скупштина БиХ има овлашћење да
донесе одлуку о разрјешењу члана Управног одбора РТВБиХ:
- ако члан сам затражи разрјешење,
- ако три пута неоправдано изостане са сједнице,
- ако не учествује у раду у периоду од три мјесеца,
- на основу препоруке Регулаторне агенције, ако члан Управног одбора није
испоштовао услове из дозволе Система и/или дозволе БХРТ-а.
Узимајући у обзир да иницијатива није у складу са Законом о Јавном радиотелевизијском сервису БиХ, Комисија није подржала иницијативу.
Комисија је, са седам гласова “за” и једним “против”, усвојила сљедећи закључак:
Предлаже се Представничком дому да у складу са чланом 26. став (4) Закона о Јавном
радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине затражи мишљење од Регулаторне
агенције за комуникације о иницијативи за покретање процедуре за разрјешење
чланова Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине.
Ад. 6. Текућа питања
а) Информација Радио-телевизије Босне и Херцеговине поводом кривичне
пријаве против чланова Управног одбора РТВБиХ
Комисија је примила к знању Информацију.
б) Информација Радио-телевизије Босне и Херцеговине о промјенама у
Пословодном одбору РТВБиХ
Комисија је примила к знању Информацију.
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ц) Захтјев Радио-телевизије Босне и Херцеговине за достављање информације о
припреми ТВ канала на хрватском језику
Марија Путица је истакла да је Управни одбор РТВБиХ из медија сазнао да ускоро
почиње емитовање ТВ програма на хрватском језику у трајању од осам сати дневно на
каналу БХТ1, те су стога упутили допис свим релевантним институцијама како би били
информисани о активностима на успостављању ТВ канала на хрватском језику.
У расправи су учествовали чланови Комисије: Славко Матић, Садик Бахтић,
Шемсудин Мехмедовић, и Бранко Докић, те Миланка Суџум, представница
Министарства комуникација и промета БиХ.
Након расправе једногласно је усвојен сљедећи закључак:
Тражи се од Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине да
Комисији достави информацију о свим досадашњим активностима на успостављању
ТВ канала на хрватском језику.
д) Информација о достигнутом степену дигитализације Јавног РТВ система
Босне и Херцеговине
Марија Путица истакла је да је у априлу 2009. године Радио-телевизија Босне и
Херцеговине усвојила Пројекат дигитализације микроталасних веза Јавног РТВ
система БиХ, који је достављен Министарству комуникација и транспорта БиХ. За
реализацију прве фазе планирана су средства у износу од 7 милиона КМ, те је донесена
одлука да се обезбиједе средства из вишка прихода Регулаторне агенције за
комуникације. До данас нису добили информацију из Министарства због чега средства
нису одобрена.
Комисија је једногласно усвојила сљедећи закључак:
Тражи се од Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине и
Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине да у року од 10 дана Комисији
доставе информацију о досадашњим активностима на увођењу дигиталне телевизије у
Босни и Херцеговини.
Предсједавајући је закључио сједницу у 17.10 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Ахмед Јаловичић

Достављено:



ИНДОК-у
а/а

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић
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