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ЗАПИСНИК
са 12. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације,
одржане 18.12. 2007. године
Сједница је одржана 18.12.2007. године, са почетком у 16.10 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије:
1.
2.
3.
4.
5.

Бранко Докић, предсједавајући
Шемсудин Мехмедовић
Славко Матић
Мехмед Суљкановић
Селим Бешлагић

6. Сњежана Рајилић
7. Садик Бахтић

Оправдано су одсуствовали Хусеин Нанић и Саво Ерић.
Из Јавног РТВ сервиса БиХ сједници су присуствовали: Никола Деретић, предсједавајући Управног
одбора, Мехмед Аговић, генерални директор, те Драго Марић, генерални директор Јавног РТВ
сервиса у 2006.години.
Сједници је присуствовао Зијад Синановић, директор Сектора за транспорт и комуникације
Спољнотрговинске коморе БиХ, и секретар Комисије за саобраћај и комуникације Ахмед Јаловичић.
Шемсудин Мехмедовић предложио је да се у дневни ред под тачком 4. ц) уврсти
расподјеле ЦЕМТ дозвола, што је једногласно прихваћено.

Проблем

Предсједавајући је предложио сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 11. сједнице Комисије;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ - предлагач: Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома
(прва фаза);
3. Разматрање предложених закључака са 18. сједнице Представничког дома поводом
расправе о тачки „Извјештај о раду и пословању Јавног радио-телевизијског сервиса Босне
и Херцеговине за 2006. годину, са Извјештајем о раду Управног одбора“;
4. Текућа питања:
a) Смањење царинске стопе на увоз тегљача и прикључних возила и административних
такси на ЦЕМТ дозволе – информација Спољнотрговинске коморе БиХ;
б) Упознавање са закључцима 1. бх. конгреса о путевима, одржаног 27. и 28. новембра
2007.године у Сарајеву;
ц) Проблем расподјеле ЦЕМТ дозвола.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Дневни ред једногласно је усвојен.
Ад. - 1.
Записник са 11. сједнице Комисије усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. - 2.
Комисија је једногласно подржала принципе Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини.
Ад. - 3.
Предсједавајући је предложио да прво представници Јавног РТВ сервиса БиХ (у даљем тексту:
РТВБиХ) пруже Комисији додатне информације, а да се послије тога усагласе закључци који ће
бити предложени Представничком дому, те да један од закључака буде одржавање посебне
сједнице Парламента, на којој ће се разматрати мјере које су потребне за превазилажења стања
утврђеног ревизорским извјештајима.
Мехмед Суљкановић подржао је одржавање посебне сједнице Парламентарне скупштине, на којој
би се омогућило и менаџменту РТВБиХ да се обрати посланицима, и рекао да има информацију да
ће убрзо бити завршен и извјештај независне ревизорске куће о пословању РТВБиХ.
Драго Марић истакао је да је расправа на Представничком дому о раду РТВБиХ била
конструктивна, да је ревизија експертно констатовала чињенице о раду РТВБиХ, које су неоспорне,
али сматра да је неопходно истаћи околности које су довеле до садашњег стања. Подсјетио је да је
РТВБиХ почела са радом у мају 2002. године, да је у августу 2004.године имала шест и по сати
програма дневно, а да је са 31.12.2006.године остварено 19 и по сати програма. Укупан приход
РТВБиХ у 2002.години износио је 26 милиона КМ, а у 2006.години 44 милона КМ. Његов циљ, као
бившег новинара на позицији генералног директора, био је да се са медијског аспекта направи јака
државна телевизија. Треба знати да је рад телевизије веома скуп, јер осим скупе технике изискује и
велики број запослених, те истакао да РТВ Словеније има 2135 запослених, РТВ Хрватске 3200 и
РТВ Србије 3850, а да тренутно РТВБиХ има 980 запослених. Што се тиче гледаности, указао је на
чињеницу да су у Босни и Херцеговини најгледанији страни програми, да сада имамо регистроване
43 ТВ куће, а, примјера ради, у Хрватској само девет. Што се тиче донација, истакао је да су биле
искључиво у материјалним средствима и да су донатори надгледали њихову реализацију. Кадровска
структура запослених апсолутно је тачна, и то је структура која је затечена, а новозапослени су били
искључиво новинари.
Мехмед Аговић указао је да је, у складу са законом, независна ревизорска кућа обавила ревизију
пословања за 2006. годину за сва три емитера и тај извјештај биће доступан јавности почетком
јануара 2008. године. Што се тиче препорука државне ревизије, истакао је да је завршена израда
свих потребних интерних акта, који су усаглашени са синдикатом и достављени Управном одбору на
усвајање. Сматра да се до краја 2008. године могу рашчистити све уочене неправилности, осим оних
који се односе на успостављање Јавног РТВ система Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Систем).
Систем је у кризи због дугог чекања, мора се хитно успоставити Корпорација јавних РТВ сервиса
БиХ (у даљем тексту: Корпорација), која је интегративно ткиво међу емитерима, та да је потребно
сачинити прецизну и конструктивну анализу и дефинисати предлоге финансијске консолидације
Система. Опрема РТВБиХ је застарјела, свакодневно престају да раде машине за које нема резервних
дијелова, а за прелазак на дигиталну технологију потребна су огромна средства. РТВ такса у износу
од 6 КМ није довољна за рад три РТВ сервиса, и иста је већ осам година, упркос законској обавези да
је треба усклађивати са инфлацијом. Истакао је да је припремљена стратегија маркетиншког
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дјеловања Система, да је потребно што прије завршити реформу Система, као и сачинити програм
финансијске стабилизације јавних емитера.
Никола Деретић истакао је да је већ сачињен низ аката на које је упозорила ревизија, али да и даље
остаје неријешен проблем маркетинга, па је неопходно предузети све расположиве мјере како би се
онемогућио монопол маркетиншких агенција. Преговори са Федералном телевизијом у вези са
дуговањем нису резултирали рјешењем овог проблема, тако да ће највјероватније ово питање
рјешавати суд.
Предсједавајући се захвалио представницима РТВБиХ на датим информацијама, те истакао да је
потребно одржати цјелодневну сједницу Парламента, а Комисија би морала дати смјернице за
расправу на тој сједници.
Мехмед Суљкановић сматра да се о овоме не може расправљати на сљедећој сједници
Представничког дома, те да Комисија не треба данас да расправља о закључцима. Предложио је да
се закључци доставе клубовима посланика, како би се о њима изјаснили.
Сњежана Рајилић подржала је одржавање цјелодневне посебне сједнице оба дома Парламентарне
скупштине о РТВБиХ, на коју би били позвани представници сва три јавне емитера, и рекла да је
потребно да менаџмент сачини предлог мјера за рјешавање стања у РТВБиХ.
Селим Бешлагић рекао је да би требало да Управни одбор сачини плана мјера и задатака с циљем
превазилажања овог стања, па да се онда на основу те анализе организује посебна сједница
Парламента.
Предсједавајући је изнио мишљење да не постоје законски услови за оснивање одбора Система и
Корпорације, те да је позитивно што су сва три јавна сервиса одредила своје представнике који раде
на припреми докумената за успостављање Корпорације. Сматра да би требало прихватити закључак
Мартина Рагужа да Управни одбор у року од 30 дана достави план програма и финансијски план за
2008.годину, што је у складу са Законом о Јавном РТВ сервису БиХ, те предложио сљедеће закључке:
Управни одбор треба да достави акциони план за отклањање неправилности које су наведене у
извјештају Канцеларије за ревизију, као и да достави информацију о већ предузетим мјерама.
Треба доставити и финансијски план начина наплате дугова које РТВБиХ потражују од других
правних лица, у складу са свим расположивим механизмима.
Управни одбор треба да достави план кадровске реформе РТВБиХ, с обзиром на незадовољавајућу
националну и квалификациону структуру.
Мехмед Суљкановић сматра да нема потребе да се доносе нови закључци, те да прије свега треба
ставити акценат на могућности што скоријег формирање Корпорације.
Шемсудин Мехмедовић предложио је да се прекине сједница Комисије, због раније преузетих
обавеза чланова Комисије, а да је за њега прихватљив једино закључак Мартина Рагужа.
Славко Матић подржао је закључак Мартина Рагужа, па пошто постоји консензус о одржавању
цјелодневне сједнице, предлаже да прије те сједнице Управни одбор достави предлог мјера за
рјешавање тренутног стања са прецизним задацима и роковима.
Након спроведене расправе, Комисија је једногласно прихватила закључке које упућује
Представничком дому на усвајање, и то:
1. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи од Управног одбора Јавног РТВ сервиса
БиХ да до 20. јануара 2008.године сачини и достави Парламентарној скупштини БиХ:
а) свеобухватан план мјера за превазилажења стања утврђеног ревизорским извјештајима о
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финансијском пословању Јавног ТВ сервиса БиХ за 2005. и 2006.годину,
б) план програма и финансијски план за 2008.годину (у складу са чланом . 29. став (1) тачка
к) Закона о Јавном РТВ сервису БиХ).
2. Узимајућу у обзир стање у којем се налази Јавни РВ сервис БиХ, Представнички дом сматра да је
неопходно одржати заједничку сједницу оба дома Парламентарне скупштине БиХ са једином
тачком дневног реда: „Пословање Јавног РТВ сервиса БиХ и мјере за превладавање стања
утврђеног ревизорским извјештајима о финансијском пословању Јавног РТВ сервиса БиХ за 2005.
и 2006.годину.
Сједница је прекинута у 18 часова.
Наставак сједнице одржан је 14.01.2008. године, са почетком у 14.05 часова.
Присуствовали су чланови Комисије: Шемсудин Мехмедовић, Садик Бахтић, Саво Ерић, Мехмед
Суљкановић, Селим Бешлагић и Хусеин Нанић.
Оправдано су одсуствовали: Бранко Докић, Сњежана Рајилић и Славко Матић.
Из Министарства комуникација и транспорта БиХ присуствовали су: Веселин Пољашевић, замјеник
министра, и Мирко Шекара, помоћник министра. Сједници је присуствовао и секретар Комисије за
саобраћај и комуникације Ахмед Јаловичић.
Наставку сједнице предсједавао је први замјеник предсједавајућег Шемсудин Мехмедовић.
Сједница је настављена на 4. тачки усвојеног дневног реда.
Ад. - 4.
а)
Шемсудин Мехмедовић подсјетио је присутне да је у информацији Спољнотрговинске коморе БиХ
наведено да су административне таксе за издате ЦЕМТ дозволе у БиХ веће у односу на државе у
окружењу.
Веселин Пољашевић је мишљења да су превисоке таксе за издате ЦЕМТ дозволе у БиХ, те да
Министарство комуникација и транспорта БиХ може дати само сугестију Министарству финансија и
трезора БиХ да се ово питање размотри. Напоменуо је да су таксе за ЦЕМТ дозволе значајан приход
буџета БиХ и да износе око 3 милиона КМ годишње.
Мирко Шекара истакао је да подржава смањење такси, те указао на чињеницу да је у Хрватској
раздвојена такса на ЦЕМТ дозволу и такса за дневник вожње.
Селим Бешлагић предлаже да Комисија усвоји закључак да се таксе за ЦЕМТ дозволе ускладе са
таксама држава у региону.
Након расправе, Комисија је усвојила сљедећи закључак:
Потребно је да Министарство комуникација и транспорта БиХ, у сарадњи са Министарством
финансија и трезора БиХ, размотри могућност да се износ административне таксе за издате ЦЕМТ
дозволе у Босни и Херцеговини усклади са таксама за ЦЕМТ дозволе држава у окружењу.
б)
Комисија је примила к знању закључке са 1. бх. конгреса о путевима, одржаног 27. и 28. новембра
2007.године у Сарајеву.
ц)
Шемсудин Мехмедовић указао је да је Комисија раније донијела закључке у вези са издавањем
ЦЕМТ дозвола, те предлаже да се од Министарства комуникација и транспорта БиХ тражи
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информација о предузетим мјерама у вези са закључцима Комисије, као и да се Комисији достави
извјештај о расподјели ЦЕМТ дозвола за 2008.годину.
Веселин Пољашевић истакао је да су у Министарству комуникација и транспорта БиХ имали
намјеру да измијене и допуне Правилник о расподјели ЦЕМТ дозвола, али су процијенили да не могу
благовремено сачинити нови правилник, па је расподјела ЦЕМТ дозвола за 2008. годину извршена у
складу са старим правилником, који се примјењује већ 10 година. Напоменуо је да је због уложене
жалбе на тендер неизвјесно када ће се успоставити софтвер за базу података о расподјели дозвола.
Шемсудин Мехмедовић истакао је да проблем софтвера постоји већ три године и да га треба што
прије ријешити. Сматра да тренутно није равноправан третман свих превозника, као и да се важећи
правилник не примјењује у потпуности.
Хусеин Нанић указао је да је чест случај да се циљано расписују такви тендери за софтвере који у
случају жалбе успоравају реализацију планираних активности, што је недопустиво.
Мехмед Суљкановић истакао је да проблем ЦЕМТ дозвола траје јако дуго, често се говорило и о
разним неправилностима, те је потребно генерално ријешити процедуру расподјеле ЦЕМТ дозвола.
Након расправе, Комисија је усвојила сљедеће закључке:
1. Потребно је да Министарство комуникација и транспорта БиХ у року од 10 дана достави Комисији
извјештај о расподјели ЦЕМТ дозвола за 2008.годину.
2. Потребно је да Министарство комуникација и транспорта БиХ у року од 10 дана достави
Комисији информацију о предузетим мјерама у вези са препорукама усвојеним на 7. сједници
Комисије за саобраћај и комуникације, приликом разматрања Извјештаја о расподјели ЦЕМТ
дозвола за 2007.годину.
Наставак сједница завршен је у 14.25 часова.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Ахмед Јаловичић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић

