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PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
- Zastupnгčki dom SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupni čko pitanjc

—

dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25.4.2013.
godine, utvrdilo je Odgovor na pitanje koje je postavila Nermina Ćemalović,
zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
U privitku prosljedujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupnici.
S poštovanjem,
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CABJET 'IHHHCTAPA
Број : 05-50-1-469/13
Сарајево , 25.4.2013. године
Нермина Ћема.ro ви fi, посланик у Представничком дому Парламентарне
екуггштине Босне и Херцеговине , на 41. сједиици Представнииког дома одржаној
31.1.2013. године, поставила је слиједеfге посланичко питање :
а Када he Савјет мииистара БнХ усвојнти подзвкомске акте KOJHNI ce одређују
поггупцм м обрасци за прнјаву и обавјештење 0 државној пoи oбн , те
поступци за оцјењнвање ускалеђности н за поврат помоби који се требају
донијетн у року on три мјесеца on дана оснивања Савјета за државну ломо @»
11a поставѕьено посланичко питање , Савјет министара Босне и Херцеговине је на
~ сједници одржаној
2 о 13. године, утврдио слиједеl-ги
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Закон о систему државне помоА Босне и Херцеговине је усвојен
03.02.2012. године, a ступио на снагу 15.02.2012. године . Прва , конститутивна
сједница Савјета за државну помоТг БиХ је одржана 27.11 .2012. године . У своме
досадашњем раду Савјет за државну помотг је одржао четири сједнице , на којима
је разматрао различита питања из свога дјелокруга рада . Као приоритетан акт за
рад је сачињен и усвојен Лословник о раду Савјета за државну помон .
Савјет минжтара БиХ је, на приједлог Минисгарства вањске трговине и
економских односа БиХ , усвојио Правилник о унутрашњој организацији
Секретаријата Савјета за државну noм oFi БиХ на привременој основи ( наведени
Правилник је на снази док Савјет за државну помоft не усвоји и предложи
Правилник). Од стране Савјета министара је именован вршилац дужности
руководиоца Секретаријата Савјета за државну помоl•i чиме су дјелимично
створени предуслови з a рад Савјета за државну помоћ ( рјешавање питања :
финансирања , послови регистрације, израда печата , формирање Секретаријата,
закуп простора и опремање и сл .)
Упркос напријед наведеним проблемима и чињеници да до сада за рад Савјета за
државну помоА нису издвојена средства из буиета, чланови Савјета су
испуњавали своје законом прописане обавезе .
Законом о систему државне помоfi и у члану 4. Став (3) под 6) су дефиниеани
органи за провођење и то : Савјет министара БмХ, Влада Федерације БиХ,
Влада Републике Српске н Влада Брчко Диггрикта БиХ, посредством својмх
надлежвих органа . Чланом 24. Став ( 1 ) предметног Закона је дефинисано да „ у
погледу дозвољене државне помоfl и из члана 6. овог закона, органм за

провођење, no одобрењу Савјета , усвајају усклађене подзаконске aктe о
делвљима који се односе на намјене и услове за додјелу државне помоflи, те на
садржаје и кpитepи}e зa npoцjeнy yc клaђeнocти".
Ислим чланом у ставу (2) је дефинисано да Савјет минислара БиХ усваја
подзаконски акт којим се одређују поступци и обрасци за пријаву и обавјештење 0
државној помоfi н, те поступци за оцјењивање усклађености и за поврат помоћи .
Савјет за државну помонl је на 4. сједници , одржаној 27.02.2013. године, на
дневном реду имао упознавање са нацртима подзаконских аката: Нацрт Уредбе 0
критеријумима за додјелу државне помоfiи за посебне циљеве државне помоfги и
Нацрт Уредбе 0 поступцима и обрасцима за подношење обавјештења и праflење
државне помоfiи .
Наведена документа су у форми нацрта сачињена у сарадњи са Европском
комисијом .
Одлучено је да се, у складу са законом, Нацрт Уредбе о критријумима за
додјелу државне помоби за посебне циљеве државне помо6н достави
оргаинма за провођење: Савјету министара БиХ, Влади ФБвХ, Влади PC н
Владн БД БиХ, како би сачннили своје усклађеие детаљне подзаконске акте
и nc-re доставилн Савјету за државну помоб БиХ на одобрење .
Како је законом дефинисана обавеза да Савјет миниггара БиХ усваја
подзаконски am
којим се одређују поступци н обрасцн за прнјаву H
обавјештење о државној помо5н, те поступцн 32 оцјењивање усклађености н
за поврат помоби , закључено је да је Нацрт Уредбе 0 лоступцина и
обрасцима за подношење обавјештења н лрабење државне помобн потребно
дорадити н потом упутити Савјету министара БиХ на усвајање.
Ha 4. Сједници Савјета за Државну помоТг БиХ је такође донешена одлука да се
затражи састанак са Предсједавајуl=гим Савјела министара БиХ , како би се
разрјешила питања од интереса за ефикасно провођење Закона 0 систему државне
помоћи у Босни и Херцеговини .

