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ЗАПИСНИК
са 35. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 10. 09. 2009. године, с почетком у 11.10 часова

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Божо Рајић,
Драго Љубичић и Хазим Ранчић.
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: оправдано одсутан Илија Филиповић.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Амир Пилав - предсједавајући Канцеларије за разматрање жалби
БиХ, Ђинита Фочо – директор Агенције за јавне набавке БиХ, Џевад Накић - замјеник
генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ; Недељко Танасковић - шеф
одсјека у Министарству финансија и трезора БиХ; Самир Мушовић - члан тима DFID-a,
Ивана Смиљанић - асистент за буџет и финансије пројекта USAID-a, Марија Бунтић економски аналитичар ОХР-а, Игор Петковић - савјетник замјеника предсједавајућег Дома народа
Душанке Мајкић,; Зоран Бркић - виши стручни сарадник за информисање у Сектору за односе
с јавношћу Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Усвајање Записника са 34. сједнице Комисије за финансије и буџет;
2) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
3) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у
банкама БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
4) Разматрање Захтјева Канцеларије за разматрање жалби БиХ за аутентично тумачење
члана 52. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ;
5) Разматрање шестомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију
институција БиХ за 2009. годину;
6) Разматрање Нацрта буџета Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2010. годину.
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Тридесет пету сједницу Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ отворила је Душанка Мајкић и предложила дневни ред те позвала присутне
да дају евентуалне предлоге, примједбе или сугестије.
С обзиром да није било предлога, примједаба или сугестија за допуну дневног реда,
предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Ад. – 1. Усвајање Записника са 34. сједнице Комисије за финансије и буџет
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић, те упитала да
ли неко има примједбу на Записник са 34. сједнице Комисије.
Записник са 34. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ усвојен је једногласно, без примједаба.

Ад. – 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и
накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач:
Савјет министара БиХ
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дао је Недељко Танасковић. У расправи су учествовали Душанка Мaјкић и
Божо Рајић.
Комисија за финансије и буџет Дома народа, као надлежна комисија, у другој фази
скраћеног поступка разматрала је на 35. сједници, одржаној 10. 09. 2009. године, Предлог
закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ и након
исцрпне расправе о појединостима и Предлогу закона у цјелини:
1. констатовала да није било амандмана на Предлог закона;
2. једногласно прихватила текст Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
платама и накнадама у институцијама БиХ, те констатовала да је Закон неопходно
донијети, па Дому народа предлаже његово усвајање.
У складу са одредбама члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.

Ад. – 3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о осигурању
депозита у банкама БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић.
Комисија за финансије и буџет Дома народа, као надлежна комисија, у другој фази
основног законодавног поступка разматрала је на 35. сједници, одржаној 10. 09. 2009.
године, Предлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама
Босне и Херцеговине и након расправе о појединостима и Предлогу закона у цјелини:
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1. констатовала да није било амандмана на Предлог закона;
2. једногласно прихватила текст Предлога закона о измјенама и допунама
Закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине, те
констатовала да је Закон неопходно донијети, па Дому народа предлаже
његово усвајање.
У складу са одредбама члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ,
за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.

Ад. – 4. Разматрање Захтјева Канцеларије за разматрање жалби БиХ за аутентично
тумачење члана 52. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дали су Ђинита Фочо и Амир Пилав. У расправи су учествовали: Душанка
Мaјкић, Амир Пилав, Ђинита Фочо, Хазим Ранчић, Божо Рајић и Адем Ибрахимпашић.
Уставноправна комисија Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је на 2. заједничкој сједници
са Уставноправном комисијом Представничког дома, одржаној 18. 05. 2009. године, на захтјев
Канцеларије за разматрање жалби и Агенције за јавне набавке БиХ, у поступку аутентичног
тумачења Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 49/04.
19/05, 52/05, 8/06, 24/06 и 70/06), ( у даљем тексту: Закон), разматрала члан 52. став (6), који гласи:
Члан 52. став (6)
„(6) На одлуку Канцеларије за разматрање жалби може се поднијети тужба надлежном суду Босне
и Херцеговине у року од 45 дана од датума када је та одлука упућена жалиоцу. У случају да тужба
није поднесена суду у предевиђеном року, одлука Канцеларије за разматрање жалби је коначна.
Суд постаје надлежан тек након завршетка административног жалбеног поступка пред
Канцеларијом за разматрање жалби“.
Након спроведене расправе, Уставноправна комисија утврдила је да, према стандардима и
методологији тумачења правне норме, члан 52. став (6) Закона није јасан, те да је потребно дати
аутентично тумачење.
II
Савјет министара БиХ је на 50. сједници, одржаној 29. 05. 2008. године, на предлог Агенције за
јавне набавке БиХ, утврдио Мишљење за аутентично тумачење члана 52. став (6) Закона о јавним
набавкама БиХ. На захтјев Дома народа, Савјет министара БиХ је на 86. сједници, одржаној 07.
05.2 009. године, потврдио мишљење и то како слиједи:
Против одлуке Канцеларије за разматрање жалби може се поднијети тужба надлежном суду Босне
и Херцеговине у року од 45 дана од датума када је та одлука упућена жалиоцу. Моментом
упућивања одлуке жалиоцу одлука Канцеларије за разматрање жалби је коначна, те ако је жалба
одбијена или одбачена, уговорни орган може закључити уговор. Ако се одлуком Канцеларије за
разматрање жалби поништава поступак јавне набавке у потпуности или дјелимично, уговорни
орган дужан је да поступи по одлуци Канцеларије за разматрање жалби. Тужба којом жалилац
може покренути управни спор пред Судом БиХ у року од 45 дана од дана упућивања одлуке
Канцеларије за разматрање жалби жалиоцу не одгађа извршење одлуке Канцеларије за разматрање
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жалби. Ако није поднесена тужба, одлука Канцеларије за разматрање жалби је коначна
упућивањем одлуке Канцеларије за разматрање жалби жалиоцу, а истеком рока од 45 дана од дана
упућивања одлука је правоснажна и против ње се не може изјавити редован правни лијек, нити
тужбом покренути управни спор. У случају да тужба није поднесена суду у предвиђеном року,
одлука Канцеларије за разматрање жалби је правоснажна.
III
На 35. сједници, одржаној 10. 09. 2009. године, Комисија за финансије и буџет Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ, у својству надлежне комисије, разматрала је предметни захтјев за
аутентично тумачење, мишљење Уставноправне комисије и достављено мишљење Савјета
министара БиХ о тумачењу члана 52. став (6) Закона..
Комисија је након исцрпне расправе једногласно прихватила мишљење Савјета министара БиХ о
тумачењу члана 52. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ, сматрајући да постоји потреба за
аутентичним тумачењем, те упутила мишљење у даљу процедуру у складу са чланом 131. став (5)
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

Ад. – 5. Разматрање шестомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију
институција БиХ за 2009. годину
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Прима се к знању шестомјесечни финансијски извјештај Канцеларије за ревизију
институција БиХ за 2009. годину.

Ад. – 6. Разматрање Нацрта буџета Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2010.
годину
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно образложење
дао је Џевад Некић. У расправи су учествовали: Душанка Мајкић, Божо Рајић, Хазим Ранчић
и Адем Ибрахимпашић.
Присутни су једногласно донијели сљедећи
ЗАКЉУЧАК
Комисија ће се на наредној сједници, након консултација са Министарством
финансија и трезора БиХ, изјаснити о Нацрт буџета Канцеларије за ревизију
институција БиХ за 2010. годину.
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Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 35. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Душанка Мајкић, закључила је сједницу
у 12.00 часова.

Саставни дио овог записника је транскрипт 35. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.

Секретар
Комисије за финансије и буџет
Драган Багарић

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

