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ЗАПИСНИК
са 5. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 26.06.2007. године, са почетком у 11.05 часова

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ: Душанка Мајкић, Хазим
Ранчић, Адем Ибрахимпашић и Божо Рајић.
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ: Драго Љубичић и Илија
Филиповић.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: у име Удружења грађана за поврат девизне штедње у Босни и
Херцеговини и дијаспори, предсједник Управног одобора Светозар Нишић, потпредсједник
управног одбора Хасе Војић и потпарол штедиша Марија Перкановић; из Министарства
финансија и трезора Босне и Херцеговине Нада Матла; из Канцеларије за разматрање жалби
Амир Пилав; из ОХР-а Шејла Бекташевић, Маја Рибар и Џејсон Тејлор са преводиоцем; из
ОЕБС–а Амила Ибрахимовић; из Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине
Драгољуб Ковинчић и привремени стручни сарадник Алма Тајић.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Усвајање Записника са 4. сједнице Комисије;
2) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по
основу рачуна старе девизне штедње у складу са Закључком са 5. сједнице Дома
народа;
3) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по
основу рачуна старе девизне штедње, предлагач: Савјет министара БиХ;
4) Разматрање Предлога закона о измјени Закона о административним таксама,
предлагач: Савјет министара БиХ;
5) Разматрање информације о предузетим активностима ради превазилажења проблема у
раду Канцеларије за разматрање жалби и евентуалним посљедицама које могу настати
у раду Канцеларије за разматрање жалби примјеном појединих важећих прописа, са
предлогом закључака;
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6) Разматрање Тромјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију
институција Босне и Херцеговине;
7) Разматрање Закључка Комисије за финансијске и административне послове, број:
02/3-50-1-14-2ц-43/06 од 25.07.2006. године, којим је тражен Извјештај о пословању
ФИПА-е;
8) Текућа питања.
Четврту сједницу Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине отворила је предсједавајућа Душанка Мајкић и предложила дневни ред
и допуну дневног реда за разматрање у оквиру тачке Ад-6. сљедећих подтачака:
6 а) Предлог за формирање Заједничке комисије за именовање независне ревизорске
куће ради ревизије годишњих финансијских извјештаја Канцеларије за
ревизију институција Босне и Херцеговине, а по Извјештају Комисије за
финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, број: 02/3-50-1-14-5-4/07 од 16.05.2007. године; и
6 б) Пределог за формирање поткомисије због Завршног извјештаја Канцеларије за
ревизију институција Босне и Херцеговине за 2006. годину,
а у оквиру тачке Ад-8. дневног реда - Забиљешка са састанка с представницима
Свјетске банке, одржаног у згради институција Босне и Херцеговине 13.06.2007. године.
Тачка - Текућа питања - разматраће се као тачка Ад-9. Предложивши дневни ред и његове
допуне, позвала је присутне да дају своје евентуалне предлоге, примједбе или сугестије.
Хазим Ранчић затражио је појашњење у вези с предложеним дневним редом, тј. да ли ће
се под тачком Ад-7. разматрати Закључак Комисије за финансијске и административне
послове Дома народа, број: 02/3-50-1-14-2ц-43/06 од 25.07.2006, или Извјештај о пословању
ФИПА-е.
Душанка Мајкић појаснила је да ће се разматрати Извјештај о пословању ФИПА-е, и то
само уколико до завршетка 5. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа дође
представник ФИПА-е. У противном, тачка Ад-7. биће скинута са дненвог реда 5. сједнице.
Божо Рајић био је против предлога да се у дневни ред уврсти тачка - Текућа питања - и
затражио да се то убудуће не чини, већ да посланици на сједници делегирају нове тачке
дневног реда ако за то постоји потреба. За предложену тачку Ад-8. питао је да ли постоји
писани текст или ће предсједавајућа образложити тачку на сједници.
Душанка Мајкић упознала је присутне да материјал за тачку Ад-8. постоји у писменој
форми и позвала секретара да га подијели члановима Комисије.
С обзиром да више није било предлога, примједаба или сугестија, предложени дневни
ред, с допунама, те условно са тачком Ад-7. усвојен је једногласно.
Ад - 1. Записник са 4. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад – 2. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је предсједавајућа Душанка Мајкић,
изражавајући жаљење због неприсуствовања 5. сједници Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине на којој није усвојен Извјештај Комисије за финансије и
буџет Дома народа о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по
основу рачуна старе девизне штедње, број: 02/3-50-1-14-3-2/07 од 28.03.2007. године, чији је
предлагач Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Истакла је
да делегати у Дому народа нису говорили о принципима наведеног предлога закона који су
супротни принципима Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње
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("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06), као и томе да је процес верификације већ пред
завршетком. Наведени предлог закона предвиђа верификацију посредством пословних
банака, што није могуће јер су пословне банке већ 1998. године искњижиле стару девизну
штедњу и дуг пребациле на државу Босну и Херцеговину искњижавањем активе, а потом су
и приватизоване, што значи да се Предлогом закона све враћа на почетак. Нагласила је да се
једним законом не може вршити притисак да би се добио неки други, нови закон.
Друга битна мањкавост Предлога закона јесте рок од пет година за испалату дуга по
основу рачуна старе девизне штедње, што је немогуће реализовати, те уводи да држава Босна
и Херцеговина треба враћати дуг, а не ентитети, што је такође немогуће. Надаље, Предлогом
закона улази се у надлежност локалног нивоа власти кад се ради о грађевинском земљишту и
могућности његове куповине. Да би се његове одредбе могле спровести у пракси, потребно је
мијењати друге законе, а по питању куповине земљишта у државном власништву нејасно је
да ли се мисли на власништво ентитета, као и са акцијама или куповином стамбених објеката
јер су дио домена који је већ завршен према Закону о приватизацији. Истакла је да су
наведени разлози условили да Комисија не прихвати принципе Предлога закона, а она је
очекивала да ће неко од чланова Комисије на цједници Дома образложити разлоге због којих
Комисија није прихватила принципе.
На крају је нагласила да нико не спори да се нешто мора урадити у вези сa враћањем
дуга по основу рачуна старе девизне штедње, али се исто тако мора одредити судбина
Предлога закона чији су принципи супротни принципима Закона о измирењу обавеза по
основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06), који је донесен у
складу са Одлуком Уставног суда Босне и Херцеговине (У 14/05). Позвала је секретара да
присутнима прочита из Одлуке принцип у вези са условом пропорционалности између јавног
интереса заједнице и основних права појединаца. Даворка Чаплински је присутнима
прочитала тачку 55. Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
2/06).
Душанка Мајкић поново је скренула пажњу да је Предлогом закона предвиђено да се
исплата по обвезницама врши у страној валути, што је у супротности са постојећим
законодавством.
Адем Ибрахимпашић истакао је да је Закључак Комисије са 2. сједнице био коректан,
али Дом народа то није прихватио и поново је вратио Предлог закона у комисијску фазу.
Душанка Мајкић упознала је присутне да је министар финансија и трезора Босне и
Херцеговине нагласио како постоји могућност да се дио средстава која се добију од
сукцесије усмјери ка испалити дуга по основу старе девизне штедње.
Адем Ибрахимпашић нагласио је да је, према његовом мишљењу, закључак Дома
народа условиљен дискусијом министра, који је рекао да се рок за ипслату дуга може
скратити.
Учествујући у дискусији, Хазим Ранчић констатовао је да је Извјештај Комисије за
финансије и буџет поднесен у складу са Пословником Дома народа ("Сл. гласник БиХ", број
27/00), којим је утврђено да Комисија, ако Дом народа не усвоји њен ивјештај, треба да
сачини нови извјештај. У складу са наведеним, нагласио је да Предлог закона остаје у
парламентарној процедури, а Савјету министара Босне и Херцеговине остављена је
могућност да у договору с удружењима штедиша сачини нови предлог измјена и допуна
Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње.
Хазим Ранчић упознао је присутне да је након дискусије на сједнци Дома народа
преовладао став да се девизне штедише не смију оштетити јер је то њихово право, те да
држава покуша наћи могућности за што квалитетније рјешење овог питања. Намјера је да се
сихронизовано води једна активност како би се штедишама вратила њихова имовина, тако да
је из процедуралних разлога затражено да Комисија сачини нови извјештај. У вези са тим
сматра да је Закључак са 5. сједнице Дома народа нејасан јер обавезује Комисију за
финансије и буџет да у року од 30 дана, у договору са Министарством финансија и трезора
БиХ, изради нови извјештај који ће доставити Дому народа на усвајање, а да Министарство
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финансија и трезора БиХ обави додатне договоре са надлежним удружењима и о томе
обавијести Комисију. Међутим, нејасно је да ли треба водити једну синхронизовану
активност или не. Истакао је да из наведеног произилази да Предлог закона остаје у
парламентарној процедури, а Савјету министара БиХ дата је шанса да у договору са
штедишама направи нови предлог закона и понуди га Домовима. На крају дискусије
редложио је да се тачке Ад.-2. и Ад.-3. разматрају заједно, с обзиром да се обје односе на
измјене и допуне Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл.
гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06) и да је потребно чути и мишљења представника
Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине и удружења штедиша.
Божо Рајић подсјетио је чланове Комисије да су хрватски делегати били уздржани
када се на Комисији одлучивало о принципима Предлога закона, јер нису били сигурни да су
принципи у потпуности супротни принципима важећег закона. Истакао је да су делегати из
хрватског народа били спремни бранити витални национални интерес, јер грађани хрватске
националности имају велики проценат у укупном износу старе девизне штедње, а њихови
интереси, као и интерси осталих штедиша, морају се штитити. Зато не би било упутно
одбити Предлог закона на принципима прије него се сагледају све могућности за рјешавање
питања старе девизне штедње. То не значи да су делегати хрватског народа за то да се
наруши принцип равнотеже између интереса заједнице и права појединаца. Сматра да
Предлог закона не треба одбацити и дати шансу штедишама, посебно јер је министар Драган
Вранкић увјеравао присутне на Дому народа да су веома близу договора са штедишама.
Душанка Мајкић нагласила је да не коментарише понашање чланова Комисије на
сједници Дома народа, већ говори о принципима Предлога закона као обавези Комисије да
се о њима изјасни, посебно што је задатак јасан, као и ставови Министарства финансија и
трезора БиХ те ентитета. Позвала је Наду Матла да изнесе став Министарства финансија и
трезора БиХ о Предлогу закона чији је предлагач Представнички дом Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
Нада Матла истакла је да је Савјет министара Босне и Херцеговине имао јасан став у
вези с наведеним предлогом и рекао да се он не заснива на принципима основног Закона о
измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06 и
76/06). Тако се нпр. према основном закону проводи поступрак верификације старе девизне
штедње ради утврђивања стварног дуга државе по основу рачуна старе девизне штедње, док
наведени Предлог закона то не предвиђа. И одлуком Уставног суда БиХ речено је да
верификацију треба спровести. Затим, основни закон предвиђа рок отплате од 13 година, с
могућношћу његовог скраћења, док Предлог закона предвиђа знатно краћи рок отплате који
је немогуће реализовати и којим се нарушава економска одрживост земље. Из наведених
разлога став Савјета мнинистара Босне и Херцеговине је да Предлог закона одступа од
принципа основног закона.
Божо Рајић затражио је да се расправља не само о принципима Предлога закона, већ и
о његовом садржају, упозоривши да ће напустити сједницу уколико му се буде наметао
начин рада и расправљања.
Адем Ибрахимпашић предложио је да Нада Матла образложи Предлог закона о
измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње,
чији је предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине, како би се могла изградити
потпуна слика о оба предлога измјена.
Нада Матла појаснила је да је чланом 1. Предлога закона о измјенама и допунама
Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, предлагача Савјета
министара БиХ, предвиђена могућност да се дио средстава добијених из сукцесије усмјери
на исплату дуга по основу рачуна старе девизне штедње. Постоји могућност скраћења рока
од 13 година, али тек послије завршетка поступка верификације. Упознала је присутне да је
Савјет министара Босне и Херцеговине именовао Радну групу која ће, у сарадњи са
штедишама, припремити предлог за скраћење рока од 13 година. Нагласила је да је у
консултацијама са штедишама утврђено да Предлог закона Савјета министара Босне и
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Херцеговине не дира у права штедиша, већ се њиме ствара могућност за проширивање
извора средстава за исплату дуга по основу рачуна старе девизне штедње. Радна група, у
сарадњи с представницима удружења штедиша, припремиће нови предлог измјена и допуна
Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр.
28/06 и 76/06), којим ће се посебно третирати питање скраћивања рока. У вези са Предлогом
закона чији је предлагач Савјет министара БиХ и који је у процедури, штедишама је речено
да се овим законом не угрожавају њихови интереси већ се само врше одређене поправке
основног закона и отклањају техничке грешке.
Адем Ибрахимпашић истако је као позитивху чињеницу да се и штедише уводе у
рјешавање овог деликатног проблема.
Божо Рајић затражио је да му се наведеу сва удружења штедиша која ће учествовати у
изради Предлога измјена и допуна Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе
девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06), посебно јер се у јавности помињу
само нека удружења.
Нада Матла појаснила је да је на састанку са предсјеадавајућим Савјета министара
Босне и Херцеговине затражено да се приликом формирања Радне групе за израду Предлога
измјена и допуна Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл.
гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06) у њу укључе и представници штедиша. Радна група
формирана је Рјешењем број: ВМ 57/07 од 31.5.2007. године, у коју су испред штедиша
именовани: Светозар Нишић, Хасе Војић и Миро Кожул. Истакла је да се Радна група може и
проширити, а да су свој рад у Радној групи најавили фра Габријел Миоч и Але Лизаловић.
Хазим Ранчић предложио је да се и присутни представници штедиша изјасне о ова два
предлога закона.
Светозар Нишић упознао је присутне да је 15.06.2007. године постигнута сагласност о
формирању Радне групе за израду новог предлога закона, с циљем смањења рока исплате
дуга штедишама. Први радни састанак одржан је 21.06.2007. године, на којем су учествовали
представници: Централне банке Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора
Босне и Херцеговине, Федералног министарства финансија БиХ, Министарства финансија
Републике Српске, Министарства финансија Брчко Дистрикта БиХ и представници штедиша.
Укључивањем у Радну групу дата је могућност штедишама да, као партнери, учествују у
преговорима у рјешавању овог компелксног проблема, при чему ће се штедише залагати да
се рок отплате дуга са 13 скрати на период од 7 година, јер се мора водити рачуна о
чињеници да је већина штедиша у позним годинама. Истакао је да се у Републици Српској
верификација спроводи на нелегалан начин у смислу да штедише, на наговор запослених
који раде на верификацији, продају своју девизну штедњу за вриједност која је и до 99 %
мања од њене стварне вриједности. На тај начин почињена је велика пљачка у вези са старом
девизном штедњом, која није у корист грађана већ неких појединаца. То је, уједно, био
разлог да се удружење штедиша супроставило оваквој верификацији старе девизне штедње.
Нагласио је да удружења не оспоравају верификацију старе девизне штедње, јер се она треба
извршити да би се утврдио тачан износ потраживања штедиша, али је такође на рачун старе
девизне штедње почињена пљачка штедиша. Речено је да се иде на провјеру потраживања,
али сматра да се у Републици Српској за спровођење процеса верфикације треба ангажовати
ново стручно особље које ће, на основу приложене документације, утврђивати стварни износ
старе девизне штедње, а то ће послужити као доказ да су штедише прошле валидну
верификацију. Изразио је наду да ће договор о рјешавању питања поврата старе девизне
штедње бити постигнут 02. и 03.06.2007. године, консатујући да је Фуад Касумовић,
замјеник министра финансија и трезора Босне и Херцеговине, предложио камату у износу од
4 %, што штедише нису прихватиле.
На излагање Светозар Нишића реаговала је Нада Матла, истакавши да је Фуад
Касумовић позвао штедише да дају своје предлоге у погледу висине камате, али да ништа
конкретно није прецизирао у погледу њене висине. Усвојен је став да је верификација
неопходна те да ће се, у договору са штедишама, утврдити додатни, краћи рок за
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продужавање процеса верфикације, да би се додатно омогућило штедишама који нису
верификовали своју штедњу да у новом року изврше верификацију. У расправи је учествовао
и Хасо Војић, у име штедиша, наглашавајући да долази из Унско-санског кантона и да
представља штедише из осам општина овог кантона. Затим је присутнима презентовао
образац за верификацију, у којем је наведено да се пристанком на верификацију одустаје од
права на жалбу, чиме се, према његовом мишљењу, крше права штедиша.
Нада Матла реаговала је на ову констатацију и истакла да је у Закону о измирењу
обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06)
наведена одредба избрисана, а да би то представницима штедиша такође требало бити јасно.
Портпарол Удружења грађана за поврат девизне штедње у Босни и Херцеговини и
дијаспори Марија Перкановић истакла је да је измјенама и допунама Закона коригован
претходни закон за који је Уставни суд Босне и Херцеговине утврдио неуставност у три
ставке, и то: верификација која крши људска права, камата и рок.
Даворка Чаплински затражила је од Марије Перкановић да се изјасни о којем закону
говори, на шта је Марија Перкановић одговорила да говори о важећем закону о измирењу
обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06).
Даворка Чаплински прецизирала је, у складу са Одлуком Уставног суда Босне и
Херцеговине (У 14/05), три принципа на којима се заснива основни закон, па је упозорила
потпарола Удружења штедиша да је њено излагање у супротности са ставом који је на овој
сједници изнио Светозар Нишић и који нити једном није оспорио и њено излагање у вези са
принципима које је утврдио Уставни суд БиХ и који су испоштовани Законом о измирењу
обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06 и 76/06).
На крају свог излагања, Марија Перкановић нагласила је да њено Удружење подржава
Предлог закона предлагача Савјета министара Босне и Херцеговине.
Божо Рајић упитао је колико ефективне штедње покрива удружење штедиша чији су
представници присутни на сједници Комисије, јер без присуства два главна представника
штедиша сматра да њихово мишљење о измјенама и допунама основног закона није
релевантно. Упитао је могу ли представници Министарства финансија и трезора БиХ
одговорити на питање да ли се рок може мијењати, каква може бити верификација и камата
која неће угрозити однос између јавног интереса и интереса штедиша. Основни закон је у
складу са уставном одлуком и питање је да ли удружења штедиша прихватају предлог
измјена и допуна Савјета министара БиХ и које би требале резултовати новим предлогом
измјена и допуна основног закона.
Душанка Мајкић поново је истакла да се све ипак своди на причу о принципима
Предлога закона чији је предлагач Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
Божо Рајић нагласио је да није добио одговор на основно питање - колико ефективне
штедње покривају чланови Радне групе. Кад би у Радној групи били фра Габријел Миоч и
Амила Омерсофтић, он би тад могао дићи руку у вези са принципима Предлога закона чији
је предлагач Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а овако он
не може ништа рећи о томе шта мисле именовани о раду Радне групе и евентуално
постигнутим договорима.
Светозар Нишић одговорио је да њихово удружење покрива око милијарду и 100.000
000 КМ.
Душанка Мајкић упитала је присутне како су сазнали за сједницу Комисије и да ли
став Боже Рајића значи да ће на сваку сједницу Комисије морати позивати и представнике
удружења штедиша.
Светозар Нишић одговорио је да је он за сједницу сазнао путем web странице
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Божо Рајић истакао је да није питао зашто сједници не присуствују фра Габријел
Миоч и Амила Омерсофтић, већ сматра да и они требају бити укључени у Радну групу коју је
именовао Савјет министара БиХ.
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Душанка Мајкић прочитала је Рјешење о именовању Радне групе по питању старе
девизне штедње, број: ВМ 57/07 од 31.05.2007. године, у којој су представници штедиша
Светозар Нишић, Хасе Војић и Миро Кожул.
Божо Рајић рекао је да штедише, на основу оног што је прочитано, нису адекватно
заступљене, тако да он без потпуне заступљености свих штедиша из Босне и Херцеговине не
би гласао за оба предлога закона који су на данашњем дневном реду.
Нада Матла истакла је да је Фуад Касумовић рекао да се у рад Радне групе могу
уклључити и други представници штедиша, те да је у том смислу и припремљено једно
писмо за фра Габријела Миоча, којим се позива да присуствује састанку Расдне групе.
Хазим Ранчић предложио је да се Дому народа достави Извјештај Комисије у вези са
предлогом Представничког дома, као и Предлогом закона Савјета министара БиХ, а да Дом
народа донесе закључак којим ће обавезати Савјет министара БиХ да у Радну групу укључи
фра Габријела Миоча и Амилу Омерсофтић.
Божо Рајић нагласио је да јесте за споразум између штедиша и Савјета министара
Босне и Херцеговине и подржава припрему закона на новим основама, али само ако се о
овом споразуму изјасне и друга два представника штедиша, и то: Амила Омерсофтић и фра
Габријел Миоч. Истакао је да он данас неће дати свој глас за одбијање на принципима
Предлога закона чији је предлагач Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
Хазим Ранчић истакао је да закони о којима се данас говори нису на дневном реду
сједнице Дома народа заказане за 20.07.2007. године, па је имајући то у виду предложио да се
изјашњавање о законима под тач. Ад-2. и Ад-3. дневног реда одгоди до наредне сједнице
Комисије, до када надлежно министарство са Савјетом министара БиХ треба да прошири
Радну групу са два нова члана, и то: Амилом Омерсофтић и фра Габријелом Миочем.
Душанка Мајкић упитала је присутне зашто се одгађа изјашњавање о тачки Ад-2.
усвојеног дневног реда.
Хазим Ранчић одговорио је да је то због чињенице да Комисија без гласа Боже Рајића
не може донијети одлуку. Из тих разлога сматра да треба одгодити изјашњавање, са
закључком да се Рјешење о именовању Радне групе за стару девизну штедњу, број: ВМ 57/07
од 31.5.2007. године, допуни са још два имена, и то: Амиле Омерсофтић и фра Габријела
Миоча.
Адем Ибрахимпашић нагласио је да нико не спори да је Предлог закона чији је
предлагач Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине супротан
принципима основног закона, али с обзиром на став Боже Рајића, једини излаз види у томе да
се одгоди изјашњавање.
Хазим Ранчић истакао је да и он, као и Божо Рајић, не жели доћи у ситуацију да му
грађани приговоре како није водио рачуна о заступљености свих грађана путем њихових
удружења у раду Раднер групе.
Присутни су подржали предлог Хазима Ранчића и једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Комисија за финансије и буџет сматра да за наредну сједницу треба одгодити
изјашњавање о тачкама Ад-2. и Ад-3. усвојеног дневног реда.
и
ЗАКЉУЧАК
1) Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине задужује Савјет министара БиХ да у Радну групу за питање старе девизне
штедње именује још два члана, и то:
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1) фра Габријела Миоча, из Удруге власника девизне штедње у БиХ, 80240
Томиславград;
и
2) Амилу Омерсофтић, из Удружења грађана за поврат старе девизне штедње у БиХ,
Сарајево.
(2) Задужује се Савјет министара БиХ да о реализацији овог закључка писмено
обавијести Комисију за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
Ад - 4. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Није вођена
расправа о овој тачки дневног реда. Комисија за финансије и буџет
1) једногласно је прихватила принципе Предлога закона;
2) текст Предлога закона упутила у даљу законодавну процедуру.
Ад - 5. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Истакла је да је
преко Канцеларије за разматрање жалби и Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине
прешло преко милијарду марака, а да притом ни једна од ових институција није организована
тако да може у потпуности задовољити законске захтјеве. Упознала је присутне да у
Канцеларији тренутно раде два Бошњака, један Хрват и један Србин, те да два мјеста у
Канцеларији још увијек нису попуњена, што захтијева да ова четири радника улажу
максималне напоре како би се поступци по жалбама проводили. Амир Пилав, пишући
домовима, управо је желио да упозори на наведене околности. Истакла је да би се такође
могло поставити питање - зашто толико жалби чека неријешено, те зашто Агенција за јавне
набавке БиХ није обучила људе у институцијама да квалитетно обављају свој посао, с
обзиром да се у извјештајима ревизора може видјети да је главни проблем у већини
институција проблем јавних набавки.
Амир Пилав нагласио је да је Канцеларија, у настојању да превазиђе тренутно стање,
затражила од Савјета министара Босне и Херцеговине да се именују два човјека у
Канцеларију. Информација је урађена у складу са закључком Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине којим је речено да Канцеларија за жалбе и
Савјет министара требају предузети додатне напоре за превазилажење проблема у њеном
раду. У складу са закључком, Канцеларија је припремила Правилник о унутрашњој
организацији за који је прибављено мишљење експерата Програма подршке Европске уније
систему јавних набавки у Босни и Херцеговини, те је тражено мишљење Министарства
правде Босне и Херцеговине, које га је безраложно дуго није дало. Тек након неколико
ургенција, ово министарство доставило је мишљење у којем је наведено да у Правилник
треба унијети одредбу по којој предсједника Канцеларије именује Савјет министара Босне и
Херцеговине, што је у супротности са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Сл. гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 и 245/06) и Законом о управном поступку
("Сл. глансик БиХ", бр. 29/02 и 12/04). Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио је
Мишљење Министарства правде БиХ. Канцеларија је израдила предлог мјера за
превазилажење постојеће ситуације, којим је предвиђена и измјена Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 и 245/06).
Међутим, Савјет министара Босне и Херцеговине није прихватио предлог. Истакао је да су
рокови преузети из Закона о управном поступку и они успоравају систем јавних набавки, па
је неопходно у измјенама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник
БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 и 245/06) предвидјети могућност примјене краћих рокова.
Савјет министара БиХ тражио је да Канцеларија предложи мјере за превазилажење
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проблема, као и да га информише о уоченим проблемима у вези са примјеном Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 и
245/06), што је и учењино. Савјету министара БиХ достављен је Предлог измјена Закона, са
предлогом мјера, који их је прихватио. Хакон тога израђен је Предлог измјена Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 и
245/06), који није уважио предлог Канцеларије за жалбе, већ је у потпуности прихватио
предлог Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине. Нагласио је да је у наредном
периоду за Канцеларију најприоритетније да се усвоји Правилник о унутрашњој
организацији у облику у којем га је Канцеларија преложила, те да се у Канцеларију за жалбе
именују још два члана, као и да се Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине измјени у
оним сегментима које је она предложила.
Хазим Ранчић истакао је да су му је познате одредбе Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 и 245/06), али и он
мисли да у многим сегментима није добар, па је затражио да Канцеларија што прије
члановима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине достави амандмане на Предлог
закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, који је у
парламентарној процедури, да би се на њега могло амандмански дјеловати. Предложио је
закључак којим би се од Савјета министара Босне и Херцеговине затражило да се усвоји
Правилник о унутрашњој организацији Канцеларије за жалбе, те да се још два човјека
именују у Канцеларију, макар и на привремено, док се не ријеши ово питање.
Божо Рајић подржао је предлог Хазима Ранчића и нагласио да ће и он подржати
именовање, макар и на привременој основи.
Амир Пилав истакао је да су одлазак запослених условила неријешена питања у
Канцеларији те велики обим посла, такав да су се неки именовани вратили на послове које су
раније обављали.
С обзиром на стање у Канцеларији за жалбе, Душанка Мајкић истакла је да је требало
учинити нешто. Имајући у виду да су Канцеларија и Агенција за јавне набавке Босне и
Херцеговине повезане, предложила је да Комисија донесе закључке којим ће се ове
институције обавезати и по питању достављања амандмана и превазилажења мјера, с
обзиром да сматра да су неприхватљиве предложене мјере у Информацији, као и сама
Информација, већ се могу само примити к знању.
Присутни су једногласно примили к знању Информацију и донијели
ЗАКЉУЧКЕ
1) С обзиром на неефикасност Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", бр: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 и 70/06), обавезује се Канцеларија за
разматрање жалби да у року од 15 дана од дана пријема овог закључка, заједно са
Агенцијом за јавне набавке Босне и Херцеговине, сачини конкретан предлог мјера за
превазилажење проблема у раду Канцеларије за разматрање жалби.
2) Обавезују се Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине и Канцеларија за
разматрање жалби да у року од седам дана од дана пријема овог закључка сачине
анализу Предлога измјена Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине, који је Савјет министара Босне и Херцеговине 14.06.2007.
године доставио у парламентарну процедуру, и да на основу тога предложе
евентуална побољшања текста наведеног предлога закона.
3) Задужује се Савјет министара Босне и Херцеговине да, у складу са Законом о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
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24/06 и 70/06), предузме све активности на попуњавању радних мјеста у
Канцеларији за разматрање жалби.
4) Тражи се од менаџмента Канцеларије за разматрање жалби да у року од седам дана од
дана пријема овог закључка сачини и Дому народа достави информацију о предузетим
активностима на превазилажењу проблема у раду Канцеларије за разматрање жалби и
план мјера за превазилажење организационих проблема.
5) Обавезује се Канцеларија за разматрање жалби да у року од 30 дана од дана пријема
овог закључка сачини план мјера за рјешавање жалби и достави га Дому народа.
чије усвајање предлажу Дому народа.

Ад – 6. Уводно излагање о овој тачки девног реда дала је предсједавајућа Душанка Мајкић,
нагласивши да ће се у оквиру ове тачке разматрати и подтачке Ад.-6 а) и Ад.-6 б) и
образложила их присутнима.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Тромјесечни финансијски извјештај Канцеларије за ревизију институција
Босне и Херцеговине за 2007. годину и предлаже Дому народа његово усвајање.
6 а) Предлог за формирање Заједничке комисије за именовање независне ревизорске
куће ради ревизије годишњих финансијских извјештаја Канцеларије за
ревизију институција Босне и Херцеговине, а по Извјештају Комисије за
финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, број: 02/3-50-1-14-5-4/07 од 16.05.2007. године; и
6 б) Пределог за формирање поткомисије због завршног извјештаја Канцеларије за
ревизију институција Босне и Херцеговине за 2006. годину.
У оквиру ових тачака дневног реда присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
У складу са чланом 6. став (4) Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине
("Сл. гласник БиХ", број 12/06), Комисија за финансије и буџет Дома народа позива
Комисију за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине да именује три члана у Комисију за избор независне ревизорске куће за
ревизију годишњих финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција Босне и
Херцеговине.
У Комисију из става (1) овог закључка, испред Комисије за финансије и буџет Дома
народа, именовани су: Душанка Мајкић, Хазим Ранчић и Божо Рајић.
Комисија из става (1) овог закључка именоваће поткомисију која ће, у складу са
чланом 6. ст. (5) и (6), извршити преглед Годишњег извјештаја о активностима Канцеларије
за ревизију институција Босне и Херцеговине.
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Ад -7. Ова тачка скинута је с дневног реда због неприсуствовања представника ФИПА-е
сјендици Комисије. Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
С обзиром да се одговорно лице ФИПА-е није одазвало позиву Комисије за финансије
и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за наредну сједницу
Комисије потребно је обезбиједити његово присуство и инсистирати на његовом доласку.

Ад - 8. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић.
Презентовала је присутнима Пројекат изградње институционалних капацитета
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у управљању јавним финансијама, јачању
транспарентности и финансијске одговорности институција Босне и Херцеговине, те
нагласила потребу формирања посебног парламентарног тијела које би се бавило само
ревизорским извјештајима. Истакла је да је циљ Предлога пројекта јачање капацитета
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, као и рада комисија.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Забиљешка са састанка с представницима Свјетске банке, одржаног
13.06.2007. године, на којем су учествовали чланови Комисије за финансије и буџет Дома
народа и Заједничке комисије за економске реформе и развој Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине.
Прихвата се Предлог пројекта изградње институционалних капацитета Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине у управљању јавним финансијама, јачању транспарентности
и финансијске одговорности институција Босне и Херцеговине.
Комисије за финансије и буџет Дома народа сматра да Забиљешку и Предлог пројекта
треба упутити Дому народа ради давања подршке Предлогу пројекта и његовог упућивања
Савјету министара БиХ, с циљем његовог уграђивања у предлог који ће Савјет министара
БиХ доставити Свјетској банци.
Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 5. сједнице Душанка Мајкић закључила
је сједницу у 13.30 часова.

Привремени секретар
Комисије за финансије и буџет
Даворка Чаплински

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

