БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Комисија за финансије и буџет
Број: 01/4-011-1604/03
Сарајево, 7.11.2003. године.
ЗАПИСНИК
12. сједнице Комисије за финансије и буџет Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 7.11. 2003. године
Сједница је почела у 9,00 часова.
Сједници су присуствовали:
- Никола Крагуљ, предсједавајући Комисије,
- Филип Андрић, први замјеник предсједавајућег Комисије,
- Фатима Лехо, други замјеник предсједавајућег Комисије,
- Хазим Фелић, члан Комисије,
- Абдулах Накаш, члан Комисије,
- Мирко Благојевић, члан Комисије.
Одсутни су били: Златко Лагумџија, Љиљана Милићевић и Бериз Белкић.
За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи
Дневн и ред
01.

Расправа о Приједлогу закона о систему индиректног опорезивања
везано за допис број 01-02-2429/03 од 6.11.2003. године првог замјеника
господина Филипа Андрића.

Након усвајања дневног реда, услиједила је расправа о овој проблематици.
Други замјеник предсједавајућег Комисије г-ђа Фатима Лехо, образложила
је разлоге сазивања ове сједнице. Она је истакла да је на 11. сједници Комисије
прихваћен амандман на Приједлог закона који би у примјени реметио би цијели
концепт закона, као и политике индиректног опрезивања, па предлаже да се
измјени дио Извјештаја Комисије о овом закону од 4.11.2003. године и у цијелости
повуче амандман X.
Предсједавајући комсије, г. Никола Крагуљ је подсјетио чланове комисије о
току сједнице и начину гласанај о амандману. Констатирао је да је Извјештај
Комисије плод гласања њених чланова. У случају евентуалног
мијењања
Извјештаја учинио би се преседан и створила би се лоша ситуација за будући рад,
јер никако није упутно да се ранији извјештаји Комисије преправљају. На

Извјештај Комисије г. Фелић и г. Белкић су уложили амандмане Представничком
дому, што је исправан пут.
Г. Филип Андрић изразио је извињење због ситуације у коју је дошла и
Комисија и сам Приједлог закона. Пристигли амандмани су били тешко читљиви, а
и сама сједница је дуго трајала, па у моменту гласања о амандману г. Новаковића,
сматрао је да је у питању амандман г-ђе Милићевић. Сматра да је био у заблуди, па
предлаже да се спорни амандман стави ван снаге, уколико постоји пословничка
могућност. Он не спори да је дигао руку за спорни амандман, али је очито била
заблуда у питању.
Г. Абдулах Накаш је истакао да прихвата рјешење да се на овој сједници
измијени Извјештај Комисије. Уколико се резултат гласања заснива на грешци
формалне природе, настале у заблуди, требало би то исправити.
г. Хазим Фелић се осврнуо на ток сједнице и констатовао да би било боље
да се о спорном амандману изјаснимо одмах на сједници комсије, а не на сједници
Представничког дома.
У даљој расправи, г. Никола Крагуљ је опет подсјетио на немогућност
измјене Извјештаја Комисије. Он се не противи да се у raspravi na sjednici
Predstavničkog doma stanje vrati na prvobitno rješenje iz Prijedloga. Čak će se založiti
da se i njegov Klub tako opredjeli.
G. Fatima Leho je opet insistirala na promjeni Izvještaja Komsije, jer su nastupile
nove okolnosti, okolnosti glasanja u zabludi, pa je bolje na sjednici Komisije ispraviti
zabludu.
G. Mirko Blagojević je istakao da se u cijelosti solidariše mišljenjem g. Kragulja i
ne želi promjene Izvještaja Komisije.
Na prijedlog predsjedavajućeg komisije zaključeno je da se odmah sačini zapisnik
s ove sjednice i isti da se dostavi poslanicima na znanje prilikom odlučivanja o Prijedlogu
zakona o sistemu indirektnog oporezivanja.
Sjednica je završena u 9,20 časova.
Sekretar Komisije
dr. Zijad Hasić

Predsjedavajući Komisije
Nikola Kragulj

