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ЗАПИСНИК
са 40. сједнице Комисије за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
одржане 04. 02. 2009. године, у времену од 9.00 до 9.40 часова.
Сједници Комисије присуствовали су чланови: Садик Бахтић, Адем Хускић, Салко
Соколовић, Бајазит Јашаревић и Саво Ерић.
Сједници нису присуствовали: Лазар Продановић, Велимир Јукић, Златко Лагумџија и Драго
Калабић, чланови Комисије.
Сједници су такође присуствовали: Фуад Касумовић, замјеник министра, и Јосип Сочо, шеф
Одјела за спољни дуг, план и анализу у Министарству финансија и трезора БиХ, Аида
Османовић, истраживач из Истраживачког сектора, и Зоран Бркић, виши стручни сарадник у
Сектору за односе с јавношћу ПСБиХ, те Жељко Космајац, секретар, и Мухамеда Абаз,
стручни сарадник при Комисији.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање Предлога закона о Гаранцијском фонду - прва комисијска фаза
(предлагач: Савјет министара БиХ)
Дневни ред усвојен је једногласно.
Ад. - 1. Разматрање Предлога закона о Гаранцијском фонду - прва комисијска
фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
I комисијска фаза
У уводним напоменама дато је образложење Предлога закона.
Јосип Сочо, шеф Одјела за спољни дуг, план и анализу у Министарству финансија и
трезора БиХ, образложио је Предлог закона, којим се предлаже оснивање Гаранцијског
фонда ради обезбјеђивања услова за развој малих и средњих предузећа и предузетника у
БиХ. Један од највећих проблема предузетништва у БиХ, поготово предузећа која се налазе
у почетној фази развоја, јесте недостатак финансијских средстава и тешкоће у њиховом
обезбјеђивању. С обзиром да су банке више окренуте финансирању потрошње, због
повећаног ризика недостатка средстава осигурања (хипотека-несређено стање у
земљишним књигама или залог-правна нерегулисаност), услови кредитирања малих и
средњих предузећа изразито су неповољни (висока каматна стопа, без грејс периода, уз
високу провизију пословних банака), па је неопходно да држава преко Гаранцијског фонда
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на себе преузме обавезу финансијске и нефинасијске подршке њиховог развоја. За
доношење овог закона постоји уставни основ, а средства за његово спровођење у износу од
15 милиона КМ биће обезбијеђена из државног и ентитетских буџета, те буџета Брчко
Дистрикта БиХ сразмјерно могућностима, док се додатна средства могу обезбиједити из
донација додијељених БиХ, супсидијарно пренесених на управљање другим правним
субјектима, а која се користе по кредитној основи ''револвинг'' типа.
У току расправе појаснио је начин функционисања Гаранцијског фонда путем издавања
гаранција односно супергаранција банкама с циљем осигурања одобрених кредита малим и
средњим предузећима и предузетницима, те на примјеру производње зечева указао на
потребу његовог постојања. Одговорио је да се донација Јапана у износу од 100.000.000 КМ
тројним уговором државне и ентитетских влада кредитно пласира на револвинг основи, за
коју је Влада Јапана одобрила репрограм поврата средстава за попуну противриједности
фонда за четири године. Истакао је да би процијењена сума средстава, која би се могла
вратити под управу Савјета министара БиХ, у кратком року могла износити 150.000.000
КМ, а што би био саставни дио оснивачког капитала Гаранцијског фонда.
Фуад Касумовић, замјеник министра финансија и трезора БиХ, навео је да у вријеме
рецесије сложен систем власти у БиХ не омогућава да се направи један пакет мјера за
територију цијеле земље. Стога је Министарство финансија и трезора БиХ, у жељи да
подстакне економски развој и афирмише тржишну економију, одлучило да предложи овај
закона. Законом о задужењу, дугу и гаранцијама БиХ даје се јемство за капиталне
инвестиције, али не и за развој малих и средњих предузаћа и привреде. Путем предложеног
Гаранцијског фонда малим и средњим предузећима и пољопривредницима омогућио би се
колетерал, јефтинија средства код банака путем разних механизама фонда и друге
погодности.
Одговорио је да Гаранцијски фонд почива на добровољном удруживању средстава, те да је
у интересу свих дијелова БиХ да учествују у његовом капиталу, како би предузећа на
њиховој територији радила.
Предсједавајући Комисије навео је да је ово реформски закон, који треба подржати.
Адем Хускић истакао је да је ово један од најбољих предлога закона који су упућени у
парламентарну процедуру, похваливши предлагачеву идеју и дајући му пуну подршку.
Саво Ерић истакао је да је добро да се мисли на предузећа и фирме које пуне буџет.
Интересовало га је фукционисање Гаранцијског фонда на релацији фирма-банка-враћање и
заштита од евентуалних манипулација.
Бајазит Јашаревић навео је да безусловно подржава Предлог закона. Истакао је да се у
образложењу Предлога закона - процјена финансијских средстава - наводи донација Јапана
у износу од 100.000.000 КМ, донација Малезије у износу од 12,1 милиона америчких
долара, донација Владе Финске 2,6 милиона евра, те друга средства која треба вратити
Савјету министара БиХ на управљање, као могућа средства за функционисање
Гаранцијског фонда. Питао је предлагача да ли је реално да се Савјету министара БиХ
наведена средстава врате и ставе у функцију реализације овог закона? Да ли се фонд може
оснажити из преосталих буџетских средстава сваке године? Истакао је да је нереално
очекивати добровољну уплату ентитетских буџетских средстава у Гаранцијски фонд.
Гласање о принципима Предлога закона
Након краће расправе и гласања, чланови Комисије једногласно су подржали принципе
Предлога закона о Гаранцијском фонду у првој комисијској фази, те га упутили у даљу
парламентарну процедуру, чиме је закључена једина тачка дневног реда.
Секретар Комисије
Жељко Космајац

Предсједавајући Комисије
мр економских наука Садик Бахтић

