Број/Broj: 01/4-50-1-4-58/09
Сарајево/Sarajevo, 11. 12. 2009. godine

ZAPISNIK
58. sjednice Povjerenstva za financije i proračun
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,
odrţane 9. 12. 2009. godine, u vremenu od 11.00 do 13.15 sati
Sjednici Povjerenstva nazočili su članovi: Sadik Bahtić, Velimir Jukić, Lazar Prodanović,
Bajazit Jašarević, Drago Kalabić i Salko Sokolović.
Sjednici nisu bili nazočni: Adem Huskić, Savo Erić i Zlatko Lagumdţija, članovi
Povjerenstva.
Sjednici su takoĎer nazočili: Vlatko Dugandţić - pomoćnik ministra za proračun, Ranko
Šakota - pomoćnik ministra za trezor, Huse Šepić - voditelj Odsjeka za planiranje proračuna i
Senada Sijamić - voditeljica Odsjeka iz Ministarstva financija i trezora BiH, Naida
Čaršimamović - savjetnica za proračun institucija BiH na Projektu jačanja upravljanja javnim
financijama u BiH, Adnan Busuladţić - v.d. direktor Zemaljskoga muzeja BiH, Sakib Pleh direktor Biblioteke za slijepe i slabovidne osobe BiH, Ljiljana Milićević - savjetnica za
ekonomska pitanja u Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH, Enes Baljić - voditelj
odsjeka u Agenciji za sigurnost hrane BiH, Tamir Mostarac - glavni bankar u Europskoj
banci za obnovu i razvoj, Miroslav Krezić - pomoćnik direktora i Nizama Cataldo supervizor za nadzor mikrokreditnih organizacija u Agenciji za bankarstvo FBiH, Marija
Buntić - ekonomski analitičar iz OHR-a, Samir Mušović - konzultant PKF/DFID, Christian
Haupt - direktor i Ivana Smiljanić - asistentica za financije i proračun na projektu USAID
PSP u BiH, Alma Salkić Mijić - viša stručna suradnica u Zakonodavnopravnom sektoru
PSBiH, Medina Delalić - viša stručna suradnica u Sektoru za odnose s javnošću PSBiH, te
Ţeljko Kosmajac - tajnik i Muhameda Humačkić - stručna suradnica u Povjerenstvu.
Od predstavnika medija sjednicu je pratila Aida Kovač, novinarka FENA-e.
Za sjednicu je predloţen sljedeći
1.
2.

3.

4.

5.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 56. i 57. sjednice Povjerenstva;
Razmatranje Prijedloga zakona o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih
obveza BiH za 2010. godinu - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj:
Predsjedništvo BiH);
Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Povjerenstvo za
vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma);
Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduţivanju,
dugu i jamstvima BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara
BiH);
Tekuća pitanja:
 Inicijativa zastupnika Rifata Dolića u vezi s kontrolom poslovanja i
kontrolom zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i




poduzimanjem mjera zbog primjene lihvarskih kamata i poticanja
negativnih posljedica financijske krize i recesije u BiH,
Dopis Agencije za sigurnost hrane BiH u vezi sa stavljanjem na
raspolaganje dijela neutrošenih proračunskih sredstava Agencije za 2009.
godinu,
Molba Zemaljskog muzeja BiH za pomoć u rješavanju pitanja financiranja
sedam kulturnih institucija BiH.

Predloţeni dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad-1. Usvajanje zapisnika 56. i 57. sjednice Povjerenstva
Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo zapisnike 56. i 57. sjednice, bez primjedaba.
Ad-2. Razmatranje Prijedloga zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih
obveza BiH za 2010. godinu - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj:
Predsjedništvo BiH)
Kako predstavnik predlagatelja zakona nije bio nazočan sjednici, predsjedatelj Povjerenstva
dao je kraće uvodno izlaganje o Prijedlogu zakona, a obrazloţenje je dao Vlatko Dugandţić,
pomoćnik ministra financija i trezora BiH za proračun. Potom je predsjedatelj Povjerenstva
otvorio raspravu o načelima Prijedloga zakona i nuţnosti njegovog donošenja.
U raspravi su sudjelovali članovi Povjerenstva: Sadik Bahtić, Drago Kalabić, Bajazit
Jašarević, Velimir Jukić, Lazar Prodanović i Salko Sokolović, te Vlatko Dugandţić iz
Ministarstva financija i trezora BiH.
U raspravi je Bajazit Jašarević predloţio dva zaključka.
Povjerenstvo je nakon rasprave, s četiri glasa “za” i dva glasa “protiv”, prihvatilo načela
Prijedloga zakona o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za 2010. godinu,
te ponuĎeni tekst Prijedloga zakona uputilo u daljnju zakonodavnu proceduru.
Povjerenstvo je, s pet glasova “za” i jednim glasom “protiv”, usvojilo prvi zaključak koji
glasi:
1. “Zaduţuju se Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH i Ministarstvo financija i trezora BiH da, u suradnji s resornim
ministarstvima, u amandmanskoj fazi utvrde Prijedlog zakona o Proračunu institucija
Bosne i Herecegovine i meĎunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2010. godinu,
sa strukturom prihoda koja bi bila u okvirima što ih je utvrdilo Fiskalno vijeće BiH i
strukturom rashoda u kojoj bi bili uvaţeni, u granicama mogućnosti, i prijedlozi
Predsjedništva BiH.”
Povjerenstvo je, takoĎer jednoglasno, usvojilo i drugi zaključak koji glasi:
2. “Zaduţuju se Vijeće ministara BiH i Ministarstvo financija i trezora BiH da obave
dodatne konzultacije s Centralnom bankom BiH radi razmatranja mogućnosti
osiguranja većega iznosa sredstava na stavci Prihodi iz dobiti Centalne banke BiH,
prijeko potrebnih za pokrivanje rashoda institucija BiH u 2010 godini.”
Ad-3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Povjerenstvo za
vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma)
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Lazar Prodanović predloţio je da na današnjoj sjednici ne budu razmatrana načela Prijedloga
zakona zbog odsutnosti predlagatelja i potrebe pribavljanja mišljenja Upravnoga odbora
Uprave za neizravno oporezivanje u BiH o Prijedlogu zakona.
Povjerenstvo je odgodilo razmatranje Prijedloga zakona u prvoj fazi u povjerenstvu do
realizacije jednoglasno usvojenog zaključka, koji glasi:
„Povjerenstvo zahtijeva od Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje u BiH da u
najkraćem roku dostavi mišljenje o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sustavu
neizravnog oporezivanja u BiH.“
Ad-4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju,
dugu i jamstvima BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće
ministara BiH)
U uvodu za ovu točku dnevnoga reda obrazloţenje Prijedloga zakona dala je Senada Sijamić,
voditeljica odsjeka u Ministarstvu financija i trezora BiH. Potom je predsjedatelj
Povjerenstva otvorio raspravu o načelima Prijedloga zakona i nuţnosti njegovog donošenja.
U raspravi su sudjelovali Lazar Prodanović, član Povjerenstva, i Senada Sijamić iz
Ministarstva financija i trezora BiH.
Nakon kraće rasprave Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo načela Prijedloga zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zaduţivanju, dugu i jamstvima BiH, te ponuĎeni tekst
Prijedloga zakona uputilo u daljnju zakonodavnu proceduru.
Ad-5. Tekuća pitanja:
 Inicijativa zastupnika Rifata Dolića u vezi s kontrolom poslovanja i
kontrolom zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i
poduzimanjem mjera zbog primjene lihvarskih kamata i poticanja
negativnih posljedica financijske krize i recesije u BiH
Predsjedatelj je opravdao odsutnost podnositelja inicijative zastupnika Rifata Dolića zbog
bolesti.
Predsjedatelj Povjerenstva podsjetio je da, nakon realizacije zaključka Povjerenstva s 53.
sjednice i pribavljanja mišljenja entitetskih agencija za bankarstvo o Inicijativi zastupnika
Rifata Dolića, Inicijativu ponovno razmatra Povjerenstvo, a potom je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali članovi Povjerenstva: Velimir Jukić, Sadik Bahtić, Bajazit
Jašarević, Drago Kalabić, Lazar Prodanović, te predstavnici Agencije za bankarstvo
Federacije BiH: Miroslav Krezić, pomoćnik direktora, i Nizama Cataldo, supervizor za
nadzor mikrokreditnih organizacija.
U raspravi je Lazar Prodanović predloţio zaključak.
Nakon rasprave Povjerenstvo je ponovno odgodilo izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Rifata
Dolića do realizacije jednoglasno usvojenog zaključka, koji glasi:
„Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
zahtijeva od Vijeća ministara BiH da, u konzultacijama s entitetskim agencijama za
bankarstvo, razmotri trenutačno stanje u poslovanju mikrokreditnih organizacija u BiH,
predloţi odgovarajuće sanacijske mjere, osobito za visinu kamatnih stopa, te o navedenomu
obavijesti Povjerenstvo.“
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Dopis Agencije za sigurnost hrane BiH u vezi sa stavljanjem na
raspolaganje dijela neutrošenih proračunskih sredstava Agencije za
2009. godinu
Predstavnik Ministarstva financija i trezora BiH zatraţio da ova podtočka bude skinuta s
dnevnoga reda današnje sjednice zbog već postignutog dogovora. Kraće obrazloţenje dopisa
dao je Enes Baljić, voditelj odsjeka u Agenciji za sigurnost hrane BiH.
Predsjedatelj Povjerenstva otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali Vlatko Dugandţić, pomoćnik ministra za proračun, i Enes Baljić iz
Agencije za sigurnost hrane.
Nakon kraće rasprave predsjedatelj Povjerenstva ustvrdio je da je o problematici dopisa već
ranije postignut kompromis resornog ministarstva i Agencije.


Molba Zemaljskog muzeja BiH za pomoć u rješavanju pitanja
financiranja sedam kulturnih institucija BiH
U uvodu za ovu podtočku dnevnoga reda kraće obrazloţenje dao je Adnan Busluladţić, v.d.
direktor Zemaljskog muzeja BiH. Predsjedatelj Povjerenstva otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali članovi Povjerenstva: Bajazit Jašarević, Drago Kalabić, Lazar
Prodanović, Salko Sokolović, Velimir Jukić i Sadik Bahtić, te Adnan Busuladţić iz
Zemaljskog muzeja BiH i Sakib Pleh, direktor Biblioteke za slijepe i slabovidne osobe BiH.
U rapravi je dana potpora predstavnicima kulturnih institucija BiH i sugerirano da u
konzultacijma s resornim ministarstvima pokušaju riješiti problem nedostajućih financijskih
sredstava, što će biti sadrţano u amandmanima na Prijedlog zakona o Proračunu institucija
BiH i meĎunarodnih obveza BiH za 2010. godinu.
Tajnik Povjerenstva
Ţeljko Kosmajac

Predsjedatelj Povjerenstva
Mr. ecc. sc. Sadik Bahtić
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