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ЗАПИСНИК
са 6. сједнице Комисије за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 24.04.2007. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Садик Бахтић, Драго Калабић, Бајазит
Јашаревић, Велимир Јукић и Лазар Продановић.
Сједници из оправданих разлога нису присуствовали: Саво Ерић и Златко Лагумџија.
Сједници су присуствовали: посланик Јозо Крижановић, у својству предлагача закона;
позвани представници институција: Мирољуб Крунић и Биљана Табаковић из Министарства
финансија и трезора БиХ; Кемал Козарић, гувернер, и Јасенка Жигић из Централне банке
БиХ; Харис Башић, члан УОУИО; Елма Кадић, савјетник, и Амила Ибрахимовић, сарадник у
Мисији ОЕБС-а у БиХ; Драгица Хинић, привремени секретар Комисије за финансије и буџет
и Алма Миjић из Информационо-документационог сектора ПСБиХ.
Сједници је предсједавао Садик Бахтић, предсједавајући Комисије.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Верфикација записника са 3. и 4. сједнице Комисије за финансије и буџет;
2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у
(предлагачи: посланици Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић);
3. Разматрање Предлога закона о оквиру девизног пословања у БиХ - прва комисијска
фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
4. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину
(сачинилац: Централна банка БиХ);
5. Разматрање Финансијских извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину
(сачинилац: Централна банка БиХ);
6. Разматрање Извјештаја о пословању Канцеларије за ревизију финансијског
пословања институција БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларије за ревизију
финансијског пословања институција БиХ);
7. Текућа питања:
а) позив за учешће на радионици о интерној ревизији, 23. мај 2007. године, Сарајево.
________________________________________________________________________________________________________________________
______
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Предложени дневни ред чланови Комисије усвојили су једногласно.
Ад. - 1.Верфикација записника са 3. и 4. сједнице Комисије за финансије и буџет
Записнике са 3. и 4. сједнице чланови Комисије једногласно су верификовали.
Ад. - 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у
(предлагачи: посланици Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим
Бешлагић)
Јозо Крижановић образложио је Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у,
чији је предлагач Клуб посланика СДП-а. Нагласио је да је интенција овог закона заштита
социјално угрожене категорије становништва.
Садик Бахић истакнуо је да је Комисија разматрала сличан предлог закон, те га није
прихватила. Смањење процента од само 1% довело би до знатног умањења постојећих
прихода, а нулта стопа поспијешила би сиву економију и утаје. Иначе, овај предлог закона
разматра се у складу са одредбама раније важећег пословника.
Харис Башић указао је на правне недостаке у Предлогу закона. Тако се у члану 27. говори
о нултој стопи, док се у другом дијелу текста говори о ослобађању од плаћања.
Истакнуо је да у УОУИО још увијек не размишљају о увођењу диференциране стопе, одн.
уопште о промјенама постојећег закона, с обзиром да је знатно повећан број буџетских
корисника. Тек након три године могло би се евентуално размишљати о измјени постојећег
закона. Ради адекватног информисања о цјелокупном систему индиректних пореза,
предложио је одржавање састанка чланова Комисије са представницима УОУИО.
Драго Калабић истакнуо је да неће подржати Предлог закона и при томе је истакнуо да је
неопходно сачинити суштинску анализу прихода од ПДВ-а и могућности њихове
расподјеле.
Велимир Јукић био је сагласан са предлогом за организовање састанка чланова Комисије са
УОУИО, на којем би они презентовали све постигнуте резултет, те дали виђење система
индиректних пореза у наредном периоду.
Одлучивање о принципима Предлога закона
Након расправе, чланови Комисије са пет гласова „против“ нису усвојили принципе
Предлога закона, те су предложили Дому да такође донесе такву одлуку.
Ад. - 3. Разматрање Предлога закона о оквиру девизног пословања у БиХ- прва
комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
Мирољуб Крунић образложио је Предлог закона о оквиру девизног пословања у БиХ,
предлагача Савјета министара БиХ. Осовна интенција Закона је да се услови девизног
пословања у БиХ изједначе на цијелој њеној територији. Истакнуо је да су за овај закон
прибављена потребна мишљења ентитетских институција, с тим да је накнадно достављен
закључак Владе РС-а о повлачењу дате сагласности на овај закон, те позив да се овај закон
повуче из парламентарне процедуре. Влада РС-а сматра да Предлог закона сувише широко
дефинише ову област и дијелом захвата и послове који су у надлежности ентитета.
Драго Калабић нагласио је да нема потребне сагласности Владе РС-а о овом закону, те да
би расправу о њему требало одгодити за наредну сједницу Комисије, како би се покушало
наћи компромисно рјешење. У супротном, у случају изјашањавања на овој сједници, Закон
неће бити усвојен.
Мирољуб Крунић нагласио је да су тражене и добијене сагласности министарства
финансија оба ентитета. Од ових министарстава 24.01.2006. године добијена су мишљења и
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коментари који су потом уграђени у Предлог закона. Закључак Владе РС-а достављен је
након достављања Предлога закона у процедуру, са захтјевом да се овај закон повуче.
Бајазит Јашаревић сматра да ће Савјет министара БиХ заиста обезбиједити потребну
сагласност свих фактора како би се овај Предлог закона усвојио без непотребне расправе и
губитка времена. И до сада је у процедуру достављано доста предлога закона који нису
имали потребну сагласност, те се на Дому водила дуготрајна расправа која је резултирала
поновним враћањем тих закона Комисији. Убудуће не би требало тако радити. У овом
случају предложио је усвајање сљедећег закључка:
„Комисија сматра да би било неопходно одвојити одређено вријеме за постизање
потребне сагласности о Предлогу закона, јер би у супротном изјашњавање о Закону на овој
сједници, а потом и Дому, због јасно исказаног става појединих чланова Комисије,
представљало губитак времена.
Комисија стога од Савјета министара БиХ захтијева да заједно са ентитетским
ресорним министарствима уложи додатни напор на усаглашавању Предлога закона о оквиру
девизног пословања у БиХ, у року од 15 дана.
Комисија моли Колегијум и Проширени колегијум дома да има разумијевања за овакав
став и пролонгирање рока за одлучивање о предложеном закону.“
Предложени закључак чланови Комисије усвојили су једногласно, након чега је окончана
расправа о овој тачки дневног реда.
Ад. - 4. Разматрање Годишњег извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину
(сачинилац: Централна банка БиХ)
Кемал Козарић образложио је кратко Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2006.
годину. Истакнуо је да је инфлација у нашој земљи испод стопе инфлације у евро зони.
Смањен је трговински дефицит, успостављен Централни регистар кредита за сва правна и
физичка лица у БиХ, те добијен нови кредитни рејтинг. Стање у финансијском и
банкарском сектору у сваком погледу биљежи напредак.
Након краће расправе у којој је истакнут збиља изузетан начин рада Централне банке БиХ,
чланови Комисије једногласно су прихватили Годишњи извјештај ове институције за 2006.
годину и, уз предлог Дому за његово усвајање, упутили га у даљу парламентрану
процедуру.
Ад. - 5. Разматрање Финансијских извјештаја Централне банке БиХ за 2006. годину
(сачинилац: Централна банка БиХ)
Након краћег образложења Финансијских извјештаја Централне банке БиХ за 2006.
годину, које је дао Кемал Козарић, чланови Комисије једногласно су прихватили ове
извјештаје и, уз предлог Дому за њихово усвајање, упутили их у даљу парламентрану
процедуру.
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Ад. - 6. Разматрање Извјештаја о пословању Канцеларије за ревизију финансијског
пословања институција БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларија за
ревизију финансијског пословања институција БиХ)
С обзиром да сједници Комисије није присуствовао овлашћени представник Канцеларије за
ревизију финансијског пословања институција БиХ, чланови Комисије једногласно су
одлучили да се расправа о Извјштају о пословању те институције за 2006. годину одгоди за
наредну сједницу Комисије. О таквом ставу биће обавијештена наведена иснтитуција.
Ад. - 7. Текућа питања
а) позив за учешће на радионици о управљању јавним расходима и финансијској
одговорности , 23. мај 2007. године, Сарајево;
б) позив ММФ-а за учешће на семинару у Бечу, од 28. маја до 01. јуна 2007.
године.
а) Чланови Комисије једногласно су одлучили да се на Радионицу о управљању јавним
расходима и финансијској одговорности, која се одржава у Сарајеву 23. маја 2007. године,
упуте Лазар Продановић, Садик Бахтић и Велимир Јукић.
б) На позив ММФ-а за учешће на семинару ММФ-а за чланове парламената из БиХ, од 28.
маја до 01. јуна 2007. године у Бечу, чланови Комисије једногласно су предложили
Колегијуму да донесе одлуку о упућивању Садика Бахтића, предсједавајућег Комисије, на
овај службени пут.

Секретар Комисије
Драгица Хинић

Предсједавајући Комисије
Садик Бахтић

