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ZAPISNIK
11. sjednice Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,
održane 24. rujna 2007. godine
Sjednica je započela u 15 sati.
Sjednicom je predsjedala Snježana Rajilić, predsjedateljica Povjerenstva.
Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva: prvi zamjenik predsjedatelja Mehmed
Suljkanović, Slavko Jovičić, Jozo Križanović, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i
Hadži Jovan Mitrović.
Odsutnost su opravdali Ekrem Ajanović i Jerko Ivanković Lijanović.
Sjednici su, također, nazočili: pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
BiH Hajrudin Podbičanin, voditelj Odsjeka za carinsku tarifu u Ministarstvu vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa BiH Čedomir Ljuboje, šef Ureda ministra za vanjsku
trgovinu i ekonomske odnose BiH Branislav Žugić i tajnica Povjerenstva Emira Češljar.
Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Povjerenstva,
2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Carinskoj tarifi Bosne i
Hercegovine radi dostave mišljenja Zastupničkom domu, u skladu s člankom 104.
Poslovnika Zastupničkog doma – predlagatelj: Vijeće ministara BiH,
3. Razmatranje Deklaracije o zaštiti domaćih poljoprivrednih proizvoda Skupštine
Tuzlanskog kantona, upućene Povjerenstvu od Kolegija Zastupničkog doma 27.8. 2007.
godine,
4.Tekuća pitanja.
Ad-1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Povjerenstva
Zapisnik 10. sjednice Povjerenstva usvojen je jednoglasno, bez primjedaba.
Ad-2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Carinskoj tarifi
BiH radi dostave mišljenja Zastupničkom domu, u skladu s člankom
104. Poslovnika Zastupničkog doma- predlagatelj: Vijeće ministara BiH
Predsjedateljica Snježana Rajilić istaknula je, u skladu s člankom 104. Poslovnika
Zastupničkog doma, potrebnim podržati načela Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o
Carinskoj tarifi BiH, predlagatelja Vijeća ministara BiH.
Mehmed Suljkanović istaknuo je kako nema razloga da Povjerenstvo, kao
nadležno, ne podrži načela navedenog Prijedloga zakona. Međutim, ukazao je na potrebu
rješavanja problematike kada se u parlamentarnoj proceduri pojave dva istovjetna
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prijedloga zakona iz istog područja, upućena od različitih predlagatelja. Mišljenja je da bi
Povjerenstvo, u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
trebalo pronaći rješenje zauzimanjem konačnoga stava o predloženim izmjenama.
Šemsudin Mehmedović naglasio je da Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine
mora biti podrška domaćoj proizvodnji. On će podržati načela navedenog Prijedloga
zakona. Također će se poštovati procedura, odnosno amandmani će biti uloženi u
propisanim rokovima.
Slavko Jovičić naglasio je da Povjerenstvo ubuduće treba imati službeno stajalište
Vijeća ministara BiH kada je riječ o određenom prijedlogu zakona.
Branislav Žugić rekao je da Ministarstvo nema dvojbi glede odredaba Zakona o
sustavu neizravnog oporezivanja u BiH; da je Vijeće ministara BiH dostavilo Povjerenstvu
mišljenje o Prijedlogu zakona i da se eventualna usuglašavanja mogu izvršiti tijekom
amandmanske faze.
Jozo Križanović napomenuo je da neće podržati načela prijedloga izmjena Zakona,
jer je Povjerenstvo predložilo svoj prijedlog izmjena Zakona o Carinskoj tarifi BiH.
Nakon rasprave, Povjerenstvo je, sa šest glasova „za“ i jednim „protiv“, zaključilo
prihvatiti načela Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Carinskoj tarifi BiH,
predlagatelja Vijeća ministara BiH, te će temeljem članka 104. Poslovnika Zastupničkog
doma, dostaviti mišljenje predsjedatelju Zastupničkog doma.
Ad-3. Razmatranje Deklaracije o zaštiti domaćih poljoprivrednih proizvoda
Skupštine Tuzlanskog kantona, upućene Povjerenstvu od Kolegija
Zastupničkog doma 27.8.2007. godine
Nakon razmatranja Deklaracije o zaštiti domaćih poljoprivrednih proizvoda
Skupštine Tuzlanskog kantona, članovi su Povjerenstva konstatirali da su njihove
aktivnosti usmjerene k rješavanju ove problematike, o čemu treba obavijestiti Kolegij
Zastupničkog doma. Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo z a k lj u č a k:
„Potrebno je obavijestiti Kolegij Doma da su u posljednih šest mjeseci aktivnosti
Povjerenstva, u suradnji s: Vijećem ministara BiH, Ministarstvom vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH, Vanjskotrgovinskom komorom BiH i Upravom za neizravno
oporezivanje BiH, usmjerene na pitanja navedena u točki II. Deklaracije te Kolegiju
predložiti da podnositelja Deklaracije obavijesti o navedenom zaključku.“
Ad-4. Tekuća pitanja
Snježana Rajilić je u sklopu ove točke dnevnog reda istaknula da na Prijedlog
zakona o izmjenama Zakona o Carinskoj tarifi BiH, čiji je predlagatelj Povjerenstvo, nije
traženo mišljenje-odobrenje Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH, u
skladu s odredbama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH. Nakon ishoda
rasprave o razmatranju prijedloga izmjena Zakona obaju predlagatelja, na 15. sjednici
Zastupničkog doma, zakazanoj za 26. rujna 2007. godine, Povjerenstvo je zaključilo da će
na sljedećoj sjednici odlučivati o tomu hoće li se obratiti Upravnom odboru Uprave za
neizravno oporezivanje BiH radi davanja mišljenja-odobrenja o izmjenema Zakona.
Sjednica je okončana u 16 sati.
Tajnica Povjerenstva
Emira Češljar

Predsjedateljica Povjerentva
Snježana Rajilić

