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ЗАПИСНИК
са 41. сједнице Комисије за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 12. 02. 2009. године, у времену од 13.30 до 14.20 часова.
Сједници Комисије присуствовали су чланови: Садик Бахтић, Лазар Продановић, Велимир
Јукић, Салко Соколовић, Бајазит Јашаревић, Саво Ерић и Драго Калабић
Сједници нису присуствовали: Адем Хускић и Златко Лагумџија, чланови Комисије.
Сједници су такође присуствовали: Ђинита Фочо, директор Агенције за јавне набавке БиХ,
Љиљана Милићевић, савјетник у Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, те
Жељко Космајац, секретар, и Мухамеда Абаз, стручни сарадник при Комисији.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 34, 35. и 36. сједнице Комисије;
2. Разматрање Предлога закона о јавним набавкама – прва комисијска фаза
(предлагач: Савјет министара БиХ);
3. Текућа питања.
Дневни ред усвојен је једногласно.
Ад. - 1. Усвајање записника са 34, 35. и 36. сједнице Комисије
Записници са 34, 35. и 36. сједнице Комисије усвојени су једногласно, без примједаба.
Ад. - 2. Разматрање Предлога закона о јавним набавкама – прва комисијска фаза
(предлагач: Савјет министара БиХ)
I комисијска фаза
У уводу, предсједавајући Комисије навео је да је Савјет министара БиХ, 23. 01. 2009.
године, Предлог закона доставио у парламентарну процедуру на разматрање по основном
законодавном поступку, а затим ријеч дао представнику предлагача закона.
Ђинита Фочо, директор Агенције за јавне набавке, навела је да је Предлог закона
припремљен према закључку Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ у року
од три мјесеца. У јулу 2008. Агенција за јавне набавке је на веб-страници објавила радни
материјал за израду Предлога закона с циљем јавне консултације са свим заинтересованим
субјектима. Такође је позвала надлежне институције (све канцеларије за ревизију у БиХ) да
дају своје примједбе на Предлог закона. Међутим, Агенција није запримила ниједан
предлог или примједбу. Предлог закона је у највећој мјери припремљен у складу с
директивама ЕУ, са уграђеним рјешењима досадашњих проблема у примјени закона.
Одступања су присутна при одређивању рокова за пријем понуде и рокова за поступак по
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жалби, који су нешто краћи у односу на рокове утврђене директивама. Са директивама ЕУ
није усаглашено дефинисање поступка додјеле концесија, те компететивни дијалог, који
није довољно регулисан ни у земљама ЕУ. Задржан је преференцијални третман у складу са
Споразумом о стабилизацији и придруживању.
У току расправе одговорила је да је Савјет министара БиХ разматрао Предлог закона и
усвојио га већином гласова. Истакла је да је питање прекршајне одговорности у Предлогу
закона регулисано на идентичан начин као у земљама регије, те да се највеће злоупотребе у
области јавних набавки јављају приликом припреме тендерске документације и реализације
већ закљученог уговора, након спроведене процедуре.
Драго Калабић упитао је да ли је Предлог закона разматрао Савјет министара БиХ.
Иницирао је одржавање јавне расправе о Предлогу закона.
Бајазит Јашаревић залагао се за допуњавање Предлога закона прекршајним одредбама,
које се тичу односа уговорног органа и Канцеларије за разматрање жалби. Истакао је да су
честе злоупотребе у области јавних набавки, гдје надлежни МУП-ови, послије обављене
провјере, а због непотпуних одредаба о прекршајној одговорности, не могу дјеловати, јер
пропусти немају обиљежја кривичног дјела. Подржао је покретање дисциплинске
одговорности за пропусте по ревизији, јер ће се тиме увести наведена одговорност и за
пропусте у области јавних набавки. Предлог закона садржи рјешења из директива ЕУ
примјењивих у БиХ. Истакао је да јавност мисли да прекршајне одредбе не постоје из
разлога што држава саму себе штити, те је обавеза Комисије да о томе говори и предлаже
рјешења, без обзира да ли ће бити усвојена.
Велимир Јукић подржао је идеју о организовању јавне расправе о Предлогу закона, јер је
област јавних набавки значајна област која се тиче широког круга субјеката. Указао је на
потребу постојања прекршајне одговорности у области јавних набавки, те се интересовао
како је та одговорност регулисана у укупном правном систему БиХ. Предложио је закључак
да се обавеже предлагач закона да Комисији помогне у утврђивању прекршајне
одговорности за јавне набавке у предложеном тексту закона у складу са рјешењима земаља
у окружењу.
Саво Ерић указао је на чињеницу да и најидеалније законско рјешење подлијеже
злоупотребама, те предложио да се Комисија изјасни о принципима Предлога закона, а да
се предлози из расправе обликују у амандмане у оквиру друге комисијске фазе.
Гласање о принципима Предлога закона
Након спроведене опште расправе, Комисија је са пет гласова „за“ и два гласа „уздржан“:
а) прихватила принципе Предлога закона;
б) понуђени текст Предлога закона упутила у даљу законодавну процедуру.
Такође, Комисија је једногласно усвојила сљедеће закључке:
1. Комисија ће, након усвајања Предлога закона о јавним набавкама у првом читању у
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, организовати и одржати јавну
расправу о наведеном предлогу закона.
2. Комисија обавезује предлагача закона да јој помогне у утврђивању прекршајне
одговорности у области јавних набавки с циљем сачињавања квалитетнијег текста
закона, а сходно законским рјешењима земаља у окружењу.
Ад. - 3. Текућа питања
Након што је секретар упознао чланове Комисије о пристиглом Извјештају о финансијском
пословању БХРТ-а за 2007. годину, који је Парламентарна скупштина БиХ запримила 30.12.2008.
године, Комисија је заузела став да неће разматрати Извјештај о финансијском пословању
БХРТ-а за 2007. годину који је сачинио менаџмент БХРТ-а, а није усвојио Управни одбор
БХРТ-а.
Секретар Комисије
Жељко Космајац

Предсједавајући Комисије
магистар економских наука Садик Бахтић

