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ЗАПИСНИК
са 4. сједнице Комисија за спољну трговину и царине
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 19. новембра 2003. године
Сједница је почела у 15 часова.
Сједницом је предсједавао Петар Кунић, предсједавајући Комисије.
Сједници су присуствовали: Филип Андрић, Момчило Новаковић, Фатима
Лехо, Ибрахим Ђедовић, Хасан Муратовић и Младен Поточник.
Одсуствовали са сједнице Азра Хаџиахметовић и Никола Крагуљ.
Сједници су присуствовали Емира Чешљар, секретар Комисије за
спољну трговину и царине и Мухамед Мујакић, студент завршне године
Правног факултета и апсолвент Економског факултета у Сарајеву, учесник у
програму студентског стажирања у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине организираног од Националног демократског института за
међународне односе (NDI).
За сједницу Комисије је предложен и једногласно усвојен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 3 сједнице Комисије
2. Разматрање Закона о измјенама и допунама закона о Спољнотрговинској
комори Боснеи Херцеговине, предлагач посланик Момчило Новаковић
3. Разно.

Ад – 1

Записник са 3. сједнице Коимисије усвојен је без примједби
једногласно.
Ад-2
Разматрање Закона о измјенама и допумнама Закона о
Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине, предлагач Момчило
Новаковић
Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о Спољнотрговинској
комори Босне и Херцеговине доставио је у парламентарну процедуру 1.
октобра 2003. године Момчило Новаковић, посланик Представничког дома.
Колегиј Представничког дома је на сједници одржаној 14.10.2003.
године као надлежну Комисију одредио Комисију за спољну трговину и царине
и доставио Закон.
Уставно-правна комисија Представничког дома размартала је Закон и
доставила мишљење 20.10.2003. године, утврдивши да је уставно-правни
основ садржан у члану ИИИ. 1. б) Устава Босне и Херцеговине и да понуђени
текст Закона Комисија може разматрати у даљој процедури .
Момчило Новаковић, предлагач Законао измјенама и допунама Закона о
Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине у уводној напомени истакао
је да је суштина измјене члана 22. основног Закона у ставу 3. да се коморе
финансирају из чланарина и котизације у омјеру 40%: 60% на основу прихода
који потићу из чланарине прикупљених на нивоу привредних комора ентитета,
регионалних/жупанијских комора и коморе Брчко Дистрикта.
У расправи су учествовали: Ибрахим Ђедовић, Младен Потичник, Хасан
Муратовић, Фатима Лехо.
Хасан Муратовић је напоменуо да је Законом о измјенама и допунама
закона о привредној
комори у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, број 39/03) усвојено да је од 1. јануара 2004. године
чланство на добровољној основи. Законом је регулисано да Скупштина коморе
утврђује основицу и висину чланарине котизације и начин наплате и о томе
самостално доноси одлуку. Значи, свака привредна комора формирана на
територији БиХ, као одвојени правни субјект, самостално доноси одлуку о
основици и висини чланарине.
Момчило Новаковић, предлагач Закона у својству члана Комисије
предложио је да се од Савјета министара затражи мишљење о оправданости
Приједлога измјена и допуна члана 22. Закона.
Комисија је једногласно закључила да се на основу члана 73.
Пословника о раду Савјета министара у року од 15 дана Савјет министара
замоли да достави мишљење о заузетом ставу и оправданости приједлога
Закона о измјенама и допунама члана 22. Закона о спољнотрговинској комори
Босне и Херцеговине, предлагача Момчила Новаковића.

Ад-3
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Предсједавајући Комисије је предложио да се у оквиру ове тачке заузме
став у вези реализације закључака са 3. сједнице Комисије на основу анализа
стања увоза и извоза у БиХ и материјала добијених до сада од Управа царина
и Министарства спољне трговине и економских односа.
У дискусији су учествовали: Хасан Муратовић, Младен Поточник,
Момчило Новаковић, Фатима Лехо, Ибрахим Ђедовић.
Сугерисано је од учесника дискусије да се након добијања података од
Министарства спољне трговине и економских односа о ванскотрговинској
размјени на основу Уговора о слободној трговини ратификовани до сада
између БиХ и Републике Словеније, СР Југославије, Републике Хрватске,
Републике Македоније и Републике Турске, с освртом на посљедице њихове
примјене у наредна три мјесеца одржи састанак - округли сто. У међувремену
би се одржао састанак са представницима комора ентитета, ресорних
министарстава и стручних лица из ове области.
Комисија је једногласно закључила
да се Министарство спољне
трговине и економских односа замоли за додстављање «Анализе о
спољнотрговинској размјени Босне и Херцеговине са посебним освртом на
земље са којима се примјењују уговори о слободној трговини». Комисија би на
основу добијених информација орјентационо до краја децембра 2003. године
уприличила састанак са представницима Спољнотрговинске коморе БиХ,
комора ентитета и ресорних министарстава.

Сједница је завршена у 15:45.

Секретар Комисије
Емира Чешљар

Предсједавајући Комисије
др Петар Кунић
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