БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
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ЗАПИСНИК

са 15. сједнице Комисије за финансијске и административне послове Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржане 20.04.2004.год.
Сједница је почела са радом у 09:00 часова.
Сједници су присутни били чланови комисије:Мустафа Памук , Велимир Јукић, Бранко Зрно
и Зоран Спасојевић.Оправдано су одсуствовали чланови Комисије Осман Брка и Горан
Милојевић.
Поред чланова комисије сједници је присуствовао: Лјубиша Владушић, испред Централне
банке БиХ, Драган Кулина, испред Уреда за ревизију БиХ, Винко Дугонјић, помоћник
министра у министарству за финансије и трезор БиХ и секретар Комисије за финансијска и
административна питања Дома народа Аљоша Чампара. За сједницу је предложен и
једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Записника са 14. сједнице Комисије за финансијске и административне
послове Дома народа;
2. Приједлог Буџета институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2004.годину –
предлагач Предсједништво БиХ;
3. Приједлог закона о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обвеза БиХ за
2004.годину – предлагач Предсједништво БиХ;
4. Разматрање Извјештаја Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција
БиХ за 2002. годину;
5. Разматрање Извјештаја о раду Уреда за ревизију за 2003.годину;
6. Разматрање годишњег Извјештаја Централне банке БиХ за 2003.годину;
7. Разматрање финансијског извјештаја Централне банке за 2003.годину.;
8. Текућа питања.

Ад.1. Усвајање Записника са 14. сједнице Комисије за финансијске и административне
послове Дома народа
Записник са 14. сједнице комисије усвојен је једногласно без икаквих примједби.
Ад.2. Приједлог Буџета институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2004.годину
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Уводна излаганја је поднио помоћник министра Винко Дугонјић у име предлагача
Буджета.Сви чланови Комисије су узели учешће у дискусији.Након проведене расправе
комисија је предложила амндмане који су усвојени и у Представничком дому како би се у
што бржој процедури могао усвојити Буджет, који ионако касни са усвајанјем, те да би се
избјело усаглашаванје текста закона, како слиједи:
Амандман I
У члану 3. Приједлога буџета за 2004. годину врше се слиједеће измјене:
Код буџетског корисника број 33. Канцеларија за ревизију финансијског пословања
институција БиХ врши се прерасподјела расхода у укупној висини од 19.000 КМ, смањењем
у ставци I-Текући издаци и ставци III-. Програм посебне намјене, те повећањем за тај износ
ставке II.-Капитални издаци како слиједи:
Ставка I.-Текући издаци- У колони 5. умјесто износа 1.289.500 КМ треба стајати износ
1.284.500 КМ,
Позиција 3.-Путни трошкови- У колони 5. умјесто износа од 45.000 КМ треба стајати
износ 40.000 КМ,
Ставка III.-Капитални издаци- у колони 5. умјесто “0” треба стајати износ од 19.000 КМ,
Позиција 1. Набавка опреме- у колони 5. умјесто “0” треба стајати износ од 19.000 КМ,
Ставка III.-Програм посебне намјене - у колони 5. умјесто износа 34.000 КМ треба стајати
износ 20.000 КМ,
Позиција 1. – Координациони одбор- у колони 5. умјесто “0” треба стајати износ
од 20.000 КМ.
Амандман II
У члану 3. Приједлога буџета за 2004. годину врше се слиједеће измјене:
У табели 99991-ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ, позиција 5. колона 1., ријечи “Управног
одбора” замјењују се ријечима “Меморијалног центра”, а остали текст остаје исти.
Усвојеним амандманом мијењају се и одговарајуће збирне табеле и структуре расхода.
Комисија је:
Већином гласова подржала принципе закона.
Комисија је једногласно усвојила амандмане који су постали саставни дио текста закона и
као таквог га упућује у далју парламентарну процедуру према Дому народа у складу са
пословничким одредбама.
Комисија је такође једногласно прихватила слиједеће закључке уз Приједлог буџета, чије
усвајање предлаже Дому:
a) Комисија подржава закључке Предсједништва БиХ достављене уз Приједлог буџета
БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. годину и Приједлог закона о извршењу
Буџета БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. годину.
б) Комисија предлаже да се из буџетских резерви осигурају додатна средства за
финансирање рада Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција
БиХ и Канцеларије официра за везу у Хагу како би се обезбједило да неведене
институције раде у потребном капацитету.
c) Комисија изражава незадовољство и протест због касног
подношења у
парламентарну процедуру Приједлога буџета БиХ и међународних обавеза БиХ за
2004. годину и Приједлога закона о извршењу Буџета БиХ и међународних обавеза
БиХ за 2004. годину.
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d) Комисија констатира да је Приједлог буџета БиХ и међународних обавеза БиХ за
2004. годину сачињен по принципу аутоматизма и раније стечених позиција
појединих институција као што је нпр. ЦРА и др., што је неопходно промијенити.
e) Комисија препоручује да се пријеносом појединих надлежности ентитета на државу
БиХ, при чему се формирају нове државне институције, поштује принцип
рационалности, тако да пријенос власти са једног нивоа на други не резултира
повећањем већ смањењем трошкова.
f) Комисија предлаже Дому да обавеже Савјет министара БиХ да хитно а најкасније до
30.09.2004. године изради и достави у парламентарну процедуру Закон о платама и
осталим накнадама буџетских корисника на нивоу БиХ.
Ад.3. Приједлог закона о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обвеза
БиХ за 2004.годину
У расправи су учествовали сви чланови Комисије.Уводно излаганје поднио је помоћник
министра.Комисија је једногласно прихватила текст приједлога закона и као таквог га
упућује у далју парламентарну процедуру.
Ад.4. Разматрање Извјештаја Канцеларије за ревизију финансијског пословања
институција БиХ за 2002. годину
Испред подносиоца Извјештаја Комисији се обратио Драган Кулина, представник Уреда за
ревизију институција БиХ.Комисија је једногласно заклјучила да се усвоји идентичан
извјештај као што је усвојила и Комисија за финансије и буджет Представничког дома и да
се као такав упути Дому народа на усвајанје, те да се у будућем раду и разматранју ових
Извјештаја одржавају заједничке сједнице и праве заједнички извјештаји комисија.
Ад.5. Разматрање Извјештаја о раду Уреда за ревизију за 2003.годину
Комисија је једногласно прихватила Извјештај о раду Уреда за ревизију за 2003.годину,
након уводних излаганја подносиоца Извјештаја Драгана Кулине.
Ад.6. Разматрање годишњег Извјештаја Централне банке БиХ за 2003.годину
Уводна излаганја о годишнјем извјештају поднио је замјеник Гувернера Централне банке
Лјубиша Владушић.Комисија је једногласно прихватила годишнји Извјештај Централне
банке БиХ.
Ад.7. Разматрање финансијског извјештаја Централне банке за 2003.годину
И о овој тачки дневног реда уводна излаганја је поднио замјеник Гувернера Централне
банке Лјубиша Владушић.Комисија је једногласно прихватила финансијски Извјештај
Централне банке за 2003.годину.
Комисија такођер предлаже Дому народа усвајанје слједећих заклјучака уз Извјештај:
1. Комисија предлаже Дому да уз сараднју са Предсједништвом БиХ, Централном
банком БиХ и Вијећем министара БиХ, покрене иницијативу за измјену Закона о
Централној банци БиХ у дијелу који регулира расподјелу добити Централне банке
БиХ, како би се дио добити Централне банке БиХ усмјеравао за потребе државе БиХ.
2. За носиоца и координатора иницијативе одређује се Комисија за финансијска и
административна питанја Дома народа.
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Ад.8. Текућа питанја
Под текућим питанјима Секретар комисије је поставио питанје могућности одређиванја
накнаде за Ивану Филиповић, која поред својих сталних послова обавлја и додатне
административно-техничке послове за потребе Уставно-правне комисије и Комисије за
финансијско административне послове Дома народа.Чланови Комисије су заклјучили да се
направи приједлог одлуке који би се разматрао на слједећој сједници комисије.
Комисија је завршила са радом у 11:00 часова.

Секретар Комисије
Алјоша Чампара с.р.

Предсједавајући Комисије
Зоран Спасојевић с.р.

