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Na temelju članka 35. stavak (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 91/06 i 91/07), Povjerenstvo za financije i
proračun podnosi Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Izvješće
o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine za razdoblje od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2009. godine

I. UVODNE NAPOMENE
Nadležnosti Povjerenstva utvrĎene su člankom 28. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br. 33/06, 41/06, 91/06 i 91/07).
II. ODZIV ČLANOVA POVJERENSTVA SJEDNICAMA
Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda održalo je 19 sjednica u 2009. godini.
Nazočnost članova Povjerenstva sjednicama izražena u postotcima iznosi 87,34%. Od toga,
pojedinačna nazočnost sjednicama izražena u postotcima iznosi:
- za 2 člana 100%,
- za 2 člana 79%,
- za 2 člana 58%.
Na temelju pregleda nazočnosti sjednicama, može se zaključiti da su članovi Povjerenstva svojom
prisutnošću omogućili njegov nesmetan rad, što je rezultiralo činjenicom da je Povjerenstvo sve
svoje obveze završilo u roku.
III. NADLEŽNOSTI POVJERENSTVA PO POSLOVNIKU DOMA NARODA
f) Razmatranje propisa u području financija i proračuna
Na temelju čl. 98. i 121. Poslovnika Doma naroda, Povjerenstvo je u 2009. godini razmotrilo
ukupno devet prijedloga zakona, od kojih je osam usvojilo u obje faze u povjerenstvu, a jedan
odbilo u prvoj fazi u povjerenstvu.
Zakone su predlagali: Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH te Zastupnički dom Parlamentarne
skupštine BiH.
Povjerenstvo je razmatralo sljedeće zakone:
1) Prijedlog zakona o fiskalnim kasama, predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne
skupštine BiH – prvo i drugo čitanje
2) Prijedlog zakona o izmjenama i dopinama Zakona o financiranju institucija BiH,
predlagatelj: Vijeće ministara BiH – prvo i drugo čitanje
3) Prijedlog zakona o trošarinama u BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH – prvo i drugo
čitanje
4) Prijedlog zakona o javnim nabavama BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH – prvo i
drugo čitanje
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5) Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, predlagatelj: Vijeće ministara
BiH – prvo i drugo čitanje
6) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u
institucijama BiH, predlagatelj: Vijeće ministara BiH - prvo i drugo čitanje
7) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju politički stranaka, predlagatelj:
Vijeće ministara BiH – prvo i drugo čitanje
8) Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH,
predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH – prvo čitanje
9) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduženju, dugu i jamstvima BiH,
predlagatelj: Vijeće ministara BiH – prvo i drugo čitanje.

a) Razmatranje pitanja koja se odnose na Centralnu banku BiH

U okviru svojih nadležnosti, Povjerenstvo je razmatralo:
1. Financijsko izvješće Centralne banke BiH za 2008. godinu,
2. Godišnje izvješće Centralne banke BiH za 2008.
g) Razmatranje pitanja koja se odnose na izvršenje i nadzor nad izvršenjem proračuna BiH

U okviru svojih nadležnosti, Povjerenstvo je razmatralo:
1) Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za razdoblje
I. - XII. 2008. godine
2) Izvješće o reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2008. godinu
3) Izvještaj o izvršenju Proračuna institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za razdoblje
I.- VI. 2009. godine.
Osvrt Povjerenstva na Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i
meĎunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
Povjerenstvo za financije i proračun je, raspravljajući o izvršenju Proračuna institucija
Bosne i Hercegovine i meĎunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, uočilo da:
- Proračun institucija BiH za 2008. g. iznosio je 1.186.357.560 KM, od čega 924.426.842 KM čine
ukupni prihodi, a 261.930.718 KM prihodi za servisiranje vanjskoga duga;
- ukupno ostvareni prihodi u 2008. g. iznose 874.112.058 KM ili 105% u odnosu na Proračunom
planirane prihode;
-u strukturi prihoda najveći udjel imaju prihodi od neizravnih poreza u iznosu od 675.000.000 KM ili
100% u odnosu na Proračunom planirane prihode;
- ukupno ostavreni rashodi u 2008. g. iznose 839.908.874 KM ili 80% u odnosu na Proračunom
planirane;
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- u strukturi ostvarenih rashoda na proračunske korisnike otpada 814.719.796 KM ili 97%
ukupnog rashoda;
- razlika izmeĎu ukupno ostvarenog prihoda i rashoda za 2008. g. iznosi 34.203.184 KM i
rasporeĎuje se u proračun za 2009. godinu;
Na temelju Izvješća o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i meĎunarodnih
obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Povjerenstvo je konstatiralo da:
-

poslovne aktivnosti većine proračunskih korisnika nisu bile usklaĎene s planiranim
utroškom proračunskih sredstava;

-

nerealna projekcija proračuna u odnosu na planirane aktivnosti pojedinih proračunskih
korisnika imala je za posljedicu stvaranje neiskorištenih sredstava u ukupnom iznosu od
134.226.136 KM, koja su se mogla učinkovitije iskoristiti za druge potrebe;

-

dinamika zapošljavanja kod većine proračunskih korisnika nije bila realna i planiranje je
raĎeno pod pretpostavkom popune planiranog broja zaposlenika, a ne na realno mogućoj
dinamici zapošljavanja;

-

kašnjenje s usvajanjem Proračuna za 2008. godinu imalo je za posljedicu njegovo lošije
izvršenje.

Mjere Povjerenstva
S obzirom na uočene nepravilnosti, Povjerenstvo za financije i proračun predložilo je Domu naroda
da donese sljedeće

ZAKLJUČKE:
1. Nalaže se Ministarstvu financija i trezora BiH da poduzme neophodne mjere s
ciljem unapreĎenja procesa planiranja, nadzora i izvršenja proračuna te o
poduzetim mjerama obavijesti Povjerenstvo za financije i proračun.
2. Skreće se pozornost Ministarstvu financija i tezora BiH da je dužno poštovati
odredbe članka 22. stavak (2) Zakona o financiranju institucija BiH ("Sl. glasnik
BiH", broj 61/04) i redovito Parlamentarnoj skupštini BiH dostavljati
šestomjesečna izvješća o izvršenju proračuna institucija BiH i meĎunarodnih
obveza BiH.
3. Dom naroda traži od Vijeća ministara BiH da poštuje zakonske rokove za izradu
prijedloga zakona o proračunu institucija BiH za iduću godinu.
4. Dom naroda traži od Vijeća ministara BiH da prijedlog zakona o proračunu
institucija BiH za 2010. godinu u što kraćem roku dostavi Predsjedništvu BiH kako
bi što prije ovaj zakon bio upućen u parlamentarnu proceduru.
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Osvrt Povjerenstva na Izvješće o reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za
2008. godinu
Ured za reviziju institucija BiH ocijenio je Izvješće o izvršenju Proračuna institucija
Bosne i Hercegovine za 2008. godinu s rezervom, uz sljedeće primjedbe:











Ranije preporuke na osnovi obavljene revizije Izvješća o Proračunu za 2007. godinu nisu
bile potpuno realizirane u 2008. godini (točka 2. Izvješća);
Realizacija proračuna nije sustavno ureĎena donošenjem svih podzakonskih akata u skladu
sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čime bi se jedinstveno uredila
pravila i standardi potrošnje (točka 3.2. Izvješća);
Funkcija odgovarajućih analiza i nadzora nad izvršenjem proračuna i dalje nedostaje u
Ministarstvu (točka 3.3. Izvješća);
Ministarstvo nije u cijelosti obavljalo kontrolu ispravnosti financijskih izvješća koja
podrazumijeva meĎusobnu povezanost podataka iz svih tablica Izvješća o proračunu (točka
3.4. Izvješća);
Ministarstvo nije obavilo sveobuhvatan popis novčanih sredstava, odnosno nije objedinilo
sve raspoložive podatke o stanju novčanih sredstava, te sravnilo podatke po popisu s
podacima iskazanim u Glavnoj knjizi trezora i utvrdilo razloge eventualnih neslaganja
(točka 3.5.1. Izvješća);
Unos obveza u Glavnu knjigu trezora raĎen je i nakon propisanog krajnjeg roka za unos
podataka, što je za posljedicu imalo kasnije zatvaranje Glavne knjige trezora i kašnjenja u
predaji financijskih izvješća proračunskih korisnika (točka 3.6. Izvješća);
Informacijski sustav Ministarstva nije unaprijeĎen u odnosu na proteklu godinu, a usluge
implementacije i održavanja softvera za centralizirani obračun plaća nisu obnovljene u
skladu s pravilima javnih nabava (točke 3.6, 3.7. i 3.8. Izvješća);
Ukupni prihodi i rashodi proračuna po Izvješću o proračunu nisu usuglašeni s prihodima i
rashodima iskazanim u Glavnoj knjizi trezora s 31. 12. 2008. godine (točke 4.2. i 4.3.
Izvješća);
Ministarstvo nije kroz sustav glavne knjige trezora osiguralo točno iskazivanje financijskih
rezultata tekuće godine, akumuliranog viška prihoda nad rashodima niti knjiženje njihovog
rasporeda (točka 4.4. Izvješća).

Ured za reviziju institucija BiH ponovno naglašava da i dalje nije postignut zadovoljavajući
napredak u okviru planiranja i izvršenja proračuna i trezorskog poslovanja, što je posljedica
nedostatka potrebnih kadrova i nedovoljno definiranih razgraničenja odgovornosti izmeĎu
proračunskih korisnika i Ministarstva financija i trezora BiH. Ovaj problem ponavlja se već
godinama, što ima izravne posljedice na izvršenje proračuna.
Ministarstvo financija i trezora BiH otklonilo je nedostatke po šest preporuka iz revizorskog
izvješća za 2008. godinu, a devet preporuka nije realizirano.

Mjere Povjerenstva

6

S obzirom na mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH danom u revizorskom izvješću,
Povjerenstvo za financije i proračun predlaže Domu naroda donošenje sljedećih

ZAKLJUČAKA
1. Nalaže se Ministarstvu financija i trezora BiH da u roku od 60 dana od dana prijma ovoga
zaključka Povjerenstvu za financije i proračun Doma naroda dostavi Program za
otklanjanje nepravilnosti u poslovanju, utvrĎenih revizorskim izvješćima iz ranijih
godina, kao i preporuka iz Izvješća o reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija
BiH za 2008. godinu.
2. Nalaže se odgovornim osobama Ministarstva financija i trezora BiH da odmah po prijmu
ovoga zaključka pristupe utvrĎivanju preventivnih mjera za otklanjanje utvrĎenih
nepravilnosti i pokrenu postupak utvrĎivanja odgovornosti zaposlenika za propuste
navedene u revizorskom izvješću, te da o poduzetim preventivnim mjerama i poduzetim
internim mjerama protiv pojedinaca izvijeste Povjerenstvo za finacije i proračun Doma
naroda najkasnije do 31. 12. 2009. godine.
3. Obvezuje se Vijeće ministara BiH da na jednoj od slijedećnih sjednica razmotri Izvješće o
reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2008. godinu i o zauzetim
stajalištima obavijesti Parlamentarnu skupštinu BiH.

j) Razmatranje pitanja koja se odnose na izvješća Ureda za reviziju institucija BiH
U okviru svojih nadležnosti, Povjerenstvo je razmatralo revizorska izvješća:

1) Agencije za statistiku BiH – pozitivno mišljenje;
2) Agencije za javne nabave BiH – pozitivno mišljenje;
3) Agencije za poštanski promet – pozitivno mišljenje;
4) Pravobraniteljstva BiH – pozitivno mišljenje;
5) Službe za zajedničke poslove BiH – pozitivno mišljenje;
6) Tužiteljstva BiH – pozitivno mišljenje;
7) Agencije za državnu službu BiH – pozitivno mišljenje;
8) Arhiva BiH – pozitivno mišljenje;
9) Fonda za povratak BiH – pozitivno mišljenje;
10) Odbora državne službe za žalbe BiH – pozitivno mišljenje;
11) Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC – pozitivno mišljenje
12) Direkcije za europske integracije BiH – pozitivno mišljenje;
13) Središnjeg izbornog povjerenstva BiH – pozitivno mišljenje,
14) Agencije za rad i zapošljavanje BiH – pozitivno mišljenje;
15) Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju BiH – pozitivno mišljenje;
16) Granične policije BiH – pozitivno mišljenje;
17) Instituta za standardizaciju BiH – pozitivno mišljenje;
18) Regulatorne agencije za komunikacije BiH – RAK – pozitivno mišljenje;
19) Suda BiH – pozitivno mišljenje;
20) Ustavnog suda BiH– pozitivno mišljenje;
21) Agencije za nadzor nad tržištem BiH – pozitivno mišljenje;
22) Agencije za osiguranje u BiH – pozitivno mišljenje;
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23) Ministarstva pravde BiH – pozitivno mišljenje;
24) Ured koordinatora za reformu javne uprave – pozitivno mišljenje;
25) Parlamentarne skupštine BiH – pozitivno mišljenje sa skretanjem pozornosti;
26) Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH – pozitivno mišljenje sa skretanjem
pozornosti;
27) Instituta za nestale osobe BiH – pozitivno mišljenje sa skretanjem pozornosti;
28) Povjerenstva za imovinske zahtjeve raseljenih osoba BiH – pozitivno mišljenje sa
skretanjem pozornosti;
29) Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH – mišljenje s rezervom;
30) Agencije za indentifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka – mišljenje s
rezervom;
31) Državne agencije za istrage i zaštitu – mišljenje s rezervom;
32) Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve
genocida iz 1995. godine – mišljenje s rezervom;
33) Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH – mišljenje s rezervom;
34) Instituta za akreditiranje BiH – mišljenje s rezervom;
35) Instituta za intelektualno vlasništvo BiH – mišljenje s rezervom;
36) Instituta za mjeriteljstvo BiH – mišljenje s rezervom;
37) Ministarstva civilnih poslova BiH – mišljenje s rezervom;
38) Ministarstva komunikacija i prometa BiH – mišljenje s rezervom;
39) Ministarstva obrane BiH – mišljenje s rezervom;
40) Ministarstva sigurnosti BiH – mišljenje s rezervom;
41) Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH – mišljenje s rezervom;
42) Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH – mišljenje s rezervom;
43) Predsjedništva BiH – mišljenje s rezervom;
44) Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja – mišljenje s rezervom;
45) Ureda za razmatranje žalbi – mišljenje s rezervom;
46) Ureda za veterinarstvo BiH – mišljenje s rezervom;
47) Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH – mišljenje s rezervom;
48) Agencije za sigurnost hrane BiH – mišljenje s rezervom;
49) Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – mišljenje s rezervom;
50) Direkcije za ekonomsko planiranje BiH – mišljenje s rezervom;
51) Povjerenstva za koncesije BiH – mišljenje s rezervom;
52) Konkurencijskog vijeća BiH – mišljenje s rezervom;
53) Ministarstva financija i trezora BiH – mišljenje s rezervom;
54) Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – mišljenje s rezervom;
55) Ministarstva vanjskih poslova BiH – mišljenje s rezervom;
56) Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH – mišljenje s rezervom;
57) Službe za poslove sa strancima – mišljenje s rezervom;
58) Uprave za neizravno oporezivanje BiH – mišljenje s rezervom;
59) Ureda za zakonodavstvo BiH – mišljenje s rezervom.
Osvrt Povjerenstva na razmatrana izvješća
Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda smatra potrebnim pohvaliti i naglasiti
usklaĎenost poslovanja s važećim zakonskim propisima i savjesno raspolaganje proračunskim
sredstvima sljedećih institucija:

1) Agencije za statistiku BiH
2) Agencije za javne nabave BiH
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3) Agencije za poštanski promet
4) Pravobraniteljstva BiH
5) Službe za zajedničke poslove BiH
6) Tužiteljstva BiH
7) Agencije za državnu službu BiH
8) Arhiva BiH
9) Fonda za povratak BiH
10) Odbora državne službe za žalbe BiH
11) Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC
12) Direkcije za europske integracije BiH
13) Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
14) Agencije za rad i zapošljavanje BiH
15) Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju BiH
16) Granične policije BiH
17) Instituta za standardizaciju BiH
18) Regulatorne agencije za komunikacije BiH – RAK
19) Suda BiH
20) Ustavnog suda BiH
21) Agencije za nadzor nad tržištem BiH
22) Agencije za osiguranje u BiH
23) Ministarstva pravde BiH
24) Ureda koordinatora za reformu javne uprave
25) Parlamentarne skupštine BiH
26) Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH
27) Instituta za nestale osobe BiH
28) Povjerenstva za imovinske zahtjeve raseljenih osoba BiH.
Najveći broj preporuka u 2008. godini odnosi se na komentare revizije o postojanju:
1. Slabosti pri planiranju proračuna, slabog nadzora nad izvršenjem proračuna i
slabosti vezanih za uspostavljanje organizacijske strukture, koje su uočene u 54 od
ukupno 59 revidiranih institucija;
2. Slabosti u primjeni propisa iz područja javnih nabava, koje su uočene u 34 od
ukupno 59 revidiranih institucija;
3. Slabosti koje se odnose na pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola, primjenu i
izgradnju sustava unutarnjih kontrola, koje su uočene u 35 od ukupno 59 revidiranih
institucija;
4. Slabosti koje se odnose na nepostojanje internih pravila potrošnje i/ili nedosljednu
primjenu usvojenih internih pravila, koje su uočene u 28 od ukupno 59 revidiranih
institucija;
5. Slabosti koje se odnose na formalne nedostatke, neriješen status menadžmenta,
status institucije, te nedostatak ključnih zakona za rad institucije, koje su uočene u 7
od ukupno 59 revidiranih institucija;
6. Slabosti pri sastavljanju financijskih izvješća, koje su uočene u 7 od ukupno 59
revidiranih institucija;
7. Slabosti pri obavljanju popisa imovine, sredstava, izvora sredstava i obveza, koje su
uočene u 11 od ukupno 59 revidiranih institucija;
8. Slabosti pri funkcioniranju IT sustava, koje su uočene u 6 od ukupno 59 revidiranih
institucija;
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Ured za reviziju institucija BiH obavijestio je Povjerenstvo da, prilikom analize revizorskih
izvješća za 2008. godinu, veći stupanj pozornosti treba posvetiti svim institucijama BiH koje su
dobile revizorsko mišljenje s kvalifikacijom „rezerva“, te Povjerenstvo treba posebnu pozornost
usmjeriti na sljedeće institucije koje su u 2008. godini dobile više od jedne kvalifikacije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ministarstvo obrane BiH (pet kvalifikacija);
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja (tri kvalifikacije);
Agencija za sigurnost hrane (dvije kvalifikacije);
Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH
(dvije kvalifikacije);
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (dvije kvalifikacije)
Povjerenstvo za koncesije (dvije kvalifikacije);
Ministarstvo financija i trezora BiH (dvije kvalifikacije);
Ministarstvo sigurnosti BiH (dvije kvalifikacije);
Ministarstvo vanjskih poslova BiH (dvije kvalifikacije);
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (dvije kvalifikacije);
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH (dvije kvalifikacije);
Služba za poslove sa strancima (dvije kvalifikacije);
Ured za veterinarstvo BiH (dvije kvalifikacije);
Državna agencija za istrage i zaštitu (dvije kvalifikacije).

Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
nakon razmatranja revizorskih izvješća spomenutih proračunskih korisnika, je:
1. jednoglasno prihvatilo 59 izvješća o reviziji institucija BiH koja je sastavio Ured za
reviziju institucija Bosne i Hercegovine, pa predlaže Domu naroda njihovo usvajanje.
Povjerenstvo za financije i proračun predlaže Domu naroda da donese sljedeće:
ZAKLJUČKE
1. Dom naroda usvaja pojedinačne zaključke Povjerenstva za financije i proračun Doma
naroda o razmatranim revizorskim izvješćima za 2008. godinu (prilog br. 1).
2. Dom naroda usvaja zaključak kojim se pohvaljuju institucije koje su dobile
pozitivno mišljenje (prilog br. 2).
3. Dom naroda usvaja zbirne zaključke Povjerenstva za financije i proračun Doma
naroda o razmatranim revizorskim izvješćima za 2008. godinu koji su dobili mišljenje
s rezervom (prilog br. 3).
4. Dom naroda usvaja zaključak za institucije kojima se umanjuje proračun u 2010.
godini (prilog br. 4).
IV. Nadležnosti Povjerenstva po članku 131. Poslovnika Doma naroda
Povjerenstvo je, u skladu s člankom 131. stavkom (5) Poslovnika Doma, u 2009. godini utvrdilo
prijedlog vjerodostojnog tumačenja sljedećeg zakona:
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1. Prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka 52. stavak (6) Zakona o javnim nabavama u
BiH (podnositelj: Ured za razmatranje žalbi i Agencija za javne nabave BiH).

V. Nadležnosti Povjerenstva po članku 6. Zakona o reviziji institucija BiH
("Sl. glasnik BiH", broj 12/06)
U skladu s člankom 6. Zakona o reviziji institucija BiH, Povjerenstvo je razmatralo:
1) Financijska izvješća na dan 31. 12. 2006. i 31. 12. 2007. godine Ureda za reviziju
institucija BiH
2) Godišnje financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za 2008.
3) Izvješće Ureda za reviziju institucija BiH o aktivnostima Ureda za 2008. godinu
4) Tromjesečno financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za 2009. godinu
5) Šestomjesečno financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za 2009. godinu
6) Devetomjesečno financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za 2009. godinu
7) Nacrt proračuna Ureda za reviziju institucija BiH za 2010. godinu
8) Godišnji plan revizije Ureda za reviziju institucija BiH za 2009./2010. godinu
9) Tekst konačnog Izvješća o razmatranim izvješćima Ureda za reviziju institucija BiH za
2008. godinu
10) Tekst konačnog Izvješća o razmatranim izvješćima Ureda za reviziju institucija BiH za
2008. godinu.

VI. AKTI POVJERENSTVA
Povjerenstvo za financije i proračun u navedenom je razdoblju održalo 19 sjednica i
razmatralo:
-

9 prijedloga zakona
105 revizorskih izvješća
45 ostalih akata

Povjerenstvo je usvojilo:
-

9 mišljenja o prijedlozima zakona
34 izvješća (8 izvješća o zakonima i 26 izvješća o drugim aktima)
157 zaključaka (60 zaključaka odnosi se na prijedloge zakona i ostale akte za koje je
Povjerenstvo bilo nadležno, a 97 zaključka odnose se na reviziju financijskog
poslovanja institucija BiH).

VII. OSTALO
U okviru ostalih aktivnosti iz njegove nadležnosti, Povjerenstvo je razmatralo:
1. Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun za razdoblje od 1. 1. do 31. 12.
2008. godine
2. Prijedlog radnog plana za 2009. godinu
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Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu
Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2008. godinu
Izvješće o izdacima Predsjedništva BiH za 2008. godinu
Financijsko izvješće Radio-televizije BiH za 2007. godinu
Financijsko izvješće BHRT-a za 2008. Godinu, s korekcijama za 2007. i 2008. godinu
Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Radio-televizije BiH na dan 31. 12.
2008. godine (reviziju obavila neovisna revizorska kuća Revsar)
9. Izvješće o reviziji BHRT-a za 2008. godinu (reviziju obavio Ured za reviziju institucija
BiH)
10. Izvješće o reviziji izvršenih donacija Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća za
razdoblje 2006. – 2008.
11. Izvješće revizije učinka – Proces zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH
12. Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 11. stavka (3) Zakona o reviziji institucija
BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 35/04)
13. Plan razmatranja revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008.
godinu
14. Odgovor Ministarstva financija i trezora BiH prema zaključku Doma naroda broj: 02-501-16-24/09 od 4. 2. 2009. godine, kojim je traženo da Ministarstvo financija i trezora
BiH dostavi Plan popune upražnjenih radnih mjesta;
15. Odgovor Upravnog odbora Elektroprenosa BiH – Elektroprijenosa BiH A.D. Banja
Luka, broj: UO-545/08 od 10. 2. 2009. godine
16. Donošenje odluke u vezi sa zahtjevom za specijalnu reviziju Upravnog odbora
Elektroprenosa BiH – Elektroprijenosa BiH A.D. Banja Luka
17. Odgovor Ministarstva financija i trezora BiH na nalaze i preporuke revizije po Izvješću o
reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2008. godinu;
18. Prijedlog projektnih aktivnosti s dinamikom realizacije u sklopu „Projekta jačanja
parlamenata u BiH“ DFID-a i USAID-a;
19. Dopis JPBH Pošta d.o.o. Sarajevo, broj 01/04,02/03- 29-710/09 od 12. 6. 2009.
godine, i Odgovor Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj:02/3-29-710/09 od 13. 7. 2009.
godine
20. Dopis Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i uposlenika u
institucijama BiH, sudbenoj vlasti i javnim institucijama BiH, broj:02/3-50-2-487/09 od
7. 7. 2009. godine.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIII. Zajedničke aktivnosti Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda i Povjerenstva
za financije i proračun Zastupničkog Doma Parlamentarne skupštine BiH
-

Povjerenstva za financije i proračun obaju domova Parlamentarne skupštine BiH su 12. 2.
2009. godine održala zajedničku sjednicu s točkom dnevnoga reda: Usuglašavanje zbirnih i
pojedinačnih zaključaka Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda i Povjerenstva za
financije i proračun Zastupničkog doma po obavljenoj reviziji financijskog poslovanja
institucija BiH za 2007. godinu.

-

Povjerenstva za financije i proračun obaju domova Parlamentarne skupštine BiH su, na
poziv DFID-a, sudjelovala u studijskom posjetu Parlamentu Velike Britanije, u organizaciji
Projekta SPEM III, od 25. do 31. 10. 2009. godine.

Predsjedateljica
Povjerenstva za financije i proračun
Dušanka Majkić

