Članovi Parlamentarne skupštine BiH i kontrola troškova

Министри су обавезни да сарађују

Kada Parlamentarna skupština BiH usvoji proračun, dajući suglasnost za
trošenje javnoga novca, njeni članovi imaju jednako važnu ulogu u nadzoru nad
troškovima.

Од министара и државних службеника захтијева се и очекује да обезбиједе
цјеловите и благовремене информације члановима Парламентарне
скупштине БиХ, као и комисијама те да, када буду позвани, присуствују
састанцима комисија и пленарним сједницама Домова. Парламентарна
скупштина БиХ задржава право да (путем амандмана на предложени буџет)
министрима и министарствима, која нису сарађивала са посланицима,
делегатима и комисијама, приликом усвајања буџета за наредну годину,
смањи или укине финансијска средства. Парламентарна скупштина БиХ би
требало да користи ово право када министри или њихови званичници одбијају
пуну сарадњу у области контроле буџета.

Ured za reviziju institucija BiH ima ključnu ulogu u pružanju detaljnih
informacija članovima Parlamentarne skupštine BiH i građanima o tomu kako
ministarstva i državne institucije zaista troše sredstva iz proračuna, koji je
Parlamentarna skupština BiH odobrila. Generalni revizor dostavlja izvješće o
načinu korištenja proračunskih sredstava u lipnju svake godine za prethodnu
godinu i na taj način omogućava Parlamentarnoj skupštini vršenje
demokratskoga nadzora nad radom izvršne vlasti, kojoj su povjerena na
upravljanje proračunska sredstva.

Јача улога Парламентарне скупштине БиХ, њених чланова и јавности

Članovi Parlamentarne skupštine BiH pozorno će proučiti revizorska izvješća, te
naknadno mogu, na sjednicima povjerenstava, uputiti pitanja ministrima i
dužnosnicima. Dalje, revizorska izvješća o pojedinim ministarstvima i
institucijama mogu se proučiti u različitim parlamentarnim povjerenstvima.
Članovi Parlamentarne skupštine BiH i povjerenstava imaju mogućnost da traže
mjesečna ili tromjesečna izvješća o potrošnji proračunskih sredstava od
ministarstava i drugih državnih institucija, prije nego što pozovu ministre ili
dužnosnike da daju odgovore na određena pitanja. Oni također imaju zakonsku
mogućnost da umanje proračun za sljedeću godinu onima za koje revizori utvrde
da neracionalno troše sredstava, te da poduzimaju i druge korektivne mjere.

На округлом столу одржаном у јулу 2006. године, у организацији Мисије ОЕБСа у БиХ, чланови Комисије за финансије и буџет Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ (у мандату 2002-2006. година), представници
Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине и други
предложили су јачање улоге посланика, делегата и парламентарних комисија
у процесу израде, усвајања и надзора буџета.

GRAĐANI, PARLAMENT I URED ZA REVIZIJU:
JAVNA KONTROLA DRŽAVNE POTROŠNJE

Договорено је да би Парламентарна скупштина БиХ и њене комисије
одговорне за усвајање и надзор буџета требало да имају већу улогу у цијелом
процесу израде приједлога буџета, усвајања, те извршења буџета. Такође је
договорено да би Парламентарна скупштина БиХ требало да инсистира на
томе да Савјет министара доставља приједлог буџета раније него што је то
садашња пракса у БиХ. Такође је договорено да комисије за буџет у почетној
фази израде приједлога буџета треба да организују отворене састанке са
буџетским корисницима (министарствима и институцијама), како би се
информисале о плановима и приоритетима, те подацима на којима се заснива
приједлог буџета. Званичници Министарства финансија и трезора би требало
да обезбиједе моделе и податке коришћене приликом израде приједлога
буџета, пројекција и предвиђања.

Ministri i Vijeće ministara odgovorni su za trošenje proračunskih sredstava na
način i u svrhe (programe, usluge, projekte) koje svake godine odobri
Parlamentarna skupština BiH. Ministri i dužnosnici odgovorni su za ostvarene
rezultate (ili neostvarene rezultate) realizirane potrošnjom proračunskih
sredstava. Članovi Parlamentarne skupštine BiH drže ministre i vladine
dužnosnike odgovornima za rezultate koje su obećali postići trošenjem
proračunskih sredstava.
Primjerice, koji su to specifični rezultati koji se očekuju nakon trošenja 400
milijuna KM u sektoru sigurnosti (aktivnosti vojske, rezultati kontrole granica,
postignuća Obavještajno-sigurnosne agencije BiH ili Centra za deminiranje)?
Tko je odgovoran za te rezultate? Da li su oni postignuti? Ukoliko nisu, zašto
nisu? Da li će određeni programi i ciljevi biti ponovno financirani? Ukoliko su bili
uspješni, da li će se financijska sredstva povećati, a eventualno smanjiti u nekoj
drugoj oblasti?

ГРАЂАНИ, ПАРЛАМЕНТ И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ:
ЈАВНА КОНТРОЛА ДРЖАВНЕ ПОТРОШЊЕ

KONTAKT:
Komisija za finansije i budžet PS BiH
Tel.: 033 28 44 63

Чланови Парламентарне скупштине БиХ имају одговорност да обавјештавају
јавност о предложеном буџету и трошковима, о ревизорским извјештајима, и о
томе како Савјет министара троши јавна средства, те о оствареним (или
неоствареним) резултатима потрошње ових средстава.

Ured za reviziju institucija BiH
Tel.: 033 26 47 40

Izradu ove publikacije su podržali Misija OSCE-a u BiH i Vlada SAD-a
Izradu ove publikacije su podržali Misija OESS-a u BiH i Vlada SAD-a
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

Израду ове публикације су подржали Мисија ОЕБС-а у БиХ и Влада САД-а
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3.0%
/0,212 milijardi KM/
Proračun BiH

Parlamentarna skupština BiH i državni budžet

14.6 %

Jedna od najvažnijih odgovornosti Parlamentarne skupštine BiH je odobravanje
godišnjeg državnog budžeta, kao i nadgledanje izvršenja budžeta, tj.
kontroliranje potrošnje javnih novčanih sredstava od strane državnih institucija.

/4,698 milijardi KM/
Ostali*

15.9 %
/1,125 milijardi KM/
Proračun FBIH

2004.

Vijeće ministara priprema, a Predsjedništvo BiH predlaže budžet
Parlamentarnoj skupštini za odobravanje javne potrošnje na državnom nivou.
Prijedlog budžeta sadrži prikaz očekivanih javnih prihoda i predviđanje
ekonomske situacije za nastupajuću godinu. Državni budžet za sljedeću godinu
trebao bi biti predstavljen Parlamentarnoj skupštini BiH do sredine oktobra, ili
ranije, dosta prije početka sljedeće godine. Parlamentarna skupština BiH trebala
bi odobriti budžet (s izmjenama ili bez njih) najkasnije do kraja decembra tekuće
godine.

4.4%
/0,337 milijardi KM/
Proračun BiH

12.3%
/0,946 milijardi KM/
Proračun RS

70.2%
/5,400 milijardi KM/
Ostali*

13.1 %
/1,012 milijardi KM/
Proračun FBIH

Ukupna javna potrošnja u BiH

Буџет је главни инструмент јавних политика Савјета министара и државних
институција. Након што буде представљен Парламентарној скупштини БиХ,
буџет одражава главне приоритете Савјета министара. У неколико протеклих
година, главни приоритет била је реформа одбране (утврђивање овлашћења
на државном нивоу, управа, интеграција, смањење броја запослених и
финансирање војске). Као главни инструмент јавних политика Савјета
министара и министарстава, буџет треба да буде контролисан на основу
циљева тих јавних политика и њихових очекиваних резултата. Који су главни
циљеви министара и њихових министарстава? Да ли буџет реално одражава
те циљеве? Да ли је предвиђено довољно средстава да би се остварили
одређени циљеви, или су предвиђени трошкови превисоки за нејасно
дефинисане циљеве и очекиване резултате?

Proces izrade prijedloga budžeta je kompleksan, i obuhvata zahtjeve svih
ministarstava i institucija na državnom nivou, prioritete političkih stranaka koje su
formirale vlast, želje pojedinih ministarstava, očekivanja međunarodnih
organizacija i stranih vlada, pregovore entitetskih i lokalnih organa vlasti, kao i
ostale interese. Oni koji vrše izradu budžeta moraju biti svjesni očekivanih prihoda i
želje javnosti da se izbjegne prekomjerna potrošnja. Konkretne odluke prilikom
pripreme budžeta donose se unutar ministarstava i drugih nadležnih institucija. Sa
stanovišta građana, veoma je važno da članovi Parlamentarne skupštine BiH
preispituju i analiziraju pretpostavke, kriterije i očekivane rezultate, na kojima se
zasnivaju određeni prijedlozi za potrošnju, navedeni u budžetu.

Чланови Парламентарне скупштине и комисије
Чланови Парламентарне скупштине БиХ могу да имају своје виђење
приоритета при дефинисању јавних политика, те начина на који би јавна
потрошња на државном нивоу требало да буде усмјерена ка остваривању тих
циљева и жељених резултата. Да би се обезбиједио допринос чланова
Парламентарне скупштине БиХ у овим областима, пословницима о раду обају
Домова ПС БиХ успостављене су комисије које омогућавају преиспитивање
државног буџета, упућивање упита министрима и представницима
министарстава од стране чланова Парламентарне скупштине БиХ, те давање
властитих препорука у вези са буџетом.

7.9%
/0,666 milijardi KM/
Proračun BiH

1

14.3%
/1,205 milijardi KM/
Proračun RS

64.3%
/5,425 milijardi KM/
Ostali*

Javna potrošnja u susjednoj Hrvatskoj na istom je nivou (51% BDP-a), u
Mađarskoj 49%, Grčkoj 48%. U Švedskoj 57% BDP-a odlazi na troškove države,
a u Irskoj 34%.

13.5 %

2006.

/1,140 milijardi KM/
Proračun FBIH

Državna ministarstva teže, od 2007. godine, postizanju većeg stepena
transparentnosti i odgovornosti prilikom donošenja budžeta, te uspostavi budžeta
zasnovanih na učinkovitosti. Pod vodstvom Ministarstva finansija i trezora, ostala
ministarstva i državne institucije posebno će obratiti pažnju na strateške ciljeve,
prioritete, ostvarene rezultate javnih politika, te preispitati prioritete pri izradi
prijedloga budžeta.
60.2%

Pregled državnih prihoda i troškova 2006.

Sigurnosno-odbrambeni
sektor
401,2 miliona КМ

6.4%
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
42,5 miliona КМ

9.7%
Uprava za indirektno oporezivanje
65 miliona КМ

Јавне расправе - допринос грађана

Javna potrošnja na državnom nivou

* Ostali: Brčko Distrikt, 10 kantona, 137 općina, 4 grada
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Комисије могу да организују јавне расправе у циљу добијања увида у ставове
грађана о предложеном буџету, као и саслушања на којима ће се упутити
питања министрима и представницима министарстава о припреми,
циљевима и очекиваним резултатима буџета. Комисије на пленарним
засједањима обају Домова Парламентарне скупштине БиХ могу да доставе
своје приједлоге у вези са одобравањем, допуном или одбијањем
предложеног буџета. Посланици и делегати могу на пленарном засједању да
разматрају извјештаје и препоруке, али исто тако могу, на своју властиту
иницијативу, да покрену разматрање, постављање питања и расправу о
предложеном буџету. Када је ријеч о буџету, примјењују се стандардне
законодавне процедуре и гласање у оба Дома.
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Javna potrošnja svih razina vlasti 2004.- 2006.

Državni budžet je, u 2006. godini, iznosio manje od 8% ukupne javne potrošnje
u BiH (4,3% BDP-a). Troškovi entiteta iznosili su 30% javne potrošnje, kantona i
organa vlasti na lokalnom nivou preko 60%, kako bi građanima bile pružene
usluge i finansirani programi u oblastima kao što su zdravstvena zaštita,
obrazovanje, prijevoz, itd.

U 2006. godini, ovaj porez činio je 85% potrebnih prihoda za državni proračun (566
milijuna KM). U istoj godini, od 666 milijuna KM stvarnih proračunskih troškova
(dakle, ne računajući sredstva u iznosu od 288 milijuna KM namijenjena
podmirivanju vanjskoga duga BiH), 42% bili su vojni troškovi (278 milijuna KM za
Ministarstvo obrane) i dodatnih 18,5% (123 milijuna KM) za druge sektore
sigurnosti (Ministarstvo sigurnosti, Državna granična služba, Agencija za istrage i
zaštitu SIPA, Obavještajno - sigurnosna agencija BiH).

Kao dio ukupne javne potrošnje, državni budžet je, u posljednjih nekoliko
godina, povećan sa 3% u 2004. godini, na 4,4% u 2005. i 7,9% u 2006. godini
zbog prijenosa odgovornosti za odbranu (vojni troškovi) s entitetskog na državni
nivo u 2005. i 2006. godini. Kako bi bila podmirena javna potrošnja, uključujući
vojne troškove koji su preneseni sa nivoa entiteta na državni nivo, te da bi bili
ispunjeni uvjeti za Proces stabilizacije i pridruživanja (EU), u 2006. godini
uveden je porez na dodatnu vrijednost od 17% (PDV) na sve potrošačke robe i
usluge. PDV je porezni instrument primijenjen širom EU. Svaki put kada se u BiH
potroši 100 KM, 17 KM prihoda odvaja se u svrhe javne potrošnje.
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Ko radi na izradi prijedloga budžeta?

2005.

Entitetske i kantonalne vlade također predstavljaju budžete svojim
parlamentima. Gradske i općinske vlasti predstavljaju budžete svojim vijećima,
izabranim na lokalnom nivou. Ukupno, ovi budžeti (zajedno sa budžetom
Distrikta Brčko) čine javnu potrošnju u BiH. Preko 50% godišnjeg BDP-a
(ukupna vrijednost roba i usluga proizvedenih u privredi godišnje) odlazi na
ukupnu javnu potrošnju u BiH.

1

Буџет као инструмент јавних политика

/1,035 milijardi KM/
Proračun RS

66.4%

BDP - bruto društveni proizvod
Za potrebe ovog dokumenta, iz ukupnog iznosa državnog budžeta isključena su sredstva s Jedinstvenog
računa za servis vanjskog duga BiH.
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Na sigurnosno-obrambeni sektor u 2006. godini odlazi 60% državnog proračuna
(401 milijun KM). Slijede: Uprava za indirektno oporezivanje (69 milijuna KM, 10,4%
proračuna) i Ministarstvo vanjskih poslova (42,5 milijuna KM, 6,4% državnoga
proračuna). Ostatak proračuna usmjerava se na niz državnih institucija, te njihove
usluge, uključujući sektor pravosuđa, Parlamentarnu skupštinu, Predsjedništvo i
Centralno izborno povjerenstvo.
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Vanredni prihodi
2,5 miliona КМ
Prihodi od indirektnih poreza
566 miliona КМ (84,9%)

Tekuće podrške u novcu
4,6 miliona КМ
Prihodi za realizaciju
CIPS projekta
7 miliona КМ

Preneseni prihodi iz 2005.
16,5 miliona КМ
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Sigurnosno-odbrambeni sektor:

Prihodi iz dobiti CBBiH
20 miliona КМ (3%)

ОЕБС-ов Приручник за организовање и вођење јавне расправе доступан је свим члановима
Парламентарне скупштине БиХ.

Procjena javne potrošnje za 2006. utemeljena je na dostupnim podacima.
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23.7%
Ostali
157,8 miliona КМ
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Ministarstvo odbrane
Ministarstvo sigurnosti
Državna granična služba
Agencija za istragu i zaštitu - SIPA
Obavještajno sigurnosna agencija BiH
Centar za uklanjanje mina BH MAC

Neporeski prihodi
(vlastiti prihodi)
50 miliona КМ (7.5%)
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