BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
Komisija za finansije i budžet
Povjerenstvo za financije i proračun

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ДОМ НАРОДА
Комисија
за финансије и буџет

Bрoj/Broj: 02/3-50-1-24-34,2/09
Сарајево/Sarajevo, 21. 07. 2009.

ЗАПИСНИК
са 34. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 21. 07. 2009. године, с почетком у 11.10 часова

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Илија
Филиповић, Драго Љубичић и Хазим Ранчић.
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: оправдано одсутан Божо Рајић.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Амир Пилав - предсједавајући Канцеларије за разматрање жалби
БиХ, Здравко Маринковић - замјеник генералног секретара Спољнотрговинске коморе БиХ,
Ђинита Фочо – директор Агенције за јавне набавке БиХ, шеф групе за послове обуке и анализе
Агенције за јавне набавке БиХ Адмир Ћебић; замјеник генералног ревизора Канцеларије за
ревизију институција БиХ Божана Трнинић и виши ревизор Фадила Ибрахимовић; шеф
одсјека у Министарству финансија и трезора БиХ Недељко Танасковић; шеф Одјела за
правне послове ЈП БХ Пошта Хајрудин Буза; члан тима DFID-a Самир Мушовић, Стивен
Твиди и Омер Чар, шеф пројекта USAID-a Кристијан Хаупт, асистент за буџет и финансије
пројекта USAID-a Ивана Смиљанић, Игор Петковић - савјетник замјеника предсједавајућег Дома
народа Душанке Мајкић, виши стручни сарадник за информисање у Сектору за односе с
јавношћу Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ Зоран Бркић и стручни сарадник у
Комисији за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драгана Цицовић.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Усвајање Записника са 33. сједнице Комисије за финансије и буџет;
2) Разматрање Предлога закона о јавним набавкама БиХ – предлагач: Савјет министара
БиХ - друго читање;
3) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ – прво
читање;
4) Разматрање Извјештаја ревизије учинка - Процес запошљавања државних службеника
у институцијама Босне и Херцеговине;
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5) Упознавање са Дописом "ЈП БХ Пошта" д.о.о. Сарајево, број: 01/04,02/3-29-710/09 од
12.06.2009. године и одговором Канцеларије за разматрање жалби БиХ, број: 02/3-29710/09 од 13.07.2009. године;
6) Упознавање са Дописом Самосталног синдиката државних и полицијских службеника
и запосленика у институцијама Босне и Херцеговине, судској власти и јавним
установама Босне и Херцеговине, број: 02/3-50-2-487/09 од 07.07.2009. године.
Тридесет четврту сједницу Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ отворила је Душанка Мајкић и предложила дневни ред те позвала присутне
да дају евентуалне предлоге, примједбе или сугестије.
С обзиром да није било предлога, примједаба или сугестија за допуну дневног реда,
предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Ад. – 1. Усвајање записника са 33. сједнице Комисије за финансије и буџет
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић, те упитала да
ли неко има примједбу на Записник са 33. сједнице Комисије.
Записник са 33. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ усвојен је једногласно, без примједаба.

Ад. – 2. Разматрање Предлога закона о јавним набавкама БиХ, предлагач: Савјет
министара БиХ - друго читање
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић и констатовала да
су амандмане на предлог закона уложили делегати Хазим Ранчић и Зоран Копривица. Зоран
Копривица није присуствовао сједници, па је његове амандмане бранила Душанка Мајкић. У
расправи су учествовали: Хазим Ранчић, Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Илија
Филиповић, Драго Љубичић и Ђинита Фочо.
Зоран Копривица је уложио XVI амандмана. Амандмане од IV до XVI jе повукао. Затим се
приступило гласању о три амандмана Зорана Копривице:
Амандман I
Члан 78. мијења се и гласи:
„За уговорне органе из Републике Српске оснива се Агенција за јавне набавке Републике
Српске са сједиштем у Бањалуци. За уговорне органе из Федерације БиХ оснива се Агенција
за јавне набавке Федерације БиХ са сједиштем у Сарајеву.
Агенције су самосталне управне организације са статусом правног лица.
Агенције ће почети радити у року од шест мјесеци након ступања на снагу овог закона.
Улога агенција је да обезбиједе правилно спровођење овог закона. Надлежности агенција
обавезно укључују:
а) предлагање измјена и допуна овог закона и пратећих подзаконских аката, ради
обезбјеђивања њихове дјелотворности и сврсисходности,
б) унапређивање информисаности уговорних органа и добављача о прописима о јавним
набавкама и њиховим циљевима, поступцима и методама,
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ц) објављивање приручника и упутстава, као и израда и ажурирање стандардних образаца и
модела, у складу са овим законом и пратећим подзаконским актима,
д) пружање техничке и савјетодавне помоћи уговорним органима и добављачима у вези с
примјеном и тумачењем овог закона и пратећих подзаконских аката,
е) успостављање система за праћење уговорних органа у вези с примјеном овог закона,
ф) прикупљање, анализу и објављивање информација у вези са поступцима јавних набавки и
додијељеним уговорима о јавним набавкама,
г) развијање електронског информационог система доступног на цијелој територији БиХ који
би додатно, осим службеног гласила, објављивало тендерску документацију
х) покретање и подршку развоју праксе електронских набавки и комуникација у области
јавних набавки,
и) објављивање информација у вези с обуком, објављивање приручника и друге врсте
помоћи плану професионалног развоја у области јавних набавки,
ј) вођење евиденција о акредитованим предавачима из области јавних обука,
к) подношење годишњег извјештаја ентитетским владама.
Агенцијама руководе директори.
Директоре ентитетских агенција за јавне набавке именују ентитетске владе, у складу са
етитетским законима о државној служби.
Сви уговорни органи обавезни су да сарађују са надлежним агенцијама, када оне обављају
своје активности које проистичу из надлежности утврђених овим законом и пратећим
подзаконским актима.“
Присутни, са два гласа "за", два гласа "против" и једним гласом "уздржан" нису
усвојили Амандман I.

Амандман II
Члан 79. мијења се и гласи :
„Спровођење овог закона обезбиједиће се поступком утврђеним у поглављу II ове главе који
као другостепени орган спроводе канцеларије за разматрање жалби (у даљем тексту: КРЖ)
За уговорне органе Републике Српске оснива се КРЖРС као самостална, управна
организација са статусом правног лица, са сједиштем у Бањој Луци.
За уговорне органе у Федерацији БиХ оснива се КРЖФБиХ , као самостална, управна
организација са статусом правног лица, са сједиштем у Сарајеву.
КРЖ ће почети радити у року од шест мјесеци након ступања на снагу овог закона.
КРЖ се састоји од три члана који се бирају између стручњака управног права или управног
поступка, чији је статус неспојив с обављањем било које друге непосредне или посредне,
сталне или привремене функције, с изузетком академских активности, и три члана који су
стручњаци у области извођења радова, јавних набавки, транспорта и стратешког пословног
управљања, а бирају се посредством јавног конкурса на начин који је прописан
подзаконским актима.
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Предсједавајући КРЖ-а доноси Правилник о унутрашњој организацији КРЖ-а у року од два
мјесеца након успостављања КРЖ-а.
Чланове ентитетских КРЖ-а именују скупштине ентитета, на предлог влада.
КРЖ ентитета извјештај о свом раду достављају скупштинама ентитета.
Мандат чланова КРЖ-а траје пет година, с могућношћу поновног избора.“
Присутни, са два гласа "за", два гласа "против" и једним гласом "уздржан", нису
усвојили Амандман II.
Амандман III
У члану 32. у ставу (1) ријечи: „Службени гласник БиХ“ бришу се, а умјесто њих додају се
ријечи: „интернет страница Агенције за јавне набавке“.
Остали текст Закона усклађује се са наведеним Амандманом !
Присутни, са два гласа "за", два гласа "против" и једним гласом "уздржан", нису
усвојили Амандман III.

Хазим Ранчић је поднио 33 амандмана.
Амандмани Хазима Ранчића усвојени су са три гласа "за" и два гласа "уздржан".
Амандман I
У члану 9. додају се ст. (3) и (4) који гласе:
''(3) Концесиони уговори додјељују се у складу са законима о концесијама у Босни и
Херцеговини.
(4) Уговори о јавно-приватном партнерству додјељују се у складу са законском регулативом
о јавно-приватном партнерству.“
Амандман II
Члан 9. став (1) тачка ц) Предлога закона о јавним набавкама БиХ допуњава се и гласи:
„ц) Уговори који се додјељују у складу са споразумом према којем се примјењује посебна
процедура међународних, кредитних или донаторских аранжмана или уговори о јавној
набавци који су закључени на основу посебних процедура међународних организација или
уговори о јавној набавци који су закључени у складу с посебним правилима дефинисаним
међународним уговором између Босне и Херцеговине и једне или више трећих земаља за
пројекте које ће уговорне стране заједно изводити или користити, или на основу
међународних споразума о стационирању трупа које закључи Босна и Херцеговина”.
Амандман III
У члану 9. став (1), у тачки д) ријеч „струје“ замјењује се ријечима: “електричне енергије“.
Амандман IV
У члану 10. иза става (4) додаје се нови
став (5) који гласи:
„(5) У поступку јавне набавке уговорни орган, по захтјеву за приступ информацијама, дужан
је да поступи уважавајући важеће прописе о слободном приступу информацијама у Босни и
Херцеговини и одредбе ст. од (1) до (4) овог члана.”
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Амандман V
У члану 13. став (4) ријечи: „овог закона“ мијењају се ријечима: „овог члана“.

Амандман VI
У члану 16. став (1) иза ријечи: ''плану набавки'' брише се тачка и додају ријечи: ''или у
случају да уговорни орган посебном одлуком одлучи о покретању јавне набавке''.
Амандман VII
У члану 27. став (1) иза ријечи: ''поступак се води са'' додају се ријечи: ''једним или''.
Амандман VIII
У члану 37. став (1) број ''28'' мијења се бројем ''21“.
У члану 37. став (2) бројеви: ''15 и 18'' мијењају се бројевима: ''10 и 13''.
Амандман IX
У члану 37. став (3) текст: „Временски рокови за пријем понуда из ст. (2) и (3) овог члана“
мијења се и гласи: „ Временски рокови за пријем понуда из ст. (1) и (2) овог члана“.
Амандман X
У члану 39, иза ријечи Закона о управном поступку, текст: „(„Службени гласник БиХ“, бр.
29/02 и 12/04)“ брише се.
Амандман XI
У члану 41. став (7) мијења се и гласи:
„(7) За кандидате, односно понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине не тражи
се посебна надовјера докумената који се захтијевају у ставу (2) овог члана.“
Амандман XII
У члану 54. тачка г) мијења се и гласи:
„г) датум понуде;”
Иза тачке г) додају се тач. х) и и) које гласе:
“х) потпис подносиоца понуде или овлашћеног лица на основу пуномоћи која у том случају
мора бити приложена као оригинал или овјерена копија;
и) пунуда мора бити овјерена печатом подносиоца понуде ако, по закону државе у којој је
сједиште подносиоца понуде, подносилац понуде има печат или доказ да, по закону државе
у којој је сједиште подносиоца понуде, подносилац понуде нема печат;”
Досадашња тачка х) постаје тачка ј).
Амандман XIII
У члану 65. став (2) иза ријечи „набавке“ додаје се текст: „из Главе I Дио II овог закона“, док
остали текст остаје непромијењен.
Амандман XIV
У члану 68. став (2) број “15” мијења се бројем “10”.
Амандман XV
У члану 73. став (3) број ''5.000'' мијења се бројем ''6.000''.
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Амандман XVI
У члану 78. став (3) послије тачке е) додаје се нова тачка ф), која гласи:
“ф) надзор над спровођењем овог закона и других прописа у области јавне набавке кроз
превентивно-инструктивне дјелатности те подношење захтјева за покретање прекршајног
поступка;”
Тачке ф), г), х), и), ј), к) и л) постају тачке г), х), и), ј), к), л) и м).
Амандман XVII
У члану 78. став (8) мијења се и гласи:
“(8) Одбор Агенције има пет чланова. Чланови су: министар финансија и трезора или његов
овлашћени представник, министри финансија ентитета или њихови овлашћени
представници, представник Владе Брчко Дистрикта БиХ и представник Спољнотрговинске
коморе БиХ. Директор Агенције и предсједавајући Канцеларије за разматрање жалби имају
статус посматрача. Савјет министара БиХ именује Одбор Агенције. Одбор Агенције доноси
пословник о раду у року од 30 дана од дана објављивања одлуке о именовању у 'Службеном
гласнику БиХ'.“
Амандман XVIII
У члану 79. иза ријечи: ''Законом о печату институција Босне и Херцеговине'' текст:
''('Службени гласник БиХ', бр. 12/98 и 14/03)'' брише се.
Амандман XIX
У члану 79. став (3) мијења се и гласи:
“(3) Број чланова КРЖ-а утврђује се Правилником о унутрашњој организацији. Члан КРЖ-а
мора имати универзитетско образовање правног смјера и положен правосудни испит. Члан
КРЖ-а може бити и лице које посједује универзитетско образовање правног, економског или
техничког смјера.”
У члану 79. став (11) мијења се и гласи:
“ (11) КРЖ има Правилник о унутрашњој организацији, који се усваја на општој сједници
КРЖ-а и за који гласа натполовична већина чланова КРЖ-а. Правилник о унутрашњој
организацији ступа на снагу након што на њега Савјет министара БиХ да сагласност.”
У члану 79. став (12) мијења се и гласи:
“(12) КРЖ има Пословник о раду, који се усваја на општој сједници КРЖ-а и за који гласа
натполовична већина чланова КРЖ-а.”
Амандман XX
Иза члана 78. додаје се нови члан 79, који гласи:
”Члан 79.
(Превентивно-инструктивне дјелатности)
(1) У сврху отклањања неправилности у поступку јавне набавке, Агенција за јавне набавке
може:
1. затражити од уговорног органа документацију за надметање или поједине њене дијелове,
одлуке уговорног органа и остале податке повезане с поједином набавком те изјашњавање о
извршеној набавци,
2. дати мишљење уговорном органу о уоченим неправилностима и препоруку о начину
њиховог отклањања.
(2) С циљем заштите јавног интереса, Агенција за јавне набавке овлашћена је да покрене
поступке правне заштите пред Канцеларијом за разматрање жалби.
(3) Наручилац је обавезан да Агенцији за јавне набавке у затраженом року достави или стави
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на располагање, на начин како је затражила Агенција за јавне набавке, документацију за
надметање или поједине њене дијелове, одлуке уговорног органа и остале податке повезане с
поједином набавком те изјашњење о извршеној набавци.
(4) Овлашћења Агенције за јавне набавке, начин поступања и друга значајна питања у вези с
надзором над спровођењем овог закона кроз обављање превентивно-инструктивне
дјелатности прописује Савјет министара БиХ Уредбом о спровођењу надзора кроз обављање
превентивно-инструктивне дјелатности.”
Чланови од 79. до 111. постају чланови од 80. до 112.
Амандман XXI
У члану 81. у ставу (4) иза ријечи ''тајним'' брише се тачка и додају ријечи: ''или
повјерљивим''.
Амандман XXII
У члану 85. став (1) ријечи: ''15 (петнаест)'' мијењају се ријечима: ''10 (десет)''.
Амандман XXIII
У члану 87. у тачки а) број „19“ замјењује се бројем „17“, а тачка г) брише се.
Амандман XXIV
У члану 89. у ставу (1) у тачки ј) иза ријечи: ‘’Законом о административним таксама’’ брише
се текст: ''('Службени гласник БиХ', бр. 16/02, 43/04 и 8/06)'' и иза ријечи: ''Тарифом
административних такси'' брише се текст: ''('Службени гласник БиХ', бр. 16/02, 43/04 и 8/06).''
Амандман XXV
У члану 94. став (3) брише се.
Амандман XXVI
Иза члана 94. додаје се нови члан 95, који гласи:
”Члан 95.
(Захтјев за наставак поступка јавне набавке)
(1) У случају постављања предлога за одређивање привремене мјере осигурања, уговорни
орган може поставити и захтјев за одобрење наставка поступка јавне набавке. Захтјев за
наставак поступка јавне набавке подноси се истовремено с одговором на жалбу и
документацијом поступка набавке.
(2) Захтјев за наставак поступка изјављен супротно ставу (1) овог члана биће одбачен.
(3) Захтјев за наставак поступка подразумијева потписивање уговора о јавној набавки који је
предмет спора.
(4) Захтјев за наставак поступка може се поднијети у случају могућег настанка штете због
неспровођења набавке, а која је непропорционална вриједности набавке. Захтјев мора
садржавати основне податке жалбе из члана 89, став (1), тачке а), б) и д) овог закона, те
захтјев, образложење и доказ о чињеницама које се истичу.
Чл. 95. и даље постају чл. 96. и даље.
Амандман XXVII
Члан 100. мијења се и гласи:
Члан 100.
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(1) КРЖ у поступцима по жалби одлучује у вијећима састављеним од предсједника и два
члана вијећа. Предсједник вијећа мора имати положен правосудни испит.
(2) Чланови КРЖ-а не могу се уздржати од гласања.
(3) Рјешење, односно закључак из члана 96. став (2) потписује предсједник вијећа и акт се
овјерава печатом КРЖ-а.
(4) Састав вијећа за одлучивање по жалби утврђује предсједавајући КРЖ-а посебним
рјешењем. Предсједавајући КРЖ-а може предсједавати вијећем за одлучивање по
жалби.
(5) Одлуке КРЖ-а јавно се објављују на веб-страници јавних набавки.”
Амандман XXVIII
Члан 103. мијења се и гласи:
“Члан 103.
(Прекршајне одредбе)
(1) Надлежни полицијски орган или Агенција за јавне набавке може поднијети захтјев за
покретање прекршајног поступка у случају када утврди да је било повреда поступка јавне
набавке које представљају прекршај у смислу одредаба овог закона.
(2) КРЖ може поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка у случају да у поступку
по жалби утврди да је било повреда поступка јавне набавке које представљају прекршај у
смислу одредаба овог закона.
(3) Новчаном казном у износу од 1.500,00 КМ до 15.000,00 КМ казниће се за прекршај
уговорни орган:
1. ако набави робу, радове или услуге без спровођења поступака јавне набавке прописаних
овим законом, осим у случајевима када то Закон дозвољава,
2. ако додијели уговор супротно принципу једнакости понуђача (члан 3),
3. ако не заштити податке које му прослиједи привредни субјект, означивши их као
повјерљиве (члан 10),
4. ако се не придржава услова и начина јавне набавке према процијењеним вриједностима и
дијели вриједности набавке с намјером избјегавања примјене прописаног поступка набавке
(члан 14. став (6)),
5. ако започне поступак јавне набавке прије него што се испуне предвиђени услови (члан 17),
6. ако примијени преговарачки поступак без претходне објаве супротно одредби чл. 20, 21,
22. или 23. и члана 27. овог закона,
7. ако не стави на располагање тендерску документацију свим привредним субјектима који
су је тражили, у складу с обавјештењем о јавној набавци (члан 24),
8 ако не поштује рокове за пријем захтјева за учешће и понуда (чл. 35, 36, 37, 38. и 39),
9. ако приликом припреме техничке спецификације не поштује важеће техничке стандарде,
прописе или норме (члан 50),
10. ако не достави одлуке за које је овим законом прописана обавеза достављања
понуђачима у поступку јавне набавке,
11. ако не доврши поступак јавне набавке склапањем уговора о јавној набавци или одлуком о
поништењу (члан 65),
12. ако закључи уговор о јавној набавци који није у складу с одабраном понудом и условима
одређеним у документацији за надметање (члан 68. став (5)),
13. ако не чува документацију о јавној набавци (члан 72);
14. ако уступи поступак набавке или за спровођење набавке овласти треће лице или лице које
није уговорни орган у смислу овог закона да би на тај начин избјегао његову примјену,
15. ако на захтјев Агенције за јавне набавке или КРЖ-а не достави тражену документацију
или онемогући увид у документацију (члан 78. и члан 92. став (1)),
16. ако не изврши рјешење КРЖ-а (члан 96),
17. ако предмет уговора, конкурсне услове, техничке спецификације или друге елементе
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јавног позива прилагоди конкретном понуђачу, или ако додијели уговор понуђачу који је
учествовао у припреми конкурсне документације или неког њеног дијела.
(2) Новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се одговорно лице у
уговорном органу за прекршај из става (1) овог члана.
(3) Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај
понуђач ако је дао нетачне податке у документима којима доказује личну, пословну,
финансијску, техничку и професионалну способност (члан 54. тачка е)).
(4) Новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се и одговорно лице
понуђача за прекршај из става (3) овог члана.
(5) Захтјев за покретање прекршајног поступка подноси се надлежном суду према сједишту
уговорног органа.
Амандман XXIX
У члану 104. иза ријечи: ’’Закона о управном поступку’’ текст: ''('Службени гласник БиХ', бр.
32/02)'' брише се.
Амандман XXX
У члану 106. брише се став (3).
Амандман XXXI
У члану 107. брише се став (3).
Амандман XXXII
Члан 108. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Поступци јавне набавке покренути до ступања на снагу овог закона у којима нису
закључени уговори о јавној набавци биће окончани према одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ који је на снази у вријеме започињања поступка набавке.
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
''(2) Ако се против одлуке уговорног органа која је донесена у складу са ставом (1) овог члана
води поступак по жалби, одлука КРЖ-а је коначна и извршна. Против одлуке КРЖ-а може се
у року од 45 дана покренути управни спор код Суда БиХ.”
Ст. (2) и (3) постају ст. (3) и (4).
Амандман XXXIII
У члану 109. у ставу (1) број „2“ мијења се бројем „1“.
Чланови комисије су већином гласова прихватили Предлог закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине са усвојеним амандманима, тe констатовали да је Закон
неопходно донијети, па предлажу Дому народа Парламентарне скупштине БиХ његово
усвајање.
У складу с одредбама члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.
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Ад. – 3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и
накнадама у институцијама Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет
министара БиХ – прво читање
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додато образложење
дао је Недељко Танасковић. У расправи су учествовали: Душанка Мaјкић, Хазим Ранчић и
Адем Ибрахимпашић.
Након исцрпне расправе о принципима, Комисија за финансије и буџет Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је:
1) једногласно прихватила принципе Предлога закона;
2) текст Предлога закона упутила у даљу законодавну процедуру.
На основу члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, за
извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.

Ад. – 4. Разматрање Извјештаја ревизије учинка - Процес запошљавања државних
службеника у институцијама Босне и Херцеговине
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дали су Божана Трнинић и Фадила Ибрахимовић. У расправи су учествовали:
Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Хазим Ранчић, Драго Љубичић и Илија Филиповић.
Након исцрпне расправе о појединостима овог извјештаја, Комисија за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је:
1) једногласно прихватила Извјештај ревизије учинка - Процес запошљавања државних
службеника у институцијама Босне и Херцеговине;
2) констатовала да се Извјештај може прихватити, те предлаже Дому народа његово
усвајање.
Комисија је једногласно донијела сљедећи закључак чије усвајање предлаже Дому
народа Парламентарне скупштине БиХ:
1) Дом народа тражи од Савјета министара БиХ да размотри предложене мјере из
Извјештаја ревизије учинка - Процес запошљавања државних службеника у
институцијама Босне и Херцеговине - и предложи конкретна рјешења за побољшање
успјешности и ефикасности процеса запошљавања државних службеника, укључујући
њихову стручност и способност за рад у институцијама БиХ и о томе обавијести Дом
народа у року од три мјесеца од дана пријема овог закључка.
У складу с одредбама члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.
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Ад. – 5. Упознавање са Дописом "ЈП БХ Пошта" д.о.о. Сарајево, број: 01/04,02/3-29710/09 од 12.06.2009. године, и одговором Канцеларије за разматрање жалби
БиХ, број: 02/3-29-710/09 од 13.07.2009. године
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно образложење
дали су Амир Пилав и Хајрудин Буза.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Прима се к знању Допис "ЈП БХ Пошта" д.о.о. Сарајево.

Ад. – 5. Упознавање са Дописом Самосталног синдиката државних и полицијских
службеника и запосленика у институцијама Босне и Херцеговине, судској
власти и јавним установама Босне и Херцеговине, број: 02/3-50-2-487/09 од
07.07.2009. године
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Прима се к знању Допис Самосталног синдиката државних и полицијских службеника и
запосленика у институцијама Босне и Херцеговине, судској власти и јавним установама
Босне и Херцеговине.

Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 34. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Душанка Мајкић, завршила је сједницу у
12.50 часова.

Саставни дио овог записника је транскрипт 34. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.

Секретар
Комисије за финансије и буџет
Драган Багарић

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

