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ЗАПИСНИК
са 37. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 30. 09. 2009. године, с почетком у 14.00 часова

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Божо Рајић и
Хазим Ранчић.
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: оправдано одсутни Драго Љубичић и Илија Филиповић
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Миленко Шего - генерални ревизор Канцеларије за ревизију
институција БиХ; Ранко Шакота – помоћник министра у Министарству финансија и трезора
БиХ; Влатко Дуганџић, помоћник министра у Министарству финансија и трезора БиХ,
Самир Мушовић - члан тима DFID-a, Ивана Смиљанић - асистент за буџет и финансије
пројекта USAID-a, Драгана Ћирић, стручни сарадник у Комисији за финансије и буџет, Зоран
Бркић, виши стручни сарадник за информисање у Сектору за односе с јавношћу
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Усвајање Плана за разматрање ревизoрских извјештаја о финансијском пословању
институција БиХ за 2008. годину
Тридесет седму 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.
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Ад. – 1. Усвајање Плана за разматрање ревизирских извјештаја о финансијском
пословању институција БиХ за 2008. годину
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дао је генерални ревизор Миленко Шего. У расправи су учествовали: Божо
Рајић, Хазим Ранчић, Адем Ибрахимовић и Самир Мушовић.
Комисија је константовала да је сљедећих 28 институција добило позитивно мишљење,и
то:
1. Агенција за државну службу БиХ – позитивно мишљење;
2. Агенција за јавне набавке БиХ – позитивно мишљење;
3. Агенција за надзор над тржиштем БиХ – позитивно мишљење;
4. Агенција за осигурање у БиХ – позитивно мишљење;
5. Агенција за поштански саобраћај - позитивно мишљење;
6. Агенција за рад и запошљавање БиХ – позитивно мишљење;
7. Агенција за статистику БиХ – позитивно мишљење;
8. Архив БиХ – позитивно мишљење;
9. Центар за уклањање мина у БиХ – БХМАЦ – позитивно мишљење;
10. Централна изборна комисија БиХ– позитивно мишљење
11. Дирекција за европске интеграције БиХ - позитивно мишљење;
12. Државна регулаторна комисије за електричну енергију БиХ – позитивно мишљење;
13. Фонд за повратак БиХ – позитивно мишљење;
14. Гранична полиција БиХ – позитивно мишљење;
15. Институт за стандардизацију БиХ – позитивно мишљење;
16. Министарство правде БиХ – позитивно мишљење;
17. Одбор државне службе за жалбе БиХ – позитивно мишљење;
18. Правобранилаштво БиХ –Служба за заједничке послове БиХ – позитивно
мишљење;
19. Регулаторна агенција за комуникације БиХ – РАК – позитивно мишљење;
20. Служба за заједничке послове БиХ - позитивно мишљење;
21. Суда БиХ – позитивно мишљење;
22. Тужилаштво БиХ – позитивно мишљење;
23. Канцеларија координатора за реформу јавне управе - позитивно мишљење;
24. Уставни суд БиХ – позитивно мишљење;
25. Институтуција Омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ – позитивно мишљење са
скретањем пажње;
26. Института за нестала лица БиХ – позитивно мишљење са скретањем пажње;
27. Комисије за имовинске захтјеве расељених лица БиХ– позитивно мишљење са
скретанјем пажнје
28. Парламентарна скупштина БиХ – позитивно мишљење са скретањем пажње;
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Комисија је констатовала да је сљедећа 31 институција добила мишљење са
резервом, и то:
1.

Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ – мишљење са
резервом;
2. Агенција за индентификациона документа, евиденцију и размјену
података – мишљење са резервом;
3. Државна агенције за истраге и заштиту – мишљење са резервом;
4. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ – мишљење са резервом;
5. Институт за акредитовање БиХ – мишљење са резервом;
6. Институт за интелектуално власништво БиХ – мишљење са резервом;
7. Институт за метрологију БиХ – мишљење са резервом;
8. Министарство цивилних послова БиХ – мишљење са резервом;
9. Министарство комуникација и транспорта БиХ – мишљење са резервом;
10. Министарство одбране БиХ – мишљење са резервом;
11. Министарство безбједности БиХ – мишљење са резервом;
12. Институција омбудсмена за људска права БиХ – мишљење са резервом;
13. Комисија за очување националних споменика БиХ – мишљење са резервом;
14. Предсједништво БиХ – мишљење са резервом;
15. Управа БиХ за заштиту здравља биља – мишљење са резервом;
16. Канцеларија за разматрање жалби – мишљење са резервом;
17. Канцеларија за ветеринарство БиХ – мишљење са резервом;
18. Високи судски и тужилачки савјет БиХ – мишљење са резервом;
19. Агенција за безбједност хране БиХ – мишљење са резервом;
20. Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ – мишљење са резервом;
21. Дирекција за економско планирање БиХ – мишљење са резервом;
22. Комисија за концесије БиХ – мишљење са резервом;
23. Конкуренцијски савјет БиХ – мишљење са резервом;
24. Министарство финансија и трезора БиХ – мишљење са резервом;
25. Министарство спољне трговине и економских односа БиХ – мишљење са
резервом;
26. Министарство иностраних послова БиХ – мишљење са резервом;
27. Министарство за људска права и избјеглице БиХ – мишљење са резервом;
28. Меморијални центар Сребреница – мишљење са резервом;
29. Служба за послове са странцима – мишљење са резервом;
30. Управа за индиректно опорезивање БиХ – мишљење са резервом;
31. Канцеларија за законодавство Савјета министара БиХ – мишљење са
резервом.

Присутни су једногласно донијели:

Закључак
Усваја се План за разматрања ревизорских извјештаја о финансијском пословању
институција БиХ за 2008. годину. (заједно са Табеларним прегледом расподјеле
ревизорских извјештаја по члановима Комисије и Табеларним прегледом разматрања
ревизорских извјештаја по сједницама Комисије).
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ПЛАН РАЗМАТРАЊА РЕВИЗОРСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БиХ ЗА 2008. ГОДИНУ
На основу Смјерница за преглед и анализу ревизорских извјештаја, усвојених у оквиру
сарадње Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ с
Одјелом за међународни развој Владе Велике Британије (ДФИД) у 2008. години, Комисија је
на 37. сједници, одржаној 30. 09. 2009. године, утврдила и усвојила План разматрања
ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ у 2008. за текућу
годину.
План разматрања ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ у
2008. за текућу 2009. годину подразумијева:
1. Запримање ревизорских извјештаја у Комисији (рок: јули 2009)
2. Припрему табеларних прегледа реализације ревизорских препорука које обухватају
најзначајније податке из извјештаја ревизије за сваког буџетског корисника за период од
пет година, тј. од 2004. до 2008. године (рок: јули 2009)
3. Захтијевање достављања одређених података од Канцеларије за ревизију институција
БиХ (рок: јули 2009)
4. Упућивање генералног дописа институцијама БиХ, те њихово обавезивање да у
одређеном року Комисији доставе писани одговор на питања из генералног дописа (рок: јули 2009)
5. Разврставање ревизорских извјештаја за 2008. годину у двије групе:
- прва група извјештаја у коју спадају извјештаји с ревизорским „позитивним
мишљењем“
- друга група извјештаја у коју спадају извјештаји с „мишљењем с резервом –
(рок: септембар 2009)
6. Подјелу извјештаја из друге групе члановима Комисије и обавјештавање о томе за које су
ревизорске извјештаје задужени (сваком члану Комисије по пет односно шест
ревизорских извјештаја), а све с циљем израде закључака извјестиоца за одређену
институцију (рок: септембар 2009)
7. Одређивање три сједнице Комисије на којој ће бити разматрани ревизорски извјештаји из
друге групе, 10 извјештаја ће бити разматрано на првoj сједници, 14 извјештаја на другој
сједници, а седам извјештаја на трећој сједници (рок: септембар 2009)
8. Припремање експозеа (уводног излагања) предсједавајуће Комисије, којим ће почети
разматрање ревизорских извјештаја за 2008. (рок: септембар 2009)
9. Одржавање прве сједнице Комисије на којој ће предсједавајућа Комисије изнијети
експозе, а генерални ревизор или његови замјеници обратиће се у вези с обављеном
ревизијом за 2008. (рок: септембар 2009)
10. С обзиром да је 28 институција добило позитивно мишљење Канцеларије за ревизију
институција БиХ, предлаже се да Комисија за финансије и буџет донесе одговарајуће
закључке сагласно усвојеним Смјерницама за преглед и анализу ревизорских извјештаја
(рок: септембар 2009)
11. Разматрање ревизорских извјештаја из друге групе на другој, трећој и четвртој сједници
Комисије, уз јавно изјашњавање њихових овлашћених представника и присуство
представника Канцеларије за ревизију - генералног ревизора и вођа ревизорских тимова
(рок: октобар 2009)
12. Сачињавање Предлога коначног извјештаја Комисије о разматраним ревизорским
извјештајима за 2008.
13. Одржавање пете сједнице Комисије, на којој би био усвојен Предлог коначног извјештаја
Комисије о разматраним ревизорским извјештајима за 2008 (рок: новембар 2009)
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14. Организовање прес-конференције након завршетка разматрања ревизорских извјештаја
за 2008. годину (рок: новембар 2009)
15. Упућивање коначног извјештаја Комисије о разматраним ревизорским извјештајима за
2008. годину Дому народа (појединачних закључака и предлога системских мјера - рок:
новембар 2009)
16. У сарадњи с Канцеларијом за ревизију, спровођење надзора над реализацијом закључака
Комисије усвојених у Дому народа, тако да Канцеларија за ревизију достави листу
институција БиХ које нису поступиле према наведеним закључцима Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ (рок: фебруар 2010)
17. Захтијевање од институција БиХ које су на листи Канцеларије за ревизију да Комисији
доставе информације о реализацији закључака Дома народа, те њихово просљеђивање
Министарству финансија и трезора БиХ, које, према календару буџетског циклуса, треба
да разматра „табеле прегледа приоритета“ за сваког буџетског корисника у априлу (рок:
март 2010)
18. Организовање радних посјета одређеним буџетским корисницима по потреби, ради
праћења реализације закључака Дома народа (рок: фебруар-јуни 2010)

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОДЈЕЛЕ РЕВИЗОРСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

Члан Комисије

Ревизорски извјештаји институција

Душанка Мајкић

1. Министарство одбране БиХ
2. Управа за индиректно опорезивање
БиХ
3. Агенција за промоцију страних
инвестиција у БиХ- ФИПА
4. Предсједништво БиХ
5. Високи судски и тужилачки савјет
БиХ

Адем Ибрахимпашић

1. Агенција за индентификациона
документа, евиденцију и размјену
података-ЦИПС
2. Агенција за безбједност хране у БиХ
3. Институт за акредитовање БиХ
4. Дирекција за цивилно
ваздухопловство БиХ
5. Дирекција за економско планирање
БиХ
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Божо Рајић

1. Министарство безбједности БиХ
2. Канцеларија за ветеринарство БиХ
3. Министарство спољне трговине и
економских односа БиХ
4. Служба за послове са странцима БиХ
5. Институт
за
интелектуално
власништво БиХ

Илија Филиповић

1. Министарство иностраних послова
БиХ
2. Канцеларија за законодавство БиХ
3. Министарство за људска права и
избјеглице БиХ
4. Омбудсмен за људска права БиХ
5. Канцеларија за разматрање жалби БиХ

Хазим Ранчић

1. Министарство финансија и трезора
БиХ
2. Управа БиХ за заштиту здравља биља
3. Државна агенција за истраге и заштиту
БиХ
4. Министарство цивилних послова БиХ
5. Конкуренцијски савјет БиХ

Драго Љубичић

1. Министарство
комуникација
и
транспорта БиХ
2. Генерални
секретаријат
Савјета
министара БиХ, канцеларија и служби
3. Комисија за концесије БиХ
4. Меморијални центар Сребреница
5. Институт за метрологију БиХ
6. Комисија за заштиту националних
споменика БиХ
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОДЈЕЛЕ РЕВИЗОРСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
ПО СЈЕДНИЦАМА КОМИСИЈЕ
Р/Б

ЧЛАН КОМИСИЈЕ

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ
ИНСТИТУЦИЈА

СЈЕДНИЦА
КОМИСИЈЕ

1.

1. Министарство одбране
БиХ
2. Управа за индиректно
опорезивање БиХ

38. СЈЕДНИЦА

Душанка Мајкић
3. Агенција за промоцију
страних инвестиција у
БиХ- ФИПА
4. Предсједништво БиХ

39. СЈЕДНИЦА

5. Високи судски и
тужилачки савјет БиХ

40. СЈЕДНИЦА

2.

Адем Ибрахимпашић

1. Агенција за
38. СЈЕДНИЦА
индентификациона
документа, евиденцију
и размјену податакаЦИПС
2. Агенција за безбједност
хране у БиХ
39. СЈЕДНИЦА

3. Институт за
акредитовање БиХ
4. Дирекција за цивилно
ваздухопловство БиХ
5. Дирекција за економско
40. СЈЕДНИЦА
планирање БиХ
3.
Божо Рајић

1. Министарство
39. СЈЕДНИЦА
безбједности БиХ
2. Канцеларија
за
ветеринарство БиХ
3. Министарство спољне
трговине и економских 39. СЈЕДНИЦА
односа БиХ
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4. Служба за послове са
странцима БиХ
5. Институт
интелектуално
власништво БиХ
4.
Илија Филиповић

40. СЈЕДНИЦА

за

1. Министарство
иностраних послова
БиХ
2. Канцеларија за
законодавство БиХ

38. СЈЕДНИЦА

39. СЈЕДНИЦА

3. Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
4. Омбудсмен за људска
права БиХ

40. СЈЕДНИЦА

5. Канцеларија за
разматрање жалби БиХ
Хазим Ранчић
5.

1. Министарство
финансија и трезора 38. СЈЕДНИЦА
БиХ
2. Управа БиХ за заштиту
здравља биља
39. СЈЕДНИЦА

3. Државна агенција за
истраге и заштиту БиХ
4. Министарство
цивилних послова БиХ
5. Конкуренцијски савјет
БиХ
6.
Драго Љубичић

40. СЈЕДНИЦА

1. Министарство
комуникација
и
транспорта БиХ
38. СЈЕДНИЦА
2. Генерални секретаријат
Савјета министара БиХ,
канцеларија и служби
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3. Комисија за концесије
БиХ
4. Меморијални
центар 39. СЈЕДНИЦА
Сребреница
5. Институт
за
метрологију БиХ
6. Комисија за заштиту
националних
40. СЈЕДНИЦА
споменика БиХ

Чланови Комисије су једногласно прихватили предлог предсједавајуће да се 38. сједница
Комисије одржи 07. 10. 2009. године.
Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 37. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Душанка Мајкић, закључила је сједницу
у 14.40 часова.
Саставни дио овог записника је транскрипт са 37. 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

