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ЗАПИСНИК
са 11. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 15.01.2008. године, са почетком у 11.15 часова

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ: Душанка Мајкић, Адем
Ибрахимпашић, Хазим Ранчић, Илија Филиповић, Драго Љубичић.и Божо Рајић.

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: у име Министарства финансија и трезора БиХ шеф Одсјека за
планирање буџета Хусе Шепић, у име Агенције за јавне набавке БиХ директор Ђинита Фочо,
у име Канцеларије за ревизију институција БиХ замјеник главног ревизора Драган Кулина и
виши ревизор Миро Галић, у име Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ)
финансијски директор Елвир Лемеш, госп. Драго Марић, у име Агенције за промоцију
страних инвестиција у БиХ директор Харис Башић и секретар Веско Дрљача.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Усвајање Записника са 10. сједнице Комисије;
2) Разматрање Предлога закона о интерној ревизији у институцијама Босне и
Херцеговине – друга фаза;
3) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату
вриједност, предлагач: делегат Младен Иванић – прва фаза;
4) Разматрање Извјештаја о ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ) за
2005. и 2006. годину;
5) Разматрање дописа Министарства финансија и трезора БиХ у вези са пословним
понашањем ФИПА-е;
6) Иницијатива за измјене и допуне Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине.
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Једанаесту сједницу Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ отворила је предсједавајућа Душанка Мајкић и предложила дневни ред, те
позвала присутне да дају своје евентуалне предлоге, примједбе или сугестије на предложени
дневни ред.
С обзиром да није било предлога за допуну дневног реда, примједаба или сугестија,
предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Ад. - 1. Записник са 10. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ усвојен је једногласно, без примједаба.

Ад. – 2. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић образложивши
амандмане на Предлог закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине.
Предложила је да се амандмани разматрају појединачно. Додатно образложење Предлога
закона дао је Хусe Шепић, шеф Одсјека за планирање буџета у Министарству финансија и
трезора БиХ. Након додатног образложења Предлога закона приступило се разматрању
амандмана, и то:
Амандман 1.
У члану 2, иза тачке 13 додаје се тачка 14, која гласи:
Струковно удружење је организација интерних ревизора, уредно регистровано код
надлежних институција БиХ и које је члан Међународног института интерних ревизора."
Душанка Мајкић образложила је Амандман 1. У расправи о Амандману 1. учествовали су:
Божо Рајић, Драган Кулина, Адем Ибрахимпашић, Душанка Мајкић и Хусe Шепић.
Амандман 2.
У члану 3, став 1, иза тачке ф) додаје се тачка г), која гласи:
"БиХ стандардима интерне ревизије, усклађеним са међународним стандардима интерне
ревизије, прихваћеним од ЦЈХ."
Душанка Мајкић образложила је Амандман 2. У расправи о Амандману 2. учествовали су
Божо Рајић и Душанка Мајкић.
Амандман 3.
У члану 12, став 1, иза тачке б) додаје се тачка ц), која гласи:
"да посједује или да стекну цертификат овлашћеног интерног ревизора у року који одреди
ЦЈХ".
Душанка Мајкић образложила је Амандман 3. У расправи о Амандману 3. учествовали су:
Хусе Шепић, Душанка Мајкић, Драган Кулина, и Адем Ибрахимпашић. Након завршене
расправе Амандман 3. измијењен је тако да гласи:
У члану 12. у ставу (1) иза тачке б) додаје се тачка ц), која гласи:
"да посједују или стекну професионална знања овлашћеног интерног ревизора у року и на
начин који утврди ЦЈХ".
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Амандман 4.
У члану 21, став 2, у посљедњој алинеји иза ријечи "ЦЈХ" умјесто тачке додаје се запета и
нова алинеја која гласи:
"уз претходно мишљење струковне организације".
Душанка Мајкић образложила је Амандман 4. У расправи о Амандману 4. учествовали су:
Адем Ибрахимпашић, Божо Рајић, Душанка Мајкић и Драган Кулина.
Након спроведене расправе о Амандману 4. Душанка Мајкић одустала је од њега.
Амандман 5.
У члану 22, став 1, у тачки б), у посљедњој алинеји, иза ријечи "директора ЦЈХ", умјесто
тачке додаје се запета и посљедња алинеја која гласи:
"а за успостављање Одбора за ревизију у јавним предузећима у којима држава има
власништво 50% и једну дионицу, сагласност даје представник власника капитала".
Душанка Мајкић образложила је Амандман 5. У расправи о Амандману 5. учествовали су:
Адем Ибрахимпашић, Драган Кулина, Харис Башић, Божо Рајић и Душанка Мајкић. Након
спроведене расправе овај амандман није добио подршку присутних.
Амандман 6.
У члану 30, иза става 1, додају се нови ставови, који гласе:
(2) Струковно удружење интерних ревизора и ЦЈХ имају комплементарне циљеве и задатке,
а значајан заједнички интерес је едукација интерних ревизора".
(3) "Интерним ревизорима који су успјешно завршили обуку и стекли цертификат
овлашћеног интерног ревизора у струковној организацији интерних ревизора, цертификат
исти ће бити признат од ЦЈХ".
(3) "У наредном периоду струковно удружење интерних ревизора моћи ће организовати
обуку за интерне ревизоре, након добијања сагласности од ЦЈХ".
Душанка Мајкић образложила је Амандман 6. У расправи о Амандману 6. учествовали су:
Адем Ибрахимпашић, Драган Кулина, Душанка Мајкић, Хусе Шепић и Божо Рајић. Након
спроведене расправе овај амандман није добио подршку присутних.
Након завршене расправе приступило се гласању о три амандмана која су прошла у
претходној расправи. Присутни су гласали како слиједи:
Амандман 1.
У којем је брисан текст: "и које је члан Међународног института интерних ревизора".
5 гласова "ЗА" и 1 глас "УЗДРЖАН"
Амандман 2.
4 гласа "ЗА" и 2 гласа "УЗДРЖАН"
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Измијењени Амандман 3.
У члану 12. у ставу (1) иза тачке б) додаје се тачка ц), која гласи:
"да посједују или стекну професионална знања овлашћеног интерног ревизора у року и на
начин који утврди ЦЈХ".
5 гласова "ЗА" и 1 глас "УЗДРЖАН"

Комисија за финансије и буџет Дома народа је, као надлежна комисија, у другој фази
основног законодавног поступка, након исцрпне расправе о појединостима и Предлогу
закона у цјелини:
1. констатовала да је делегат Душанка Мајкић уложила амандмане на Предлог
закона. Чланови Комисије усвојили су сљедеће амандмане који су постали
саставни дио текста Закона:
Амандман I
У члану 2. иза тачке 13) додаје се тачка 14), која гласи:
"Струковно удружење је организација интерних ревизора, регистровано код надлежних
институција БиХ."
Амандман II
У члану 3. у ставу (1) иза тачке ф) додаје се тачка г), која гласи:
"БиХ стандардима интерне ревизије, усклађеним са међународним стандардима интерне
ревизије, прихваћеним од ЦЈХ."
Амандман III
У члану 12. у ставу (1) иза тачке б) додаје се тачка ц), која гласи:
"да посједују или стекну професионална знања овлашћеног интерног ревизора у року и на
начин који утврди ЦЈХ".
2. једногласно прихватила текст Предлога закона са усвојеним амандманима, те
констатовала да је Закон неопходно донијети, па предлаже Дому народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине његово усвајање.
У смислу одредаба члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка
Мајкић.

Ад. – 3. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић и позвала
предлагача закона да додатно образложи свој закон. Предлагач закона Младен Иванић
образложио је присутним Предлог закона.
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У расправи о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Божо Рајић, Илија
Филиповић, Хусе Шепић, Адем Ибрахимпашић, Харис Башић испред Управног одбора
Управе за индиректно опорезивање и Младен Иванић.
Након спроведене опште расправе, Комисија је, са 5 гласова "против" и 1 гласом
"уздржан", одбила принципе Предлога закона.
На основу члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, за
извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.

Ад. – 4. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић.
У расправи о овој тачки дневног реда учествовали су: Драго Марић, Душанка Мајкић, Адем
Ибрахимпашић, Божо Рајић, Елвир Лемеш, Хазим Ранчић и Илија Филиповић.
Комисија за финансије и буџет Дома народа, након опсежне расправе о Извјештају о
ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ) за 2005. и 2006. годину, донијела је
сљедеће закључке, чије доношење предлаже Дому народа, и то:
1) Дом народа сматра да је негативно мишљење Канцеларије за ревизију институција
Босне и Херцеговине дијелом посљедица непримјењивања закона, дијелом
понашања Управног одбора, а дијелом понашања менаџмента.
2) Дом народа захтијева од Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ да одмах приступи
отклањању недостатака по ревизорском извјештају за 2005. и 2006. годину у дијелу
који се односи на:
-

тачку 4.1. – унапређење унтерних правила и процедура, организовање
пословања на ефикаснији и рационалнији начин;
тачку 4.2. - унапређење процеса финансијског планирања;
тачку 4.3.2. - побољшање процеса наплате РТВ таксе;
тачку 4.3.3. - преиспитивање постојеће маркетиншке стратегије уз јасно
дефинисање стратегије маркентишког наступа;
тачку 4.3.4. - повећање транспарентности код јавног оглашавања и
изнајмљивања слободног пословног простора;
тачку 4.3.5. – доношење одговарајућих рачуноводствених политика;
тачку 4.4.1. – уређење обрачуна и исплата плата, стимулација и награда,
привремени и повремени послове, накнаде по основу ауторских хонорара;
тачку 4.4.2. – правдање заосталих аконтација за службени пут и затварање
потраживања по том основу;
тачку 4.4.3. – поштовање правила о трошковима фиксних телефона;
тачку 4.4.4. – умањење расхода комуналних услуга;
тачку 4.4.5. – регулисање коришћења средстава репрезентације;
тачку 4.4.6. – повећање ефикасности система пријема и евидентирања улазних
рачуна;
тачку 4.5. – квалитетнији попис потраживања, континуирано усаглашавање
салда купаца;
тачку 4.6.1. – континуирано усаглашавање салда добављачима;
тачку 4.7. – изградња политике чистих рачуна;
тачку 4.8. – унапређење процедура јавних набавки;
тачку 4.9. – омогућавање истинитог и објективног приказивања имовине
предузећа, окончање активности на рјешавању имовинско-радних односа;
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-

тачку 4.10. – регулисање питања залиха;
тачку 4.11. – унапређење годишњег пописа средстава и обавеза;
тачку 4.12.1. – увођење система интерних контрола по "Coso modelu";
тачку 4.12.2. – успостављање функције интерне ревизије.

3) Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине тражи од Јавног радиотелевизијског сервиса БиХ да у року од 30 дана од дана пријема овог закључка
достави Комисији за финансије и буџет Дома народа план за отклањање недостатака
из ревизорског извјештаја за 2005. и 2006. годину.
4) Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине захтијева од Јавног
радио-телевизијског сервиса БиХ да тромјесечно извјештава Комисију за финансије
и буџет Дома народа о динамици отклањања недостатака по ревизорском извјештају
за 2005. и 2006. годину.
5) Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине сматра да Извјештај о
ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ) за 2005. и 2006. годину
треба упутити Тужилаштву БиХ.
Комисија за финансије и буџет Дома народа констатовала је да се Извјештај може
прихватити, те предлаже Дому народа његово усвајање.
У смислу одредаба члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка
Мајкић.
Ад. - 5. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић и позвала
Хариса Башића да упозна Комисију са дописом Министарства финансија и трезора БиХ а у
вези са пословним понашањем ФИПА-е. У расправи о овој тачки дневног реда учествовали
су: Ђинита Фочо, Харис Башић, Божо Рајић, Душанка Мајкић, Илија Филиповић и Хазим
Ранчић.
Присутни су констатовали да се може закључити расправа о овој тачки дневног
реда након сазнања да је спорно питање ријешено и да су спорни рачуни плаћени.
Ад. - 6. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. У расправи о
овој тачки дневног реда учествовали су: Божо Рајић, Душанка Мајкић и Илија Филиповић.
Након завршене расправе о овој тачки дневног реда присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Комисија за финансије и буџет Дома народа тражи од Колегијума Дома народа да
покрене иницијативу за измјене и допуне Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 33/06, 41/06, 91/06 и 91/07).
Ад. – 7. Разно
У оквиру ове тачке дневног реда Хазим Ранчић делегирао је питање одговора на упит
ГРОЗД-а. У расправи о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Божо
Рајић, Хазим Ранчић, Илија Филиповић, Драго Љубичић и Адем Ибрахимпашић. Након
завршене расправе о овој тачки дневног реда присутни су једногласно донијели
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ЗАКЉУЧАК
Задужује се Хазим Ранчић да у сарадњи са секретаром Комисије за финансије и буџет
за наредну сједницу Комисије сачини предлог одговора ГРОЗД-у.

Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 11. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Душанка Мајкић
закључила је сједницу у 14.35 часова.
Саставни дио Записника чини транскрипт са 11. сједнице Комисије за финансије и буџет
Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Привремени секретар
Комисије за финансије и буџет
Даворка Чаплински

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

