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Broj/Број: 02/3-50-1-14-21,2/08
Sarajevo/Сарајево, 25.09.2008.

ЗАПИСНИК
са 21. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 25.09.2008. године, с почетком у 11.10 часова

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Душанка Мајкић, Драго Љубичић, Божо Рајић и Адем
Ибрахимпашић.

ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Илија Филиповић и Хазим Ранчић.

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Мартин Бовен из Одјела за међународни развој Велике Британије
(ДФИД) и члан тима ДФИД-а Самир Мушовић, те Амила Ибрахимовић из ОЕБС-а.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Усвајање Записника са 20. сједнице Комисије за финансије и буџет;
2) Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је на 19.
сједници, одржаној 24.07.2008. године, у оквиру сарадње са Одјелом за међународни
развој Владе Велике Британије (ДФИД), усвојила Смјернице за преглед и анализу
ревизорских извјештаја, као нову методологију за разматрање извјештаја о ревизији
институција БиХ. Реализација пројекта разматрања ревизорских извјештаја почиње
сљедећим тачкама:
2.1. Разматрање Oбавјештења предсједавајуће Комисије за финансије и буџет
Дома народа о извјештајима Канцеларије за ревизију институција БиХ о
извршеној ревизији институција БиХ за 2007. годину;
2.2. Утврђивање листе институција БиХ које су у 2007. години добиле позитивно
мишљење Канцеларије за ревизију институција БиХ;
2.3. Утврђивање листе институција БиХ које су од Канцеларије за ревизију
институција БиХ у 2007. години добиле мишљење са резервом;
2.4. Утврђивање методологије за расподјелу ревизорских извјештаја;
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2.5. Утврђивање методологије за разматрање ревизорских извјештаја с резервом;
2.6. Утврђивање коначне расподјеле ревизорских извјештаја на чланове Комисије;
2.7. Утврђивање текста дописа Канцеларији за ревизију институција БиХ;
2.8. Утврђивање текста дописа ревидираним институцијама;
2.9. Утврђивање обрасца за писање појединачних извјештаја;
2.10.Усвајање Плана за разматрање и анализу извјештаја о ревизији
институција БиХ за 2007. годину;
2.11.Утврђивање датума када ће бити позвaни генерални ревизор и његови
замјеници ради елаборирања затражених одговора по допису – тачка Ад-2.7.
дневног реда;
2.12.Утврђивање прве групе ревизорских извјештаја који ће бити разматрани на
22. сједници Комисије;
2.13.Утврђивање датума одржавања 22. сједнице Комисије.
Двадесет прву сједницу Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ отворила је предсједавајућа Душанка Мајкић. Констатовала је да постоји
кворум те предложила дневни ред и позвала присутне да дају евентуалне предлоге,
примједбе или сугестије. Божо Рајић рекао је да би тачку Ад. – 2. требало преформулисати
да гласи: Разрада смјерница.
С обзиром да није било других предлога, примједаба или сугестија за допуну дневног
реда, предложени дневни ред са наведеном измјеном усвојен је једногласно.

Ад. – 1. Записник са 20. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ усвојен је једногласно, без примједаба.

Ад. – 2. Разрада смјерница
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно образложење
уз ову тачку дао је Самир Мушовић. Затим се приступило разматрању подтачака Ад. – 2.1. до
Ад.- 2.13. У расправи су учествовали: Божо Рајић, Самир Мушовић, Душанка Мајкић и Адем
Ибрахимпашић. Присутни су једногласно донијели:
ЗАКЉУЧАК
Комисија за финансије и буџет Дома народа предлаже Дому народа Парламентарне
скупштине БиХ да похвали сљедеће институције:
1) Агенцију за статистику БиХ;
2) Агенцију за јавне набавке БиХ;
3) Правобранилаштво БиХ;
4) Службу за заједничке послове БиХ;
5) Тужилаштво БиХ;
6) Агенцију за државну службу БиХ;
7) Архив БиХ;
8) Фонд за повратак БиХ;
9) Комисију за имовинске захтјеве расељених лица БиХ;
10) Одбор државне службе за жалбе БиХ;
11) Централну изборну комисију БиХ
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за транспарентност рада, усклађеност пословања са важећим законским прописима и
савјесно располагање буџетским средствима.
Овај закључак биће саставни дио коначног извјештаја о извјештајима Канцеларије за
ревизију институција БиХ о извршеној ревизији институција БиХ за 2007. годину, који
Комисија за финансије и буџет подноси Дому народа.
Комисија
резервом, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

је констатовала да је сљедећих 45 институција добило мишљење са
Агенција за рад и запошљавање БиХ
Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ
Центар за уклањање мина у БиХ - БХМАЦ
Дирекција за европске интеграције БиХ
Дирекција за имплементацију пројекта ЦИПС
Државна агенција за истраге и заштиту
Државна регулаторна комисија за електричну енергију БиХ
Генерални секретаријат Савјета министара БиХ
Гранична полиција БиХ
Институт за акредитовање БиХ
Институт за интелектуално власништво БиХ
Институт за метрологију БиХ
Институт за стандардизацију БиХ
Министарство цивилних послова БиХ
Министарство комуникација и транспорта БиХ
Министарство одбране БиХ
Министарство правде БиХ
Министарство безбједности БиХ
Институција омбудсмена за људска права БиХ
Омбудсман за заштиту потрошача у БиХ
Комисија за заштиту националних споменика БиХ
Предсједништво БиХ
Регулаторна агенција за комуникације БиХ - РАК
Суд БиХ
Управа БиХ за заштиту здравља биља
Канцеларија за разматрање жалби
Канцеларија за ветеринарство БиХ
Уставни суд БиХ
Високи судски и тужилачки савјет БиХ
Агенција за надзор над тржиштем БиХ
Агенција за осигурање у БиХ
Агенција за безбједност хране БиХ
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
Дирекција за економско планирање БиХ
Институт за нестала лица БиХ
Комисија за концесије БиХ
Конкуренцијски савјет БиХ
Министарство финансија и трезора БиХ
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ
Министарство иностраних послова БиХ
Министарство за људска права и избјеглице БиХ
Парламентарна скупштина БиХ
Служба за послове са странцима
Управа за индиректно опорезивање БиХ
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45. Канцеларија за законодавство Савјета министара БиХ.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
1) На четири сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа биће разматрано 45
ревизорских извјештаја институција Босне и Херцеговине које су добиле мишљење са
резервом, и то на:
-22. сједници -11 ревизорских извјештаја,
-23. сједници -11 ревизорских извјештаја,
-24. сједници -11 ревизорских извјештаја,
-25. сједници -12 ревизорских извјештаја.
.
2) Разговор са генералним ревизором током којег ће, без присуства представника
ревидираних институција, бити презентовани годишњи извјештаји ревизије биће одржан
у првом дијелу 22. сједнице.
3) На свакој сједници Комисије за финансије и буџет Дома народа биће утврђен датум
одржавања наредне сједнице Комисије на којој ће бити разматрани ревизорски
извјештаји.
4) Ревизорски извјештаји биће распоређени по сљедећој методологији:
-сваки члан Колегијума Комисије за финансије и буџет задужен је за припрему
осам ревизорских извјештаја,
-остали чланови Комисије задужени су за припрему по седам ревизорских
извјештаја.
-сви извјестиоци вршиће припреме за разматрање ревизорских извјештаја у складу
са сљедећим расопоредом:
Р/Б
1.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
ДУШАНКА МАЈКИЋ

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

СЈЕДНИЦА

1. Агенција за промоцију страних
инвестиција у БиХ- ФИПА
2. Гранична полиција БиХ

22. сједница

3. Министарство одбране БиХ
4. Предсједништво БиХ

23. сједница

5. Високи судски и тужилачки
савјет БиХ
6. Министарство иностраних
послова БиХ
7. Парламентарна скупштина БиХ
8. Дирекција за имплементацију
пројекта ЦИПС

24. сједница

25. сједница
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2.

3.

АДЕМ
ИБРАХИМПАШИЋ

БОЖО РАЈИЋ

1. Институт за акредитовање БиХ
2. Агенција за надзор над
тржиштем БиХ

22. сједница

3. Агенција за осигурање БиХ
4. Агенција за безбједност хране
у БиХ

23. сједница

5. Дирекција за цивилно
ваздухопловство БиХ
6. Служба за послове са
странцима БиХ

24. сједница

7. Управа за индиректно
25. сједница
опорезивање БиХ
8. Институт за метрологију БиХ
1. Државна
регулаторна 22. сједница
комисија
за
електричну
енергију- ДЕРК
2. Генерални
секретаријат
Савјета
министара
БиХ,
канцеларија и служби
3.
4.

5.
6.

Министарство комуникација
23. сједница
и транспорта БиХ
Регулаторна
агенција
за
комуникације БиХ
Канцеларија за разматрање
жалби БиХ
Канцеларија за ветеринарство 24. сједница
БиХ

7.

4.

ИЛИЈА ФИЛИПОВИЋ

Дирекција
за
економско
планирање БиХ
8. Министарство финансија и 25. сједница
трезора БиХ
1. Агенција за рад и
22. сједница
запошљавање БиХ
2. Уставни суд БиХ
3. Институт за интелектуално 23. сједница
власништво БиХ
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4. Канцеларија за законодавство
БиХ
5. Институт за стандардизацију
БиХ

5.

ХАЗИМ РАНЧИЋ

6. Министарство правде БиХ
7. Омбудсмен за људска права
БиХ
1. Центар за уклањање мина БиХ
2. Државна агенција за истрагу и
заштиту БиХ
3. Министарство безбједности

БиХ

24. сједница

25. сједница
22. сједница

23. сједница

4. Министарство цивилних

послова БиХ
5. Омбудсмен за заштиту
потрошача БиХ

24. сједница

6. Комисија за заштиту

националних споменика БиХ
7. Суд БиХ
6.

ДРАГО ЉУБИЧИЋ

1. Дирекција
за
интеграције БиХ
2. Управа БиХ за
здравља биља

25. сједница

европске 22. сједница
заштиту

3. Институт за нестала лица БиХ
4. Комисија за концесије БиХ
5. Конкуренцијски савјет БиХ

23. сједница
24. сједница

6. Министарство
спољне
трговине и економских односа 25. сједница
БиХ
7. Министарство за људска права
и избјеглице БиХ
5) Комисија за финансије и буџет Дома народа разматраће ревизорске извјештаје
у складу са Планом за разматрање и анализу извјештаја о ревизији институција
БиХ за 2007. годину.
6) Комисија за финансије и буџет Дома народа упутиће допис Канцеларији за
ревизију институција БиХ, којим ће тражити да јој достави:
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a.

информацију да ли je у претходној ревизији институција БиХ извршила
провјеру реализације закључака, као што је тражено Закључком број:
02/3-50-1-14-2к-6/07 од 17. 07. 2008. године;
b. исти одговор који је упућен Комисији за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, на основу њеног
дописа број: 1/4-50-1-4-28/08 од 21. 07. 2008. године.
7) Комисија за финансије и буџет Дома народа упутиће, у сврху припреме
ревидираних институција за саслушање, допис којим ће од ревидираних
институција тражити сљедеће податке:
a. Да се институција изјасни да ли је и у којој мјери реализовала
препоруке ревизије за 2007. годину;
b. Да институција наведе препоруке ревизије за 2007. годину које није
никако или их је у одређеној мјери реализовала;
c. Да институција објасни разлоге (а) понављања нереализованих
препорука ревизије, (б) повећаног броја налаза, (ц) повећаног броја и
обима квалификација изражених у мишљењу ревизора (изабрати упит
који одговара конкретном случају);
d. Да институција појасни (детаљно) разлоге због којих посљедњи
ревизорски извјештај указује на: (а) стагнацију у реализацији препорука
ревизије или (б) погоршање на дугогодишњој или годишној основи
(изабрати упит који одговара конкретном случају);
e. Да институција процијени колико јој је времена потребно да приступи
отклањању узрока који се наводе у ревизорском извјештају и да у
писаној форми направи пројекцију имплементације ревизорских
препорука (за налазе који се понављају из ранијих година и за налазе
који се наводе у посљедњем ревизорском извјештају);
f. Да институција процијени да ли јој је потребна израда вишегодишњег
програма за отклањање појединих неправилности у пословању и
рјешавање проблема који су се стално или повремено обнављали у
годишњим извјештајима ревизије; да процијени и у писаној форми
припреми пројекцију израде и имплементације таквог програма (који
укључује прецизне индикаторе прогреса, како би се избјегла „куповина
времена“ програмом који нема јасну перспективу реализације);
g. Да институција наведе евентуалне системске мјере које очекује као
могућу помоћ за рјешавање дијела проблема који се наводе у
извјештајима ревизије о њеном финансијском пословању;
8) Комисија за финансије и буџет Дома народа усвојила је јединствен образац за
писање појединачних забиљешки о ревизорским извјештајима.
9) 22. сједница Комисије за финансије и буџет Дома народа на којој ће се
разматрати 11 извјештаја биће одржана 15.10.2008. године. Члан тима
ДФИД-а Самир Мушовић одржаће појединачне презентације Смјерница
за разматрање ревизорских извјештаја члановима Комисије за финансије
и буџет Дома народа који нису присуствовали данашњој сједници - Илији
Филиповићу и Хазиму Ранчићу.
Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 21. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Душанка Мајкић, завршила је сједницу у
12.10 часова.
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Саставни дио овог записника је транскрипт са 21. сједнице Комисије за финансије и буџет
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

Привремени секретар
Комисије за финансије и буџет
Даворка Чаплински

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

