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ЗАПИСНИК
са 18. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 09.07.2008. године, са почетком у 12.10 часова

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

ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ: Илија Филиповић.

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: из ЈПНИО Службени лист БиХ директор Драган Прусина и шеф
Рачуноводства Сенада Раковац, из Канцеларије за ревизију институција БиХ главни ревизор
Миленко Шего, из Спољнотрговинске коморе БиХ Здравко Маринковић, из Одјела за
међународни развој Велике Британије (ДФИД) члан тима Самир Мушовић 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 17. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа;
2) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању
политичких партија - предлагач: Интерресорна радна група - прво читање;
3) Разматрање Одговора Канцеларије за ревизију институција БиХ по Закључку број:
02/3-50-1-14-15,2ц/08 од 08.04.2008. године (План активности Канцеларије за ревизију
за 2008. годину и уврштавање ревизије Јавног РТВ сервиса);
4) Разматрање Извјештаја о раду за 2007. годину и Плана пословања за 2008. годину
ЈПНИО Службени лист БиХ;
5) Доношење одлуке о одабиру најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке избора
независне ревизорске куће за услуге ревизије финансијских извјештаја Канцеларије за
ревизију институција БиХ;
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6) Разматрање Извјештаја о извршењу закључака Комисије за финансије и буџет Дома
народа по ревизорским извјештајима за 2006. годину;
7) Информација о изради методологије и садржаја приручника за разматрање
ревизорских извјештаја.

Осамнаесту 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.
С обзиром да није било предлога, примједаба или сугестија за допуну дневног реда,
предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Ад. - 1. Записник са 17. 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 и рекла да се
Предлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија
разматра у првом читању, те подсјетила присутне да су добили Мишљење Уставноправне
комисије Дома народа и Извјештај Интерресорне радне групе о раду на изради Предлога
закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија. Душанка Мајкић
је рекла да су из Дома народа у Интерресорној радној групи били: Младен Иванић, Илија
Филиповић и Алма Чоло, те да је Предлог закона усвојен консезусом свих чланова. У
Предлогу закона има неких одредаба које нису добро ријешене па на то треба дјеловати
амандмански, али највећи дио је техничке природе и нема суштинских промјена у односу на
постојећи закон.
Божо Рајић рекао је да треба прихватити принципе Закона.
Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, након расправе о принципима:
1) једногласно је прихватила принципе Предлога закона;
2) текст Предлога закона упутила у даљу законодавну процедуру.
У смислу одредаба члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.
Ад. – 3. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић и рекла да
сматра да Парламентарна скупштина БиХ, као партнер Канцеларије за ревизију институција
БиХ, има право да у одређеним околностима тражи да Канцеларија направи ревизију и онда
када то она није ставила у свој првобитни план ревизије. Ако Парламентарна скупштина БиХ
усваја план рада Канцеларије, онда има право и да интервенише и да тражи да се изврши
ревизија, да се види да ли се стање промијенило у односу на претходне двије године које је
ревизија посматрала, јер је то основ за многе друге одлуке.
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Миленко Шего подсјетио је да је Канцеларија за ревизију институција БиХ по
Закону дужна да изврши ревизију свих буџетских корисника, те да је за 2007. годину то
учинила за 57 институција, а што се тиче осталих институција, тамо гдје постоје јавна
средства, Канцеларија може извршити ревизију. Када је ријеч о Јавном РТВ сервису, добро је
што је извршена ревизија јер су многе препоруке реализоване и то је први пут да
Парламентарна скупштина БиХ расправља о ревизорском извјештају за ту институцију, без
обзира што је раније постојала и независна ревизија. Већина европских земаља врши
ревизију Јавног РТВ сервиса, али не сваке године, већ сваке двије до три године. Није
обавеза Канцеларије за ревизију институција БиХ да врши ревизију Јавног РТВ сервиса, али
ако Парламентарна скупштина БиХ затражи ревизију, Канцеларија је спремна да то обави.
Одговор Канцеларије је формално-правног карактера и члан 18. Закона о ревизији
институција БиХ ("Сл. гласник БиХ", број 12/06) каже да Парламентарна скупштина БиХ или
Комисија за финансије и буџет може захтијевати ревизију одређене институције и
Канцеларија је спремна да изађе у сусрет захтјеву Комисије. Ако постоји јединствен став
Комисије за финансије и буџет о ревизији Јавног РТВ сервиса, Канцеларија за ревизију
институција БиХ је спремна да се укључи у план активности за 2008. годину и ту ревизију.
Душанка Мајкић подсјетила је да је Комисија свим институцијама које су имале
препоруке у ревизорским извјештајима упутила закључке који су потврђени од Дома народа,
а којима је од институција тражено да у року од 30 дана обавијесте Комисију шта су урадиле
и шта намјеравају урадити на отклањању неправилности које је уочила ревизија. Јавни РТВ
сервис није одговорио на закључак и то је разлог зашто се тражи ревизија његовог
пословања.
Миленко Шего истакао је да су по члану 16. Закона о ревизији институција БиХ
институције дужне да обавијесте Канцеларију о преузетим активностима, али Јавни РТВ
сервис није то учинио.
Хазим Ранчић подсјетио је да је на пленарној сједници Парламентарне скупштине
БиХ расправљано о Јавном РТВ сервису и да су представници Јавног РТВ сервиса рекли да
су предузели одређене активности на реализацији препорука Канцеларије за ревизију
институција БиХ. Предложио је да Комисија затражи од Јавног РТВ сервиса одговор шта је
учињено по препорукама ревизије и закључцима Комисије.
Адем Ибрахимпашић рекао је да је нови менаџмент Јавног РТВ сервиса постављен
тек крајем 2007. године и да треба извршити ревизију пословања за 2008. годину, јер ће се
тек тада моћи уочити побољшања у пословању.
Божо Рајић рекао је да је премала временска дистанца између старог и новог
менаџмента да би се стање у Јавном РТВ сервису значајније поправило. Канцеларија за
ревизију институција БиХ може у свом плану активности рећи да ће вршити ревизију и
других институција на захтјев комисија Парламентарне скупштине БиХ, и на тај начин
оставити у свом Плану ревизије институција БиХ простор за једну или двије интервенције
Парламентарне скупштине БиХ.
Душанка Мајкић нагласила је да је ревизија институција за 2007. годину завршена и
да се овдје говори о Плану ревизије институција БиХ за 2008. годину.
Божо Рајић затражио је да се на Комисији разјасни да ли се говори о Плану ревизије
институција БиХ за 2008. годину или ревизији за 2008. годину.
Миленко Шего појаснио је да је ревизија за 2007. годину завршена, а да 01. 09.2008.
године почоње претходна ревизија за 2008. годину. Од 01.03.2009. године до краја шестог
мјесеца 2009. године траје завршна ревизија буџетских корисника за 2008. годину, тако да
ако дође до ревизије пословања Јавног РТВ сервиса, то ће бити у 2009. години.
Душанка Мајкић констатовала је да је постигнут договор са Канцеларијом за
ревизију институција БиХ да се изврши ревизија пословања Јавног РТВ сервиса за 2008.
годину и она ће се извршити 2009. године.
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Ад. – 4. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић и подсјетила
присутне да још увијек није донесен закон о Службеном листу БиХ, иако је Министарство
правде БиХ формирало стручну комисију за припрему закона, тако да Службени лист БиХ
послује у нејасним условима. Савјет министара БиХ усвојио је Извјештај о раду за 2007.
годину и План пословања за 2008. годину ЈПНИО Службени лист БиХ. Рекла је и да
пословна функција Службеног листа подразумијева издавање: ''Службеног гласника БиХ'',
''Службених новина Федерације БиХ'' и ''Службених новина Кантона Сарајево''. У Извјештају
је наведен Биланс стања у износу од 18 милиона и Биланс успјеха који показује остварену
бруто добит у износу од 5.800.000,00 односно нето добит у износу од 5.400.000,00 КМ, те
затражила појашњење навединих ставки у Извјештају.
Драган Прусина рекао је да је штампање службених гласила вршено на основу
закљученог уговора и спроведене процедуре јавне набавке. Уговор је закључен са двије
фирме, и то: "Унионинвест пластика" Семизовац и Штампарија "Око". Ставка Трошкови
услуга износе 2.658.000,00, од тога на штампање отпада 800.000,00 а на дистрибуцију
1.300.000,00 КМ која се врши путем БХ пошта.
Душанка Мајкић питала је колико је запослених у Службеном листу БиХ,
нагласивши да се из Извјештаја не виде јасно подаци о њиховим платама.
Драган Прусина одговорио је да Службени лист БиХ има 48 запослених, и то 22
запослена у Уредништву, и 26 запослених у службама: Издаваштва, Рачуноводства, Општих
и правних послова, Огласном одјељењу и Комерцијали, тако да трошкови нето плата износе
916.953,00 КМ.
Душанка Мајкић упитала је од које године је Драган Прусина директор и када је
именован Управни одбор.
Драган Прусина одговорио је да врши дужност директора од 2004. године, те
објаснио да је предсједника Управног одбора Службеног листа БиХ, Симу Јанковића, Савјет
министара БиХ именовао 28.10.2004. године, а два члана Управног одбора именовала је
Влада Федерације БиХ 2001. године.
На основу овог одговора, Душанка Мајкић констатовала је да су чланове
Управног одбора именовали Савјет министара БиХ и Влада Федерације БиХ, те упитала гдје
је ту Република Српска.
Драган Прусина одговорио је да је предсједавајући Управног одбора Симо
Јанковић именован 28.10.2004. године и да долази са Пала.
Душанка Мајкић интересовала се зашто се путем интернета не може приступити
веб-страници Службеног листа БиХ без плаћања, нагласивши да Парламентарна скупштина
БиХ доноси законе и објављује их, а мора платити приступ.
Драган Прусина појаснио је да је у процесу израде веб-портал који ће омогућити
брз и лак приступ информацијама, а проблем са отварањем страница на којима су закони
јавља се као проблем даваоца услуге, БХ Телекома, те да већ дуже времена настоје
отклонити сметње које ометају слободан приступ..
Душанка Мајкић констатовала је да Службени лист БиХ има одлуку за куповину
зграде и упитала да ли је у реду да Службени лист БиХ вишак средстава употријеби за
изградњу нове зграде.
Драган Прусина нагласио је да је Савјет министара БиХ донио закључак да
институције које остваре вишак прихода могу та средства употријебити за изградњу објекта
за своје потребе, па је Управни одбор, због неадекватног простора у којем се налази
Службени лист БиХ, донио одлуку да се средства употријебе за изградњу зграде за потребе
Службеног листа БиХ. Истакао је да се ради о закључку Управног одбора који је упућен
Савјету министара БиХ.
Адем Ибрахимпашић истакао је да подржава Извјештај, те сматра да власник новца
треба да одлучи како ће га употријебити.
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Божо Рајић констатовао је да о куповини зграде не одлучује Службени лист БиХ
и похвалио га за остварену добит. Питао је да ли Службени лист БиХ има издатака за
закупнину, те на који начин ће се ријешити квалификациона и национална структура
запослених, с обзиром да није у складу са стањем у БиХ.
Драган Прусина је појаснио да нема издатака за закупнину и да је донијета одлука
о процедурама запошљавања како би се ријешио проблем квалификационе и националне
структуре запослених.
Хазим Ранчић истакао је да се проблем са недостатком законских прописа, као и
проблем са саставом Управног одбора не може ставити на терет менаџмента јер је то
проблем оснивача односно Савјета министара БиХ, али и Парламентарне скупштине БиХ.
Похвалио је пословање са добити из године у годину, што доприноси повећању капитала и
унапређењу технолошких услова за рад, као и домаћинско понашање менаџмента који жели
претворити новац у некретнину, што представља заначајно улагање. На основу тога
закључио је да Извјештај о раду за 2007. годину и План пословања за 2008. годину ЈП
Службени лист БиХ треба подржати.
Драган Прусина појаснио је да у структури прихода највећу ставку чине приходи
од огласа и то 6 милиона, а да је цијена једног огласа износила 462 КМ плус ПДВ, с тим да је
он цијену снизио на 316,00 КМ са ПДВ-ом и тако утврђена цијена нижа је у односу на земље
у региону. Савјет министара БиХ затражио је од Службеног листа БиХ да му достави
Предлог цјеновника услуга.
Божо Рајић констатовао је да Службени лист БиХ прати годишње плаћање
претплате, што се види из Извјештаја у којем је наведено да је обустављена достава гласила
онима који нису измирили потраживања, а то значи да Службени лист БиХ врши контролу
плаћања извршених услуга.
Хазим Ранчић похвалио је праћење наплате годишње издатих примјерака и
обуставу испоруке службених гласила нередовним платишама.
Душанка Мајкић питала је како се утврђују цијене, односно да ли се води рачуна
о калкулацији цијена. Предложила је да се, пошто Комисија прима Извјештај к знању, донесе
закључак којим ће се обавезати Савјет министара БиХ да регулише правни статус Службеног
листа БиХ. Посебно је истакла да Комисија исти закључак стално доноси, а да по њему није
ништа учињено.
Драган Прусина објаснио је да Службени лист БиХ цијену огласа формира на
основу калкулације узимајући у обзир све трошкове, директне и индиректне.
Након исцрпне расправе о појединостима Извјештаја, Комисија за финансије и буџет
Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
1. примила је к знању Извјештај о раду за 2007. годину и Плану пословања за 2008.
ЈПНИО Службени лист Босне и Херцеговине.
Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине предлаже Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине да донесе
ЗАКЉУЧАК
Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине тражи од Савјета
министара БиХ да регулише правни статус ЈПНИО Службени лист БиХ Сарајево.
У смислу одредаба члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.
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Ад. – 5. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић и констатовала
да је Заједничка комисија за избор независне ревизорске куће за услуге ревизије
финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ доставила Извјештај и
објаснила да је Заједничка комисија добила само двије понуде, с тим што је само једна
испунила услове за процедуру по Закону о јавним набавкама. У складу с тим, Заједничка
комисија за избор независне ревизорске куће предлаже да се закључи уговор са фирмом
Ревсар, Друштво за ревизију и пословни консалтинг Сарајево, јер једино она испуњава све
техничке услове и дала је најбољу понуду за Парламентарну скупштину БиХ. На основу тога
предложила је да Комисија донесе одлуку о одабиру најповољнијег понуђача. Присутни су
једногласно донијели
ОДЛУКУ
О ОДАБИРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Фирма Ревсар, Друштво за ревизију и пословни консалтинг, Сарајево, Долина 2/II,
ИДБ 4200272230009, изабрана је за најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке избора
ревизорске куће за услуге ревизије финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција
БиХ за 2006. и 2007. годину за Парламентарну скупштину БиХ, у складу са критеријумима
поступка о јавној набавци путем конкурентског поступка.

Ад. – 6. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић и подсјетила да
је Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине при разматрању ревизорских извјештаја за 2006. годину донијела закључке за
сваку институцију и да је те закључке усвојио и Дом народа. Закључци су упућени свим
институцијама и треба да буду основ за претходну ревизију Канцеларије за ревизију
институција БиХ. У закључцима је тражено да институције у року од 30 дана од дана пријема
закључка обавијесте Комисију за финансије и буџет Дома народа и Канцеларију за ревизију
институција БиХ о томе шта намјеравају урадити на отклањању примједаба које је изнијела
Канцеларија за ревизију институција БиХ у ревизорским извјештајима за 2006. годину.
Међутим, осам институција није одговорило на закључак Комисије за финансије и буџет
Дома народа, а то су:
1.
2.
3.
4.

5.

Агенција за надзор над тржиштем БиХ - примједбе ревизије односе се на
унапређење система интерних контрола;
Институт за акредитовање БиХ - примједбе ревизије односе се на унапређење
система интерних контрола и примјену Закона о јавним набавкама;
Високи судски и тужилачки савјет БиХ - примједбе ревизије односе се на
примјену Закона о јавним набавкама и ограничења у обиму ревизије за реализоване
грантове подршке (донације);
Агенција за промоцију страних инвестиција у БиХ – ФИПА - примједбе
ревизије односе се на унапређење система интерних контрола, нереализоване
препоруке ревизије из Извјештаја о извршеној ревизији за 2005. годину,
финансијско извјештавање, буџет, извршење буџета, примјену Закона о јавним
набавкама и попис средстава и извора средстава;
Институт за стандарде, метрологију и интелектуално власништво БиХ примједбе ревизије односе се на нереализоване препоруке ревизије из Извјештаја о
извршеној ревизији за 2005. годину, унапређење система интерних контрола,
примјену Закона о јавним набавкама и попис средстава и извора средстава;
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6. Регулаторна агенција за комуникације БиХ - примједбе ревизије односе се на
унапређење система интерних контрола и коришћење средстава акумулираног вишка
прихода над расходима;
7. Министарство финансија и трезора БиХ - примједбе ревизије односе се на
нереализоване препоруке ревизије из Извјештаја о извршеној ревизији за 2005,
унапређење система интерних контрола, буџет, извршење буџета, примјену Закона о
јавним набавкама;
8. Јавни радио-телевизијски сервис БиХ - примједбе ревизије односе се на
унапређење интерних правила и процедура, организовање пословања на ефикаснији и
рационалнији начин; унапређење процеса финансијског планирања, побољшање
процеса наплате РТВ таксе, преиспитивање постојеће маркетиншке стратегије уз
јасно дефинисање стратегије маркентишког наступа, повећање транспарентности код
јавног оглашавања и изнајмљивања слободног пословног простора; доношење
одговарајућих рачуноводствених политика; уређење обрачуна и исплата плата,
стимулација и награда, привремени и повремени послове, накнаде по основу
ауторских хонорара; правдање заосталих аконтација за службени пут и затварање
потраживања по том основу; поштовање правила о трошковима фиксних телефона;
умањење расхода комуналних услуга; регулисање коришћења средстава
репрезентације; повећање ефикасности система пријема и евидентирања улазних
рачуна; квалитетнији попис потраживања, континуирано усаглашавање салда купаца;
континуирано усаглашавање салда добављачима; изградња политике чистих рачуна;
унапређење процедура јавних набавки; омогућавање истинитог и објективног
приказивања имовине предузећа, окончање активности на рјешавању имовинскорадних односа; регулисање питања залиха; унапређење годишњег пописа средстава и
обавеза; увођење система интерних контрола по "Coso'' моделу; успостављање
функције интерне ревизије.
На основу наведеног, нагласила је да није за то да се поново пише овим институцијама и
тражи да испуне своју обавезу већ предлаже да институције које нису одговориле на
закључак Комисије треба да имају посебан третман при разматрању ревизорских извјештаја
за 2007. годину, посебно код саслушања.
Миленко Шего објаснио је да се приликом вршења претходне ревизије прво
разматрају препоруке из ревизорског извјештаја за претходну годину и подсјетио да је
законска обавеза свих ревидираних институција да, у року од 60 дана, доставе одговор
Канцеларији за ревизију институција БиХ шта су преузеле по препорукама ревизије, с тим да
има институција које нису доставиле одговор. У 2006. години биле су 221 препоруке, од чега
је реализовано 54% препорука у односу на претходну годину, с тим да 28% препорука није
уопште реализовано. У 2005. години реализација препорука је износила 44%.
Божо Рајић упитао је зашто ревидиране институције нису извршиле препоруке
ревизије и препоручио да се код новог саслушања посебно обрати пажња на њих.
Хазим Ранчић је рекао да није у реду да поједине институције имају посебан
статус, већ да их код саслушања треба третирати у складу са законом.
Душанка Мајкић нагласила је да уколико неко не поштује налаз и мишљење
ревизије, онда се он мора наћи у посебном статусу.
Хазим Ранчић нагласио је да по закону нема посебног статуса у наведеним
случајевима.
Миленко Шего објаснио је да ревизорски извјештај садржи препоруке ревизије за
претходну годину, реализоване препоруке, препоруке које су у току, нереализоване
препоруке, али и додатак у виду интерног писма који садржи грешке које немају значај па
зато нису наведене у основном ревизорском извјештају.

8

Хазим Ранчић истакао је дa постоје институције које из године у годину крше
законске прописе и према њима би требало предузимати одређене мјере, а за то би
Парламентарна скупштина БиХ морала имати на располагању инструменте којима би овај
проблем могла ријешити.
Миленко Шего нагласио је да Канцеларија за ревизију институција БиХ има
законску обавезу да доставља ревизорске извјештаје Предсједништву БиХ, Министарству
финансија и трезора БиХ и Савјету министара БиХ, али да ревизорске извјештаје никад није
разматрао Савјет министара БиХ па је неопходно да се и они укључе у овај процес.
Самир Мушовић истакао је мјере које су на располагању Парламентарној
скупштини БиХ, а то су политичке одлуке, те, у складу са законом, смањење буџета
одређеној институцији, и то на тачно одређеним позицијама буџета као што су: трошкови
репрезентације, трошкови службених путовања, трошкови горива и набавке аутомобила.

Ад. – 7. Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дао је Самир Мушовић. Нагласио је да на основу реализације закљученог
Меморандума о разумијевању између комисија за финансије и буџет Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине и Одјела за међународни развој Велике Британије (ДФИД),
чланови тима ДФИД-а урадили су анализу потојећих поступака које предузимају Комисије.
Чланови овог тима урадили су табеларни преглед реализованих препорука за 56 институција
и на основу тога предложили да се институције које су оцијењене позитивним мишљењем не
позивају на јавно саслушање већ да буду јавно похваљене, а институције у којима је по
налазу ревизије утврђено погоршање пословања треба анализирати, и то у периоду од 12
мјесеци. Чланови тима ДФИД-а урадили су водич под називом "Смјернице за разматрање и
анализу ревизорских извјештаја", који ће бити доставњен члановима Комисије. Предложио је
да се ревизорски извјештаји обраде на четири заједничке сједнице комисија за финансије и
буџет оба дома. Прва сједница подразумијева припреме за селекцију ревизорских извјештаја
институција које показују погоршање или стагнацију у пословању. Друга сједница
подразумијева да се позове главни ревизор као квалификовани свједок и скрене пажња на
оне институције које носе највећи ризик и које траже већу пажњу при разматрању
ревизорског извештаја. За трећу сједницу треба направити ужи избор ревидираних
институција и позвати их на саслушање, а на четвртој сједници би се донијели закључци. На
овај начин сагледаће се стање институције у периоду од пет година, те смањити ранији
појединачни ангажман за 50% у односу на претходну годину, а ефекти рада ће се значајно
повећати.
Миленко Шего нагласио је да има институција у којима је утврђено значајно
погоршање пословања и да ће Смјернице за разматрање и анализу ревизорских извјештаја
допринијети бољем раду Комисије за финансије и буџет Дома народа и Парламентарној
скупштини Босне и Херцеговине.
Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 18. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Душанка Мајкић
закључила је сједницу у 13.30 часова.

Привремени секретар
Комисије за финансије и буџет
Даворка Чаплински

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

