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На основу члана 35. став (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 33/06, 41/06, 91/06 и 91/07), Комисија за финансије и
буџет подноси Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
Извјештај
о раду Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине за период од 01.01.2008. до 31.12.2008. године

I – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Надлежности Комисије утврђене су чланом 28. Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ( „Сл. гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 91/06
и 91/07).
II - ОДЗИВ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ СЈЕДНИЦАМА
Присуство чланова Комисије сједницама изражено у процентима износи 87,34%. Од тога
појединачно присуство сједницама изражено у процентима износи:
-за 1 члана 100%;
-за 1 члана 94%;
-за 2 члана 88% ;
-за 1 члана 81%;
-за 1 члана 73%.
На основу прегледа присуства сједницама, може се закључити да су чланови Комисије
својим присуством омогућили њен несметан рад, што је резултирало чињеницом да је
Комисија све своје обавезе завршила у року.
III – НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ ПО ПОСЛОВНИКУ ДОМА НАРОДА
ф) Разматрање прописa у области финансија и буџета
Комисија је разматрала сљедеће законе:
1) Предлог закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине – друго
читање;
2) Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност,
предлагач: делегат Младен Иванић – прво читање (Извјештај Комисије о
принципима овог предлога закона био је негативан);
3) Предлог закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2008. годину - прво и друго читање;
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4) Предлог закона о платама у институцијама Босне и Херцеговине - прво и друго
читање;
5) Предлог закона о Фискалном савјету БиХ - прво и друго читање;
6) Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партијапредлагач: Интерресорна радна група - прво и друго читање;
7) Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједностпредлагач - делегат Младен Иванић - прво читање;
8) Предлога закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе
девизне штедње, предлагач: Савјет министара БиХ - прво читање.
Осврт Комисије на разматране законе

Мјере Комисије
Након разматрања Предлога закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2008. годину, Комисија за финансије и буџет
предложила је Дому народа да донесе сљедеће
ЗАКЉУЧКЕ:
1) Обавезује се Министарство финансија и трезора БиХ да из буџетске резерве
издвоји потребна средства за програме изградње лабораторије за калибрацију у
износу од 220.000,00 КМ те за подршку Агенцији за равноправност полова БиХ
при Министарству за људска права и избјеглице БиХ у износу од 100.000,00 КМ.
2) Задужује се Савјет министара БиХ да уради програм/план активности на
рјешавању смјештаја институција БиХ како би се умањили трошкови закупа.

а) Разматрање питања која се односе на Централну банку БиХ

У оквиру својих надлежности, Комисија је разматрала:
1. Финансијски извјештај Централне банке БиХ за 2007. годину;
2. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2007. годину;
г) Разматрање питања која се односе на извршење и надзор над извршењем буџета БиХ

У оквиру својих надлежности Комисија је разматрала:
1) Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза за период IXII 2007. године;
2) Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2007.
годину.
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Осврт Комисије на Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних
обавеза Босне и Херцеговине за 2007. годину

Комисија за финансије и буџет је, расправљајући о извршењу Буџета институција БиХ
и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период I-XII 2007. годинe, уочила да:

-

-

јe Буџет институција БиХ за 2007. годину износио 1,013.709.461 КМ, од чега
750.100.000 КМ чине укупни приходи, а 263.609.461 КМ приходи за сервисирање
спољног дуга;
укупно остварени приходи у 2007. години износе 785.550.580 КМ, или 105% у односу
на приходе планиране у Буџету;
у структури прихода, највећи удио имају приходи од индиректних пореза, 80,45 %;
укупно остварени расходи у 2007. години износе 702.526.859 КМ, или 83% у односу
на одобрени Буџет;
се у структури остварених расхода, на буџетске кориснике односи 669.609.527 КМ,
или 90% укупног расхода;
разлика између укупног оствареног прихода и расхода за 2007. годину износи
83.023.721 КМ и распоређује се у Буџет за 2008. годину;

На основу Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2007. годину, Комисија је констатовала да:

-

пословне активности већине буџетских корисника нису биле усклађене са
планираним утрошком буџетских средстава;

-

нереална пројекција буџета у односу на планиране активности појединих буџетских
корисника имала je за посљедицу стварање неискоришћених средстава у укупном
износу од 72.292.950 КМ, која су се могла ефикасније искористити за друге
потребе;

-

динамика запошљавања код већине буџетских корисника није била реална и
планирање је вршено на основу попуне планираног броја запослених, а не на основу
стварно могуће динамике запошљавања;

-

ниједна институција Босне и Херцеговине у 2007. години није остварила у
потпуности планирани буџет, односно искористила средства у намјене за које су
планирана, а то се морало одразити и на извршење њихових обавеза утврђених
Уставом БиХ и законима;

-

је кашњење са усвајањем Буџета за 2007. годину имало за посљедицу његово
лошије извршење.

Мјере Комисије
С обзиром на уочене неправилности, Комисија за финансије и буџет предложила је Дому
народа да донесе сљедеће
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ЗАКЉУЧКЕ
1. Налаже се Министарству финансија и трезора БиХ да предузме неопходне мјере с
циљем унапређења процеса планирања, контроле и извршења буџета и да о
предузетим мјерама обавијести Комисију за финансије и буџет.
2. Скреће се пажња Министарству финансије и тезора БиХ да је дужно да поштује
одредбе члана 22. став 2. Закона о финансирању институција БиХ ("Сл. гласник БиХ",
број 61/04) и да редовно Парламентарној скупштини БиХ доставља шестомјесечне
извјештаје о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза Босне и
Херцеговине.
3. Дом народа тражи од Савјета министара БиХ да поштује законске рокове за израду
предлога закона о буџету институција БиХ за наредну годину.
4.

Дом народа тражи од Савјета министара БиХ да предлог закона о буџету институција
БиХ за 2009. годину у што краћем року достави Предсједништву БиХ, како би се овај
закон што прије нашао у парламентарној процедури.

Осврт Комисије на Извјештај о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција
БиХ за 2007. годину
Канцеларија за ревизију институција БиХ оцијенила је Извјештај о извршењу
Буџета институција Босне и Херцеговине за 2007. годину са резервом, уз сљедеће
примједбе:











Раније препоруке на основу извршене ревизије Извјештаја о Буџету за 2006. годину
нису биле у потпуности реализоване током 2007. године (тачка 2. Извјештаја);
Систем планирања буџета на нивоу институција Босне и Херцеговине није био
значајније унапријеђен (тачка 3.1. Извјештаја);
Реализација буџета није системски уређена доношењем јединствених правила и
стандарда потрошње (тачка 3.2. Извјештаја);
Функција одговарајућих анализа и надзора над извршењем буџета и даље недостаје у
Министарству (тачка 3.3. Извјештаја);
Министарство није путем јавне конкуренције остварило избор комерцијалних банака
за обављање послова платног промета сагласно Закону о јавним набавкама БиХ и
Закону о финансирању институција БиХ (тачка 3.4. Извјештаја);
Унос обавеза у Главну књигу трезора вршен је и након прописаног крајњег рока за
унос података, што је имало за посљедицу касније затварање Главне књиге трезора,
кашњење у предаји финансијских извјештаја те непотпуне финансијске извјештаје
буџетских корисника (тачка 3.5. Извјештаја);
Информациони систем Министарства није унапријеђен у односу на претходну годину,
а услуге имплементације и одржавања софтвера нису обновљене у складу са
правилима јавних набавки (тачка 3.6. и 3.6.1. Извјештаја);
Појединачне билансне позиције у Збирном билансу стања нису образложене у
текстуалном дијелу Извјештаја о буџету (тачка 4.1. Извјештаја);
Укупни приходи буџета по Извјештају о буџету нису усаглашени са приходима
исказаним у Главној књизи трезора са 31.12.2007. године (тачка 4.2. Извјештаја);
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Намјенски приходи од донација нису под потпуном контролом Министарства (тачка
4.2.1. Извјештаја);
Укупни расходи буџета по Извјештају о буџету нису усаглашени са расходима
исказаним у Главној књизи трезора са 31.12.2007. године (тачка 4.3. Извјештаја);
Трансфери за пројектну документацију за коридор Vc у износу од 3.447.554 КМ нису
исказани у Главној књизи и Извјештају о буџету на капиталним издацима и изворима
средстава (тачка 4.3.1. Извјештаја), а као посљедица тога исказана је већа разлика
прихода над расходима за исти износ (тачка 4.4. Извјештаја).

Канцеларија за ревизију институција БиХ поново је нагласила да и даље није постигнут
задовољавајући напредак у оквиру планирања и извршења буџета и трезорског пословања, што
је посљедица недостатка потребних кадрова и недовољно дефинисаних разграничења
одговорности између буџетских корисника и Министарства финансија и трезора БиХ. Овај
проблем понавља се већ годинама, што има директне посљедице на извршење буџета.
Министарство финансија и трезора БиХ отклонило је недостатке по 13 препорука из
ревизорског извјештаја за 2006. годину, за двије препоруке отклањање уочених недостатака
је у току, а осам препорука није реализовано.
Мјере Комисије
С обзиром на мишљење Канцеларије за ревизију институција БиХ које је дато у
ревизорском извјештају, Комисија за финансије и буџет предложила је Дому народа сљедеће:
ЗАКЉУЧКЕ:
1. Налаже се Министарству финансија и трезора БиХ да у року од 60 дана од дана пријема
овог закључка достави Комисији за финансије и буџет Дома народа Програм за
отклањање неправилности у пословању, утврђених ревизорским извјештајима из ранијих
година, као и препорука из Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета
институција БиХ за 2007. годину, са именованим носиоцима активности, и то:
 Раније препоруке на основу извршене ревизије Извјештаја о Буџету за 2006.
годину нису биле у потпуности реализоване током 2007. године (тачка 2.
Извјештаја);
 Систем планирања буџета на нивоу институција Босне и Херцеговине није био
значајније унапријеђен (тачка 3.1. Извјештаја);
 Реализација буџета није системски уређена доношењем јединствених правила
и стандарда потрошње (тачка 3.2. Извјештаја);
 Функција одговарајућих анализа и надзора над извршењем буџета и даље
недостаје у Министарству (тачка 3.3. Извјештаја);
 Министарство није путем јавне конкуренције извршило избор комерцијалних
банака за обављање послова платног промета сагласно Закону о јавним
набавкама БиХ и Закону о финансирању институција БиХ (тачка 3.4.
Извјештаја);
 Унос обавеза у Главну књигу трезора вршен је и након прописаног крајњег
рока за уношење података, што је имало за посљедицу касније затварање
Главне књиге трезора, кашњење у предаји финансијских извјештаја и
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непотпуне финансијске извјештаје буџетских корисника (тачка 3.5.
Извјештаја);
Информациони систем Министарства није унапријеђен у односу на претходну
годину, а услуге имплементације и одржавања софтвера нису обновљене у
складу са правилима јавних набавки (тачка 3.6. и 3.6.1. Извјештаја);
Појединачне билансне позиције у Збирном билансу стања нису образложене у
текстуалном дијелу Извјештаја о буџету (тачка 4.1. Извјештаја);
Укупни приходи буџета по Извјештају о буџету нису усаглашени са приходима
исказаним у Главној књизи трезора са 31.12.2007. године (тачка 4.2.
Извјештаја);
Намјенски приходи од донација нису под потпуном контролом Министарства
(тачка 4.2.1. Извјештаја);
Укупни расходи буџета по Извјештају о буџету нису усаглашени са расходима
исказаним у Главној књизи трезора са 31.12.2007. године (тачка 4.3.
Извјештаја);
Трансфери за пројектну документацију за коридор Vc у износу од 3.447.554
КМ нису исказани у Главној књизи и Извјештају о буџету на капиталним
издацима и изворима средстава (тачка 4.3.1. Извјештаја), а као посљедица тога
исказана је већа разлика прихода над расходима за исти износ (тачка 4.4.
Извјештаја).

2. Обавезује се Министарство финансија и трезора БиХ да у року од 30 дана од дана
пријема овог закључка изради План попуњавања упражњених радних мјеста и достави
га Агенцији за државну службу БиХ и Комисији за финансије и буџет Дома народа.
3. Налаже се одговорним лицима Министарства финансија и трезора БиХ да одмах по
пријему овог закључка приступе утврђивању превентивних мјера за отклањање
утврђених неправилности и покрену поступак за утврђивање одговорности запослених
за пропусте наведене у ревизорском извјештају, те да о предузетим превентивним
мјерама и предузетим интерним мјерама против појединаца извијесте Комисију за
финасије и буџет Дома народа најкасније до 31. 03. 2009. године.
4. Обавезује се Савјет министара БиХ да, на једној од наредних сједница, размотри
Извјештај о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2007. годину
и о заузетим ставовима обавијести Парламентарну скупштину БиХ.
5. Извјештај о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2007. године
биће достављен Тужилаштву БиХ.
ј) Разматрање питања која се односе на извјештаје Канцеларије за ревизију институција
БиХ

У оквиру својих надлежности, Комисија је разматрала ревизорске извјештаје:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Агенцијe за статистику БиХ – позитивно мишљење;
Агенцијe за јавне набавке БиХ – позитивно мишљење;
Правобранилаштва БиХ – позитивно мишљење;
Службе за заједничке послове БиХ – позитивно мишљење;
Тужилаштва БиХ – позитивно мишљење;
Агенције за државну службу БиХ – позитивно мишљење;
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7) Архива БиХ – позитивно мишљење;
8) Фонда за повратак БиХ – позитивно мишљење;
9) Комисије за имовинске захтјеве расељених лица БиХ– позитивно мишљење;
10) Одбора државне службе за жалбе БиХ – позитивно мишљење;
11) Централне изборне комисије БиХ– позитивно мишљење
12) Агенције за рад и запошљавање БиХ – мишљење са резервом;
13) Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ – мишљење са резервом;
14) Центра за уклањање мина у БиХ – БХМАЦ – мишљење са резервом;
15) Дирекције за европске интеграције БиХ – мишљење са резервом;
16) Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС – мишљење са резервом;
17) Државне агенције за истраге и заштиту – мишљење са резервом;
18) Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ – мишљење са
резервом;
19) Генералног секретаријата Савјета министара БиХ – мишљење са резервом;
20) Граничне полиције БиХ – мишљење са резервом;
21) Инстиута за акредитовање БиХ – мишљење са резервом;
22) Инстиута за интелектуално власништво БиХ – мишљење са резервом;
23) Инстиута за метрологију БиХ – мишљење са резервом;
24) Инстиута за стандардизацију БиХ – мишљење са резервом;
25) Министарства цивилних послова БиХ – мишљење са резервом;
26) Министарства комуникација и транспорта БиХ – мишљење са резервом;
27) Министарства одбране БиХ – мишљење са резервом;
28) Министарства правде БиХ – мишљење са резервом;
29) Министарства безбједности БиХ – мишљење са резервом;
30) Институције омбудсмена за људска права БиХ – мишљење са резервом;
31) Омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ – мишљење са резервом;
32) Комисије за очување националних споменика БиХ – мишљење са резервом;
33) Предсједништва БиХ
34) Регулаторне агенције за комуникације БиХ – РАК – мишљење са резервом;
35) Суда БиХ – мишљење са резервом;
36) Управе БиХ за заштиту здравља биља – мишљење са резервом;
37) Канцеларије за разматрање жалби – мишљење са резервом;
38) Канцеларије за ветеринарство БиХ – мишљење са резервом;
39) Уставног суда БиХ – мишљење са резервом;
40) Високог судског и тужилачког савјета БиХ – мишљење са резервом;
41) Агенције за надзор над тржиштем БиХ – мишљење са резервом;
42) Агенције за осигурање у БиХ – мишљење са резервом;
43) Агенције за безбједност хране БиХ – мишљење са резервом;
44) Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ – мишљење са резервом;
45) Дирекције за економско планирање БиХ – мишљење са резервом;
46) Института за нестала лица БиХ – мишљење са резервом;
47) Комисије за концесије БиХ – мишљење са резервом;
48) Конкуренцијског савјета БиХ – мишљење са резервом;
49) Министарства финансија и трезора БиХ – мишљење са резервом;
50) Министарства спољне трговине и економских односа БиХ – мишљење са резервом;
51) Министарства иностраних послова БиХ – мишљење са резервом;
52) Министарства за људска права и избјеглице БиХ – мишљење са резервом;
53) Парламентарне скупштине БиХ – мишљење са резервом;
54) Службе за послове са странцима – мишљење са резервом;
55) Управе за индиректно опорезивање БиХ – мишљење са резервом;
56) Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ– мишљење са резервом.
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Осврт Комисије на разматране извјештаје

Комисија за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, у
сарадњи са Одјелом за међународни развој Владе Велике Британије (ДФИД), усвојила је
Смјернице за преглед и анализу ревизорских извјештаја као нову методологију за
разматрање ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ. На основу
усвојене нове методологије, Комисија је увела нови приступ у разматрању ревизорских
извјештаја, који је уједначен са Комисијом за финансије и буџет Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, тако да треба очекивати и уједначено извјештавање домова,
као и предлагање закључака и системских мјера.
Комисија за финансије и буџет Дома народа сматра да треба посебно похвалити и
нагласити транспарентност рада, усклађеност пословања са важећим законским прописима и
савјесно располагање буџетским средствима сљедећих институција:
1) Агенције за статистику БиХ;
2) Агенције за јавне набавке БиХ;
3) Правобранилаштва БиХ;
4) Службе за заједничке послове БиХ;
5) Тужилаштва БиХ;
6) Агенције за државну службу БиХ;
7) Архива БиХ;
8) Фонда за повратак БиХ;
9) Комисије за имовинске захтјеве расељених лица БиХ;
10) Одбора државне службе за жалбе БиХ;
11) Централне изборне комисије БиХ.
Комисија за финансије и буџет констатовала је да су у институцијама које нису
добиле позитивно мишљење ревизори уочили озбиљне пропусте, грешке и слабости, те
су им из тих разлога дали укупно 190 препорука. Највећи број препорука односи се на
сљедеће коментаре ревизије:
1. Слабости при планирању буџета, слаба контрола над извршењем буџета и
слабости везане за успостављање организационе структуре уочена је у 50 од
укупно 57 ревидираних институција;
2. Слабости у примјени прописа из области јавних набавки уочене су у 38 од укупно
57 ревидираних институција;
3. Слабости везане за правилник о систему интерних контрола, примјену и изградњу
система интерних контрола идентификоване су у 27 од укупно 57 ревидираних
институција;
4. Слабости везане за непостојање интерних правила потрошње и/или недосљедну
примјену усвојених интерних правила идентификоване су у 20 од укупно 57
ревидираних институција;
5. Слабости везане за формалне недостатке, неријешен статус менаџмента, статус
институције, те недостатак кључних закона за рад институције идентификовани су
у 10 од укупно 57 ревидираних институција;
6. Слабости при састављању финансијских извјештаја уочене су у 10 од укупно 57
ревидираних институција;
7. Слабости при обављању пописа имовине, средстава, извора средстава и обавеза
уочене су у 9 од укупно 57 ревидираних институција;
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8. Слабости везане за закључење уговора ван услова за збирне набавке и уговора
супротно инструкцијама Министарства финансија и трезора идентификоване су у
8 од укупно 57 ревидираних институција;
9. Слабости при реализацији програма посебних намјена уочене су у 7 од укупно 57
ревидираних институција;
10. Слабости везане за неплаћене обавезе, ненаплаћена потраживања и судске спорове
идентификоване су у 6 од укупно 57 ревидираних институција.
Канцеларија за ревизију институција БиХ информисала је Комисију да, приликом
анализе ревизорских извјештаја за 2007. годину, више пажње треба посветити свим
институцијама БиХ које су добиле ревизорско мишљење са квалификацијом "резерва", док
посебну пажњу Комисија треба да усмјери на институције које су у претходне двије или три
године добиле мишљење са квалификацијом "резерва". То су сљедеће институције:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Институција омбудсмена за људска права БиХ;
Министарство финансија и трезора БиХ;
Министарство одбране БиХ;
Министарство иностраних послова БиХ;
Канцеларија за ветеринарство БиХ;
Управа за индиректно опорезивање БиХ;
Министарство безбједности БиХ;
Државна агенција за истраге и заштиту;
Министарство за људска права и избјеглице БиХ;
Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ;
Предсједништво БиХ;
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ;
Служба за послове са странцима;
Комисија за очување националних споменика БиХ;
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ;
Генерални секретаријат Савјета министара БиХ.

Комисија ће у 2009. години разматрати коначан извјештај о разматраним ревизорским
извјештајима и предложити мјере у вези с налазима ревизије као и запажањима Комисије.

IV - Надлежности Комисије по члану 6. Закона о ревизији институција БиХ
("Сл. гласник БиХ", број 12/06)
У складу са чланом 6. Закона о ревизији институција БиХ, Комисија је разматрала:
1) Годишњи финансијски извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2007.
годину;
2) Тромјесечни финансијски извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2008.
годину;
3) Шестомјесечни финансијски извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ за
2008. годину;
4) Нацрт буџета Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2009. годину;
5) Годишњи план ревизије за 2008/2009. годину;

11

6) Деветомјесечни финансијски извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ.

Мјере Комисије
У складу са чланом 6. Закона о ревизији институција БиХ, Комисија је на предлог
Заједничке комисије за избор независне ревизорске куће за услуге ревизије финансијских
извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2006. и 2007. годину изабрала фирму
Ревсар, Друштво за ревизију и пословни консалтинг, Сарајево. Ово је иначе први пут да се у складу
са Законом врши контрола финансијског пословања Канцеларије за ревизију институција БиХ.
Комисија ће у 2009. години разматрати налаз независне ревизорске куће Ревсар.
V - ОСТАЛО
У оквиру осталих активности из њене надлежности, Комисија је разматрала:
1) Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. години;
2) Финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај за 2007. годину;
3) Допис Министарства финансија и трезора БиХ у вези са пословним понашањем
ФИПА-е.
4) Извјештај о раду за 2007. годину и План пословања за 2008. годину ЈП Службени
гласник БиХ.

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

