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I. Uvodne napomene
Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) jedno je od sedam stalnih povjerenstava Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH.
Rad Povjerenstva utemeljen je na odredbama Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH (“Sl. glasnik BiH”, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09), a njegova
nadleţnost propisana je člankom 44. Poslovnika.
Povjerenstvo ima devet članova, a Ured tajnika Povjerenstva trenutačno zapošljava dva drţavna
sluţbenika (tajnika i stručnog suradnika).
II. Statistiĉki podaci o radu Povjerenstva
Povjerenstvo je aktivno radilo na provedbi obveza utvrĎenih Poslovnikom kao i obveza predviĎenih
u Orijentacijskom radnom planu Povjerenstva za 2009. godinu.
Povjerenstvo je odrţalo 23 sjednice (od 38. do 60. sjednice), i to u terminima:
1. 38. sjednica Povjerenstva - 15. 1. 2009. godine
2. 39. sjednica Povjerenstva - 26. 1. 2009. godine
3. 40. sjednica Povjerenstva - 4. 2. 2009. godine
4. 41. sjednica Povjerenstva - 12. 2. 2009. godine
5. 42. sjednica Povjerenstva - 16. 3. 2009. godine
6. 43. sjednica Povjerenstva - 30. 3. 2009. godine
7. 44. sjednica Povjerenstva - 14. 4. 2009. godine
8. 45. sjednica Povjerenstva - 22. 4. 2009. godine
9. 46. sjednica Povjerenstva - 8. 5. 2009. godine
10. 47. sjednica Povjerenstva - 21. 5. 2009. godine
11. 48. sjednica Povjerenstva - 4. 6. 2009. godine
12. 49. sjednica Povjerenstva - 6. 7. 2009. godine
13. 50. sjednica Povjerenstva - 20. 7. 2009. godine
14. 51. sjednica Povjerenstva - 27. 8. 2009. godine
15. 52. sjednica Povjerenstva - 10. 9. 2009. godine
16. 53. sjednica Povjerenstva - 24. 9. 2009. godine
17. 54. sjednica Povjerenstva - 8. 10. 2009. godine
18. 55. sjednica Povjerenstva - 19. 10. 2009. godine
19. 56. sjednica Povjerenstva - 2. 11. 2009. godine
20. 57. sjednica Povjerenstva - 17. 11. 2009. godine
21. 58. sjednica Povjerenstva - 9. 12. 2009. godine
22. 59. sjednica Povjerenstva - 22. 12. 2009. godine
23. 60. sjednica povjerenstva - 28. 12. 2009. godine.
Povjerenstvo je 21. 1. 2009. godine odrţalo jednu posebnu sjednicu tijekom stanke u
zasjedanju Zastupničkog doma, posvećenu razmatranju spornog dijela teksta Izvješća
Povjerenstva o Prijedlogu zakona o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih obveza
BiH za 2009. godinu. Povjerenstvo je takoĎer 12. 2. 2009. odrţalo i jednu zajedniĉku
sjednicu s Povjerenstvom za financije i proračun Doma naroda, posvećenu usuglašavanju
zbirnih i pojedinačnih zaključaka obaju povjerenstava po obavljenoj raviziji financijskog
poslovanja institucija BiH za 2007. godinu.
To znači da je Povjerenstvo u 2009. godini odrţalo ukupno 25 sjednica.
Povjerenstvo je 11. 3. 2009. organiziralo i odrţalo javnu raspravu o Prijedlogu zakona o
javnim nabavama u BiH, kojoj je nazočilo 108 zainteresiranih predstavnika različitih
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drţavnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija vlasti, javnih poduzeća, te
organizacija iz cijele BiH. U raspravi su izneseni različiti prijedlozi, primjedbe i sugestije
na tekst Prijedloga zakona, a koji su Povjerenstvu dostavljeni i u pisanom obliku.
Povjerenstvo je 9. 6. 2009. organizirano sluţbeno putovalo u Banju Luku na zajednički sastanak
članova parlamentarnih povjerenstava/odbora nadleţnih za razmatranje revizorskih izvješća u
BiH. Organizator zajedničkog sastanka je Projekt Američke organizacije za meĎunarodni razvoj
(USAID) -Partnerstvo za unapreĎenje ekonomskih reformi (PARE).
Povjerenstvo u 2009. godini nije imalo organiziranih radnih posjeta.

III. Aktivnosti Povjerenstva
1. Zakonodavne aktivnosti Povjerenstva
Na temelju čl. 104. i 110. Poslovnika Doma, Povjerenstvo je u 2009. godini razmotrilo ukupno 19
prijedloga zakona, od kojih je deset usvojilo u obje faze u povjerenstvu, pet usvojilo u prvoj fazi u
povjerenstvu, četiri odbilo u prvoj fazi u povjerenstvu, dok je jedan prijedlog zakona u proceduri u
povjerenstvu – I. faza. Zakone su predlagali Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH,
povjerenstva Zastupničkog Doma, te zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine
BiH.
Razmatrani su sljedeći prijedlozi zakona:
- Prijedlozi zakona usvojeni u obje faze u povjerenstvu:
1. Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za 2009.
godinu (predlagatelj: Predsjedništvo BiH)
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH
(predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
3. Prijedlog zakona o trošarinama u BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
4. Prijedlog zakona o javnim nabavama (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama
BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u
institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih stranaka
(predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama BiH
(predlagatelj: zastupnik Bajazit Jašarević)
9. Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za 2010.
godinu (predlagatelj: Predsjedništvo BiH)
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduţivanju, dugu i jamstvima
BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
-Prijedlozi zakona usvojeni u prvoj fazi u povjerenstvu, a neusvojeni u prvom ĉitanju
u Zastupniĉkom domu
1. Prijedlog zakona o jamstvenom fondu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
2. Prijedlog zakona o financijskom leasingu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
3. Prijedlog zakona o okviru devizne politike u BiH (predlagatelj: Vijeće ministara
BiH)
4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH
(predlagatelj: Klub zastupnika Stranke za BiH)
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5. Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za 2010.
godinu (predlagatelj: Predsjedništvo BiH)
-Prijedlozi zakona koji nisu usvojeni u prvoj fazi u povjerenstvu
1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (predlagatelj: Klub
zastupnika SNSD-a)
2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o reviziji institucija BiH (predlagatelj: zastupnik
Momčilo Novaković)
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u BiH (predlagatelj: zastupnik
Jerko Ivanković Lijanović)
4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH
(predlagatelj: Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma)
Prijedlog zakona u proceduri u povjerenstvu
1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (predlagatelj: Klub
zastupnika SNSD-a)
2. Aktivnosti Povjerenstva vezane za razmatranje i usvajanje ostalih akata
Tijekom 2009. godine Povjerenstvo je razmatralo niz akata koji nemaju zakonodavni karakter, od
kojih posebno valja istaknuti sljedeće:
1. Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH za 2008. godinu;
2. Orijentacijski radni plan Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH za 2009. godinu;
3. Jedanaest revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2007. s
revizorskim “pozitivnim mišljenjem”;
4. Financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31. 12. 2006. i 31. 12. 2007.
godine, s mišljenjem ovlaštenog revizora;
5. Dopis Samostalnog sindikata drţavnih i policijskih sluţbenika i uposlenika u
institucijama BiH, sudbenoj vlasti i javnim ustanovama BiH, zaprimljen 18. 12.
2008.;
6. Izvješće o financijskom poslovanju Radio-televizije BiH u 2007. godini;
7. Izvješće o radu Ministarstva financija i trezora BiH za 2008. godinu;
8. Dopis Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH u vezi s izradom
Prijedloga zakona o javnim nabavama, zaprimljen 29. 1. 2009.;
9. Dopis Samostalnog sindikata drţavnih i policijskih sluţbenika i uposlenika u
institucijama BiH, sudbenoj vlasti i javnim ustanovama BiH u vezi s primjenom
Zakona o porezu na dohodak uposlenih u institucijama BiH, zaprimljen 29. 1. 2009.;
10. Dopis Sindikata Granične policije u vezi s Odlukom Vijeća ministara BiH o visini,
načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u
institucijama BiH, zaprimljen 25. 2. 2009. godine;
11. Godišnje financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH za 2008.;
12. Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2008. godinu;
13. Izvješće o radu Ureda za razmatranje ţalbi za 2008. godinu;
14. Informacije Ureda za razmatranje ţalbi od 10. 7. 2008. i 24. 2. 2009. u vezi s
realizacijom preporuke po revizorskom izvješću za 2007. godinu;
15. Godišnje izvješće Centralne banke BiH za 2008.;
16. Financijsko izvješće Centralne banke BiH za 2008. godinu;
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17. Incijativa Saveza samostalnih sindikata BiH za donošenje odluke koja ima za cilj
smanjenje troškova ukupne javne potrošnje i uvoĎenje štednje na svim razinama
vlasti u BiH, zaprimljena 12. 3. 2009. godine;
18. Izvješće o utrošku sredstava Predsjedništva BiH za 2008. godinu;
19. Akcijski plan Ministarstva financija i trezora BiH sastavljen sukladno zaključcima
Parlamentarne skupštine BiH u vezi s obavljenom revizijom Izvješća o izvršenju
Proračuna institucija BiH za 2007. godinu, zaprimljen 9. 4. 2009.;
20. Prijedlog SPDS-a za ublaţavanje recesijske krize, zaprimljen 6. 4. 2009.;
21. Tromjesečno financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31. 3.
2009.;
22. Prijedlog mjera iz nadleţnosti Vijeća ministara BiH za ublaţavanje utjecaja globalne
ekonomske krize na gospodarstvo BiH;
23. Incijativa zastupnika Sadika Bahtića u vezi s dodjelom novčanih sredstava
nogometnoj reprezentaciji BiH;
24. Izvješće revizije učinka o temi Proces zapošljavanja državnih službenika u
institucijama BiH;
25. Obavijest Ministarstva financija i trezora BiH o načinu reguliranja isplate novčanih
naknada predsjedatelju i članovima Ureda za razmatranje ţalbi za rad po neriješenim
ţalbama, zaprimljena 29. 4. 2009.;
26. Izvješće o financijskom poslovanju BHRT-a za 2008. godinu, s prijedlogom
korekcije financijskih izvješća BHRT-a za 2007. i 2008. godinu;
27. Privremeno izvješće Istraţnog povjerenstva za utvrĎivanje trošenja donatorskih
sredstava;
28. Prezentacija Prijedloga projektnih aktivnosti s dinamikom realizacije (DFID-ov i
USAID-ov tim) i Jačanje parlamenata u BiH i prezentacija aktivnosti projekta
pruţanja stručne pomoći Povjerenstvu (USAID/PARE);
29. Plan razmatranja revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za
2008. godinu;
30. Dopisi SPDS-a, zaprimljeni 30. 6. 2009. i 7. 7. 2009.;
31. Dopis Gospodarske komore FBiH u vezi sa smjernicama Vijeća Europske zajednice
i odlukama Europske komisije kojima je propisano trošarinsko zakonodavstvo EU,
zaprimljen 16. 6. 2009.;
32. Informacija JP BH POŠTA d.o.o., Sarajevo, o nezakonitim postupanjima pojedinih
pravnih osoba u obavljanju djelatnosti koje su isključivo povjerene javnim
poštanskim operaterima, zaprimljena 12. 6. 2009.;
33. Dopis Zakonodavno-pravnog sektora Zajedničke sluţbe Parlamentarne skupštine
BiH kao realizacija zaključka s 49. sjednice Povjerenstva vezano uz izradu
poslovnika o radu Povjerenstva;
34. Šestomjesečno financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija BiH na dan 30. 6.
2009.;
35. Prva skupina revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008.
godinu;
36. Nacrt proračuna Ureda za reviziju institucija BiH za 2010. godinu;
37. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća BHRT-a na dan 31. 12. 2008.;
38. Druga skupina revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za
2008. godinu;
39. Poslovnik o radu Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma u području
revizije;
40. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za 2008.
godinu;
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41. Izvješće o reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2008. godinu;
42. Treća skupina revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008.
godinu;
43. Incijativa zastupnika Rifata Dolića u vezi s kontrolom poslovanja i kontrolom
zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i poduzimanje mjera zbog
primjene lihvarskih kamata i poticanja negativnih posljedica financijske krize i
recesije u BiH;
44. Informiranje Povjerenstva o obavljanju specijalne revizije „Elektroprenosa BiH –
Elektroprijenosa BiH“ A.D., Banja Luka;
45. UtvrĎivanje stajališta Povjerenstva u vezi s Prijedlogom zakona o slobodnim zonama
u BiH u smislu zaključka s 59. sjednice Zastupničkog doma;
46. Revizorsko izvješće o financijskom poslovanju Generalnog tajništva Vijeća ministara
BiH za 2008. godinu;
47. Informacija o godišnjem planu revizije Ureda za reviziju institucija BiH za
2009./2010. godinu;
48. Zbirno mišljenje o revizorskim izvješćima financijskog poslovanja institucija BiH za
2008. godinu, s prijedlogom zaključaka i prilozima 1., 2., 3., 4. i 5. koji čine
jedinstvenu cjelinu sa Zbirnim mišljenjem;
49. Ponovno razmatranje Zbirnog mišljenja o revizorskim izvješćima financijskog
poslovanja institucija BiH za 2008., s prijedlogom zaključaka i prilozima koji čine
jedinstvenu cjelinu sa Zbirnim mišljenjem;
50. Devetomjesečno financijsko izvješće Ureda za reviziju na dan 30. 9. 2009.;
51. Ponovno razmatranje Incijative zastupnika Rifata Dolića u vezi s kontrolom
poslovanja i kontrolom zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i
poduzimanjem mjera zbog primjene lihvarskih kamata i poticanja negativnih
posljedica financijske krize i recesije u BiH;
52. Dopis Agencije za sigurnost hrane BiH u vezi sa stavljanjem na raspolaganje dijela
neutrošenih proračunskih sredstava Agencije za 2009. godinu;
53. Molba Zemaljskog muzeja BiH za pomoć u rješavanju pitanja financiranja sedam
kulturnih ustanova BiH;
54. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i meĎunarodnih obveza BiH za
razdoblje I. – VI. 2009. godine;
55. Izvješće o reviziji Javnog radiotelevizijskog servisa BiH za 2008. godinu.
3. Ostale aktivnosti Povjerenstva i radni sastanci
Članovi Povjerenstva su u 2009. godini sudjelovali u radu nekoliko seminara i drugih sastanaka, na
inicijativu odreĎenih domaćih i meĎunarodnih institucija kao i na vlastitu incijativu, od kojih su
najznačajniji bili:
1. Organiziranje radnog sastanka Povjerenstva s predstavnicima Ministarstva financija
i trezora BiH u vezi s Prijedlogom zakona o Proračunu institucija Bosne i
Hercegovine i meĎunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu,
odrţanog u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, dana 15. 1. 2009.;
2. Sudjelovanje predsjedatelja, prvog zamjenika predsjedatelja i tajnika Povjerenstva na
seminaru o temi Proračunske procedure i parlament, odrţanom u Bratislavi, Slovačka, od
21. 1. do 24. 1. 2009., u organizaciji Parlamenta Slovačke i NDI-a;
3. Odrţavanje niza radnih sastanaka s predstavnicima Projekta jačanje upravljanja
javnim financijama u BiH (USAID PSP u BiH) radi nastavka suradnje po pitanjima
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razmatranja revizorskih izvješća i jačanja uloge dvaju povjerenstava u proračunskom
ciklusu;
4. Sudjelovanje predsjedatelja i tajnika Povjerenstva na radnom sastanku s
predstavnicima SIGME u vezi s usvajanjem Prijedloga zakona o javnim nabavama,
odrţanog u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, dana 31. 3. 2009.;
5. Sudjelovanje predsjedatelja i tajnika Povjerenstva na radnom sastanku s
predstavnicima USAID-a, Partnerstva za unapreĎenje ekonomskih reformi BiH
(PARE) i USAID PSP u BiH u pogledu načina, metoda i plana suradnje u idućem
razdoblju, odrţanog u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, dana 15. 5.
2008.;
6. Sudjelovanje rukovodstva Povjerenstva, člana Povjerenstva Save Erića i tajnika
Ţeljka Kosmajca na radionici u organizaciji DFID-a, Projekt jačanja upravljanja
javnim financijama u BiH, odrţanoj 12. i 13. 10. 2009. na Vlašiću. Na radionici se
raspravljalo o sljedećim pitanjima: izvršna vlast i nadzor nad proračunom - ključne
uloge i odgovornost članova parlamenta, uloga povjerenstava u procesu planiranja i
izradbe proračuna u BiH, jačanje uloge Parlamentarne skupštine BiH u
proračunskom procesu, jačanje transparentnosti i odgovornosti odrţavanjem javnih
rasprava o proračunu i financiranje parlamenta - proračunski procesi i prioriteti;
7. Tajnik Povjerenstva sudjelovao je na seminaru o temi Upravljanje rizicima –
procjena rizika, u organizaciji OESS-a, odrţanog od 7. do 9. 10. 2009. na Ilidţi,
Sarajevo;
8. Rukovodstvo i tajnik Povjerenstva su od 25. do 31. 10. 2009. boravili na studijskom
putovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu, u organizaciji DFID-a, posvećenom jačanju
uloge bh. parlamentarnih povjerenstava u nadzoru javnih financija, planiranja i
izrade proračuna. Cilj studijskog putovanja bio je upoznati sudionike s
mogućnostima, procesima i mehanizmima koji su na raspolaganju članovima
Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, a koje se odnose na vladine financije,
planiranje i izradu proračuna. Na studijskom putovanju raspravljalo se o sljedećim
pitanjima: praćenje proračunskih procesa, uloga parlamenta i parlamentarnih
povjerenstava u izradi, pregledanju i odobravanju proračuna, uključujući
ocjenjivanje učinka tih povjerenstava, izvješćivanje parlamenta i javnosti, suradnja
izmeĎu trezora i parlamenta, razvoj fiskalne strategije Ujedinjenog Kraljevstva,
analiza i utvrĎivanje prioriteta meĎu prijedlozima za novu potrošnju (veliki kapitalni
projekti), odreĎivanje potencijalnih ušteda, priprema procjena proračuna,
proračunska dokumentacija koju priprema trezor i administrativna organizacija i
funkcije parlamenta i povjerenstva;
9. Sudjelovanje drugog zamjenika predsjedatelja Povjerenstva Velimira Jukića i
tajnika Povjerenstva na stručnom savjetovanju o vjerodostojnom tumačenju pravne
norme i primjena u Parlamentarnoj skupštini BiH, odrţanog 12. 11. 2009., u zgradi
Parlamentarne skupštine BiH.
10. Sudjelovonje rukovodstva Povjerenstva, člana Povjerenstva Bajazita Jašarevića i
tajnika Povjerenstva na radionici o temi Prijedlozi proračuna institucija
obrambenog i sigurnosnog sektora na razini BiH za 2010. godinu, odrţanoj u Tuzli
18. i 19. 11. 2009.;
11. Nazočenje rukovodstva i tajnika Povjerenstva programu usavršavanja pod nazivom
Program usavršavanja iz područja revizije, medija i zakonodavstva za
parlamentarne zastupnike i glavne revizore i meĎunarodnoj konferenciji ICGFM,
odrţanim od 28. 11. do 7. 12. 2009. u Washingtonu, SAD, u organizaciji Američke
agencije za meĎunarodni razvoj (USAID). Na konferenciji ICGFM (International
Consortium on Government Financial Management) sudjelovali su predstavnici
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zakonodavne vlasti, revizorskih institucija i ministri financija iz cijeloga svijeta, a
predsjedatelj Povjerenstva imao je zapaţeno izlaganje o obradi revizorskih izvješća
u Povjerenstvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.
IV. Revizijski proces
Na temelju članka 44. stavka (1) točke j) Poslovnika, Povjerenstvo je u 2009. godini
razmotrilo revizorska izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu.
Povjerenstvo je, temeljem Smjernica za pregled i analizu revizorskih izvješća usvojenih
2008. u okviru suradnje s Odjelom za meĎunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID
timom), izradilo ovogodišnji Plan razmatranja revizorskih izvješća o financijskom
poslovanju institucija BiH za 2008. godinu, te Domu dostavilo Zbirno mišljenje o revizorskim
izvješćima financijskog poslovanja institucija BiH za 2008. godinu, s prijedlogom zaključaka (u
daljnjem tekstu: Zbirno mišljenje), te prilozima 1., 2., 3., 4. i 5. uz Zbirno mišljenje za usvajanje.
Prilog 1. Zbirnog mišljenja je mišljenje Povjerenstva o revizorskim izvješćima financijskog
poslovanja institucija BiH za 2008. godinu, s utvrĎenim „pozitivnim mišljenjem“ i „pozitivnim
mišljenjem sa skretanjem pozornosti“.
Prilog 2. Zbirnog mišljenja su pojedinačna mišljenja Povjerenstva o revizorskim izvješćima
financijskog poslovanja za 31 instituciju BiH čija su revizorska izvješća bila predmetom analize u
Povjerenstvu, s tabličnim pregledima realizacije revizorskih preporuka za razdoblje od pet godina u
prilogu.
Prilog 3. Zbirnog mišljenja sadrţi tablični pregled najčešće ponavljanih nalaza pri reviziji
financijskog poslovanja institucija BiH u razdoblju od 2006. do 2008. godine.
Prilog 4. Zbirnog mišljenja je tablični pregled s izjašnjenjima institucija iz druge skupine o
eventualnim sustavnim mjerama, čijim bi se poduzimanjem otklonili uzroci ponavljanja revizorskih
nalaza u njihovom poslovanju.
Prilog 5. Zbirnog mišljenja je tablični prikaz realizacije prošlogodišnjeg zaključka Povjerenstva o
utvrĎivanju stegovne odgovornosti za ponovljene revizijske nalaze u razdoblju od 2005. do 2007.
godine, koji je usvojen u Zastupničkom domu
(podrobnije: Zbirno mišljenje u prilogu)
Detaljnije o revizorsk
V. Akti Povjerenstva
Povjerenstvo je, obavljajući poslove iz svoje nadleţnosti u 2009. godini, izradilo i usvojilo
sljedeća akta:
- 13 izvješća (10 izvješća o prijedlozima zakona u drugoj fazi u povjerenstvu, 1
izvješće o radu Povjerenstva za 2008. godinu, 1 izvješće o usaglašavanju zaključaka
oba parlamentarna povjerenstva po reviziji za 2007. godinu i 1 dopuna izvješća
vezana za Proračun 2009. godine.)
- 70 mišljenja (21 mišljenje o prijedlozima zakona u prvoj fazi u povjerenstvu; 33
(31+1+1) mišljenja vezana za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH za
2008. godinu; 16 mišljenja po drugim aktima)
- 2 plana (orijentacioni radni plan povjerenstva za 2008. i plan razmatranja
revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu.)
Povjerenstvo je u radu utvrdilo 168 zakljuĉka, od kojih 49 zaključka razmatrajući
prijedloge zakona i ostale akte za koje je nadleţno, 15 usaglašenih zaključka po reviziji za
2007. godinu i 104 /94+10/ zaključka po reviziji financijskog poslovanja institucija BiH za
2008. godinu.
Povjerenstvo je takoĎer sastavilo veći broj dopisa i ostalih akata nuţnih za voĎenje
korespondencije s drugim institucijama i organizacijama.
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VI. Suradnja Povjerenstva s drugim institucijama i organizacijama
1. Tijekom 2009. godine pojačana je suradnja Povjerenstva s Uredom za reviziju
institucija BiH pri obradi revizorskih izvješća financijskog poslovanja institucija
BiH za 2008. godinu.
2. Povjerenstvo je u 2009. godini ostvarilo uspješnu suradnju s ekspertima Projekta
jačanje upravljanja javnim financijama u BiH (USAID PSP u BiH) pri razmatranju
revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008., kada je po
prvi put došlo do preklapanja proračunskog i revizorskog procesa kroz primjenu
članka 16. stavak (4) Zakona o reviziji institucija BiH („Sl. glasnik BiH“, br.12/06).
3. Povjerenstvo je u 2009. godini suraĎivalo s predstavnicima USAID/PARE projekta
kroz niz odrţanih sastanaka i seminara posvećenih procedurama parlamentarnih
odbora/povjerenstava za razmatranje revizorskih izvješća. TakoĎer uz pomoć
USAID/PARE projekta, izraĎen je i usvojen Poslovnik Povjerenstva za financije i
proračun Zastupničkog doma u području revizije.
VIII. Sažetak
Na temelju nabrojanih aktivnosti moţe se zaključiti da je Povjerenstvo u domeni
zakonodavne i ostalih aktivnosti skoro potpuno izvršilo postavljene zadatke.
Uslijed povećanog posla posla u 2009. godini, Povjerenstvo nije realiziralo dva planirana
posjeta Upravi za neizravno oporezivanje u Banjoj Luci i Agenciji za sigurnost hrane u
Mostaru, koji su preneseni u 2010. godinu.
Od zakonodavnih aktivnosti potrebno je istaknuti rad na Zakonu o javnim nabavama, s
obzirom na značaj materije, te odrţavanje javne rasprave o spomenutom zakonu.
Poseban angaţman u ovoj godini Povjerenstvo je iskazalo u obradi revizorskih izvješća o
financijskom poslovanju institucija BiH za 2008. godinu, sukladno smjernicama za
revizorski proces DFID tima, s ciljem poboljšanja i transparentnosti financijskog poslovanja
proračunskih korisnika.
Povjerenstvo će i u idućem razdoblju nastojati maksimalnim angaţiranjem doprinositi
poboljšanju cjelokupne situacije u područjima za koje je nadleţno.

Predsjedatelj Povjerenstva
Mr. ecc. sc. Sadik Bahtić

Prilozi:
- Zbirno mišljenje Povjerenstva o revizorskim izvješćima financijskog poslovanja institucija
BiH za 2008. godinu, s prijedlogom zaključaka, bez priloga;
- Tablični prikaz nazočnosti članova Povjerenstva sjednicama u 2009. godini.
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38. sjednica
15.1.2009.

39. sjednica
26.1.2009.

40. sjednica
4.2.2009.

41. sjednica
12.2.2009.

42. sjednica
16.3.2009.

43. sjednica
30.3.2009.

44. sjednica
14.4.2009.

45. sjednica
22.4.2009.

46. sjednica
8.5.2009.

47. sjednica
21.5.2009.

48. sjednica
4.6.2009.

49. sjednica
6.7.2009.

50. sjednica
20.7.2009.

51.sjednica
27.8.2009.

52. sjednica
10.9.2009.

53. sjednica
24.9.2009.

54. sjednica
8.10.2009.

55. sjednica
19.10.2009.

56. sjednica
2.11.2009.

57. sjednica
17.11.2009.

58. sjednica
9.12.2009.

59. sjednica
22.12.2009.

60. sjednica
28.12.2009.

Ime i
prezime
člana
Povjerenstva

Redni broj

TABLIČNI PRIKAZ ODRŽANIH SJEDNICA I PRISUSTVA ČLANOVA
POVJERENSTVA ZA FINANCIJE I PRORAČUN ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH
ZA 2009. GODINU
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5. Adem Huskić
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6. Bajazit Jašarević
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7. Drago Kalabić
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8. Zlatko
Lagumdžija
9. Salko Sokolović
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