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ЗАПИСНИК
са 11. сједнице Комисије за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 26.07.2007. године, у времену од 10 до 14.30 часова.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Садик Бахтић, Лазар Продановић,
Салко Соколовић, Велимир Јукић, Бајазит Јашаревић, Адем Хускић и Саво Ерић.
Сједници нису присуствовали чланови Комисије Златко Лагумџија и Драго Калабић.
Сједници су присуствовали посланици и позвани представници институција: Ранко Шакота,
Закира Муратовић, Нада Матла, Џенита Фочо и Мубера Чаушевић из Министартсва
финансија и трезора БиХ; Нада Ловрић и Јусуф Халилагић из Министарства правде БиХ;
Елмира Пашагић из Високог судског и тужилачког савјета; Есад Суљић и Хазима Ражаница
из Министарства спољних послова БиХ; Златко Акшамија из Агенције за државну службу
БиХ; Мирза Хољан и Мубера Рамић из Предсједништва БиХ; Добро Јовичић из Генералног
секретаријата Савјета министара канцеларија и слижби; Аљоша Чампара и Јадранка Кораћ
из Парламентарне скупштине БиХ; Драгица Милетић из Правобранилаштва БиХ; Здравко
Маринковић из Спољнотрговачке коморе БиХ; Којо Коривица из Министарства
комуникација и транспорта БиХ; Миленко Шего и Драган Кулина из Канцеларије за
ревизију институција БиХ; Амила Ибрахимагић из Мисије ОЕБС-а у БиХ; Срећко Бурсаћ из
Кабинета предсједавајућег Савјета министара БиХ; Драгица Хинић, привремени секретар
Комисије за финансије и буџет; Нина Лакомица из Истраживачког сектора ПСБиХ.
Сједници је предсједавао Садик Бахтић, предсједавајући Комисије.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање Предлога закона о измјени Закона о административним таксама БиХдруга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по
основу рачуна старе девизне штедње-друга комисијска фаза (предлагач: Савјет
министара БиХ);
3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама БиХпрва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
4. Разматрање 11 извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за
2006. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања
институција БиХ);
________________________________________________________________________________________________________________________
______
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5. Текућа питања.
Чланови Комисије једногласно су усвојили предложени дневни ред.
Ад. - 1. Разматрање Предлога закона о измјени Закона о административним таксама
БиХ - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
Одлучивање о Предлогу закона у цјелини- II комисијска фаза
Мубера Чаушевић дала је краће уводне напомене о Предлогу закона о измјени Закона о
административним таксама БиХ, који Комисија разматра у другој комисијској фази.
Након уводног образложења и краће расправе констатовано је да на Предлог закона није
било уложених амандмана, а потом су овај предлог закона чланови Комисије једногласно
усвојили и упутили у даљу парламентарну процедуру.
Aд.-2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу
обавеза по основу рачуна старе девизне штедње - друга комисијска фаза
(предлагач: Савјет министара БиХ)
Одлучивање о амандманима и Предлогу закона у цјелини - друга комисијска фаза
Закира Муратовић образложила је разлоге за доношење Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, а које је
навела и приликом расправе о принципима овог закона. Потом је навела нове моменте који
би требало да резултирају и повољнијим условима за поврат старе девизне штедње
грађанима. Истакла је да је Радна група задужена за овај закон одржала одређени број
састанака са представницима девизних штедиша. Ти састанци резултирали су предлогом
Радне групе за измјене неких одредаба Предлога закона које су повољније за штедише. Овај
предлог измјена упућен је и Савјету министара БиХ, који је, по њиховом сазнању, сагласан
са измјенама. Измјене се односе на уједначавање рока за верификацију у оба ентитета којим
би тај рок сада био пролонгиран до 30.09.2007. године, на давање гаранције штедишама да
ће овај дуг имати исти третман као спољни дуг, док питање рока поврата није усаглашено
јер штедише инсистирају на року од пет година, док је Радна група мишљења да би тај рок
могао сада бити до девет година. Стога су припремљени и предлози амандмана у том
правцу.
Бајазит Јашаревић замолио је представицу Савјета министара БиХ да Комисији јасно
предочи који би рок за поврат девизне штедње био реалан, без угрожавања економске
стабилности БиХ, с обзиорм да је ово питање често предмет политичких размирица.
Комисија би морала бити детаљно информисана и о другим условима исплате, као што је
нпр. питање камата и сл.
Садика Бахтића занимала је висина укупног потраживања по овом основу, с обзиром да
је верификација резултирала мањим бројем подносилаца него што се претпостављало.
Закира Муратовић одговорила је да је до сада у процесу верификације пријављено
потраживање у висини од око 800 милиона КМ, а по процјенама, требало би да тај износ
буде у висини од 1,200.000.000 до 1.500.000.000 КМ.
Велимир Јукић, након информације Закире Муратовић, рекао је да би требало да Комисија
усагласи договорене измјене са Савјетом министара БиХ .
Бајазит Јашаревић потом је предложио да Комисија искористи пословничку могућност
јер је дошло до значајног смањења обавеза од предвиђених, и усвоји амандман којим се
скраћује рок за исплату девизне штедње са 13 година на рок исплате до 9 година.
Лазар Продановић изразио је негодовање због чињенице да Министарство финансија и
трезора није о овим питањима и амандманима до сједнице информисало предсједавајућег
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или секретара Комисије, како би се на вријеме реаговало. Потом је нагласио спремност да се
на овој сједници наведени амандмани усвоје.
Драгица Хинић информисала је да један дио амандмана излази из оквира Предлога закона
и односи се на основни законски текст, иако би било реално и добро прихватити их,
уколико је с њима сагласан Савјет министара БиХ.
Потом је одређена пауза у трајању од десет минута ради консултација.
Након паузе констатовано је да је Савјет министара БиХ сагласан и стоји иза четири
предложена амандмана. Након консултација у Секретаријату ПСБиХ, секретар Драгица
Хинић информисала је да постоји сагласност за разматрање наведених амандмана.
Након краће расправе, чланови Комисије једногласно су усвојили сљедећа четири
амандмана, које су предложили Бајазит Јашаревић, Лазар Продановић и Велимир Јукић.
Амандман I
У Предлогу закона, у члану 1, прије ријечи: “ у члану 1. став (4) мијења се и гласи”, додаје се
текст: “у члану 1, иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4), који гласе:
(3)
Осигурање средстава за несметано измирење обавеза по основу рачуна старе
девизне штедње неће бити условљавано прерасподјелом средстава јавне потрошње нити
ребалансом буџета.
(4)
У сврху изналажења могућности осигурања додатних средстава за измирење
обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, министарства финансија ентитета и
Дистрикта редовно ће сагледавати стање буџета и изналазити могућност прерасподјеле
евентуалног вишка средстава буџета у сврху повољнијих услова поврата старе девизне
штедње.»
Досадашњи став (3) Закона постаје став (5), а већ предложени став (4) Предлога закона
постаје став (6), те досадашњи став (5) Закона постаје став (7).
Амандман II
У члану 8. Предлога закона, у оквиру предложене измјене става (1) члана 17. Закона, ријечи:
«а најкасније до 1. маја 2007. године» бришу се.
Иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
«(2) Изузетно од одредаба става (1) овог члана, утврђује се додатни рок за подношење
захтјева за верификацију у трајању од мјесец дана, који ће се завршити најкасније до 30.
септембра 2007. године, а Агенције су дужне да завршие поступак верификације најкасније
до 15. децембра 2007. године.»
Досадашњи став (2) постаје став (3).
Aмандман III
Иза члана 10. Предлога закона додаје се нови члан 11, који гласи:
„Члан 11.
У члану 21. став (1) тачка а) ријечи: «до 13 година, а најкасније до 31.12.2020.»
замјењују се ријечима: «до 9 година, а најкасније до 31.12.2016. године».
Амандман IV
У Предлогу закона, иза новог члана 11 (претходни Амандман), додаје се члан 12, који гласи:
„Члан 12.
У члану 23., иза става (3) додаје нови став (4), који гласи:
« (4) Измирење обавеза по основу рачуна старе девизне штедње има исти приоритет као
и измирење обавеза по основу сервисирања спољног дуга.
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Досадашњи став (4) постаје став (5).
Слиједом предложених амандмана, досадашњи чл. 11. и 12. Предлога закона постају чл. 13. и
14.
Комисија је потом једногласно прихватила текст Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, са усвојеним
амандманима, уз констатовање неопходности његовог доношења, те Представничком дому
Парламентарне скупштине БиХ предложила његово усвајање.
Aд. - 3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним
набавкама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
Разматрање и одлучивање о прнципима Предлога закона - I комисијска фаза
Џенита Фочо образложила је Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним
набавкама БиХ. Истакла је да је урађен уз помоћ Европске комисије а у складу са
директивама ЕУ. Предлогом закона исправљене су, уз остало, и језичке и техничке грешке.
Нагласила је да је својим одредбама постојећи закон строжи од директива ЕУ. Потом је
навела да је свјесна чињенице којом измјена преко 50% постојећих одредаба захтијева
израду новог текста закона, али је навела да је измјеном обухваћено 25 постојећих чланова,
те да су додате неке нове одредбе. Информисала је да је Канацеларија за унутрашње
тржиште из Брисела упутила одређене примједбе на текст Предлога закона, као што је нпр.
задржавање преференцијала. Одговорено им је да Босна и Херцеговина још увијек има
право да користи ту могућност. Такође, Канцеларија за жалбе упутила је приговор јер није
уграђен одређени број чланова из домена њеног рада.
Бајазит Јашаревић сматра да су наведене информације тачне и урађене с намјером да се
ова област уреди на најбољи могући начин. Потом је нагласио да број предложених измјена
налаже израду новог законског текста. Стога је предложио Комисији да усвоји закључак
којим се тражи израда новог закона, евентуално до 31. октобра текуће године, који треба да
буде у духу нашег језика и не строжи од оквира европских директива.
О самом закону неопходно је организовати јавну расправу, на основу чијих резултата би се
урадио нови законски предлог.
Џенита Фочо потом је истакла да је предложени закон већ прошао одређени вид јавне
расправе, те да су постојале примједбе које су у одређеном дијелу отклоњене.
Бајазит Јашаревић истакао је да би било неопходно да се у овој области регулише и питање
набавке електричне енергије, воде и одвода воде, природног гаса и других сличних
производа. Тренутно у Босни и Херцеговини не постоји могућност расписивања тендера за
избор добављача оваквих производа, а тиме и конкуренције. Добра страна постојећег закона
о јавним набавкама огледа се у знатном унапређењу контроле у области јавних набавки.
Стога је неопходно урадити нови цјеловит закон, који треба да буде усклађен са европским
директивама.
Садик Бахтић сматра да треба обавити јавну расправу о Закону о јавним набавкама, те
урадити нови цјеловит закон.
Лазар Продановић истакао је да је постојећи закон јако лош, те да је СНСД покренуо
поступак за оцјену уставности и његово враћање у ентитетске оквире. Предлог закона је
такође лош и не садржи низ потребних одредаба, те га он не може подржати.
Велимир Јукић сматра да је постојећи закон, као нов у овој области, знатно унаприједио
контролу јавне потрошње.Предложене измјене Закона, пак, прелазе квоту од дозвољених
50% измјена текста постојећег закона, те би требало урадити нови цјеловит закон. Тај нови
закон не треба да буде строжи од директива ЕУ и треба да буде направљен у духу нашег
језика.
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Адем Хускић истакао је да овај закон садржи одређене недосљедности и потребна је његова
суштинска измјена. Међутим, мишљења је да Комисија уз то треба да подржи Предлог
закона који је тренутно на дневном реду ове сједнице.
Џенита Фочо потом је навела да Предлог закона обухвата најзначајнија критична питања,
као што су краћи рокови за достављање понуда и сл.
Садик Бахтић сматра да предлагач треба да повуче из процедуре предложени закон из
наведених разлога, или да, ако се то не деси, Комисија одбије принципе Предлога закона.
Саво Ерић истакао је да је постојећи закон довео до унапређења у овој области, али да би
требало прије свега организовати јавну расправу о Закону, те приступити изради новог
закона.
Адем Хускић предложио је да Комисија прихвати принципе Предлога закона и заједно са
закључком о потреби организовања јавне расправе о Закону упути га у даљу процедуру, док
је Лазар Продановић предложио да Комисија одбије принципе предложеног закона, те само
усвоји предложени закључак. Како би се евентуално дошло до јединственог става о Предлогу
закона, одређена је пауза у трајању од пет минута.
Послије паузе, након које није постигнут договор, чланови Комисије изјаснили су се о
принципима Предлога закона, а затим и о предложеном закључку.
Комисија је са пет гласова “за“, једним гласом „против'' и једним гласом „уздржан“
прихватила принципе Предлога закона и понуђени текст Предлога закона упутила у даљу
законодавну процедуру.
Комисија је затим једногласно прихавтила и предложила Дому усвајање сљедећег
закључка:
„Задужује се Комисија за финансије и буџет да у септембру 2007. године организује јавну
расправу о Закону о јавним набавкама. На основу предлога и сугестија са јавне расправе,
Савјет министара БиХ треба до 31.октобра 2007. године сачинити и у парламентарну
процедуру доставити цјеловит нови текст Закона о јавним набавкама.“
Aд. - 4. Разматрање 11 извјештаја о ревизији финансијског пословања институција
БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског
пословања институција БиХ)
У оквиру ове тачке, чланови Комисије разматрали су 11 ревизорских извјештаја за 2006.
годину по хронолошком реду достављања у парламентарну процедуру.
Министарство правде БиХ
Јусуф Халилагић образложио је пропусте истакнуте у ревизорском извјештају ове
институције, те нагласио да ће ово министарство учинити све потребне мјере да се
неправилности исправе и отклоне.
Бајазит Јашаревић нагласио је да Министарство правде мора бити примјер другим
институцијама како треба пословати. Стога се све ревизорске препоруке морају
реализовати. У ревизорском извјештају наглашени су пропусти у вези са интерном
контролом, преамбициозним планирањем запошљавања, те питањем изградње завода за
извршење кривичних санкција.
Садик Бахтић поставио је питање у вези са нереализовањем претходних ревизорских
препорука из 2005. године.
Јусуф Халилагић истакао је да је Министарство почело радити 2003. године, те навео да су
дате препоруке прилично благе с обзиром какви су се пропусти дешавали. У међувремену
су покушали ријешити настале пропусте. Тако су обуставили плаћање за рад у комисијама,
пооштрили су ситем интерних контрола, те припремили пројектну документацију за
државни завод за извршење кривичних санкција. Још увијек нису успјели договорити
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јединствену цијену дана издржавања казни, која је различита у ентитетима, јер ФБиХ не
жели смањити њену висину. Поновио је на крају да ће уложити максималне напоре како би
испоштовали све ревизијске препоруке.
Садик Бахтић на крају је истакао да ће Министарство након усвајања на сједници Дома
добити извјештај са датим преопрукама и закључцима.
Генерални секретаријат Савјета министара БиХ, канцеларија и служби
Лазар Продановић истакао је да ревизијски извјештај Генералног секретаријата садржи
доста примједаба и препорука, с обзиром да је било пропуста у дијелу јавних набавки,
накнада за коришћење мобилних телефона, исплате разних видова стимулације и сл. Из
Информације коју је на тахтјев Комисије доставио Генерални секретаријат, видљиво је да
су предузете мјере на отклањању неправилности, као што је нпр. утврђивање политике
плата и накнада коју је Савјет министара усвојио. Занимало га је питање пројекта
реконструкције и опремања Психијатријске клинике-Форензичког одјељења на Сокоцу.
Стање у тој клиници је ужасно, а утрошена су одређена средства. Стога треба утврдити
одговорност Надзорног одбора, односно јавних званичника који су одговорни за такво лоше
стање.
Садик Бахтић поставио је сљедећа питања:
-Зашто нису реализоване претходне ревизорске препоруке из 2005. године;
-Зашто је путни налог пратиоца предсједавајућег Савјета министара БиХ гласио на друго
име и да ли је та неправилност исправљена, те зашто се путни налози не издају на вријеме,
већ ретроактивно;
-Зашто нема утврђених лимита накнада за коришћење мобилних телефона;
-Зашто су кршене одредбе Закона о јавним набавкама (коришћење рентакар возила);
Добро Јовичић одговорио је да лимити за коришћење телефона постоје, али да су они били
прекорачени, уз одређена образложења које је давао предсједавајући Савјета министара
БиХ. Возила рентакара користила су лица из области реформе јавне управе, с обзиром да
нису имали своја возила. У односу на неблаговремену израду путних налога, истакао је да
се то дешавало када је предсједавајући са једног службеног пута одмах ишао на други
службени пут. Сада се путни налози правдају сваки мјесец. У сваком случају, предузете су
све мјере на исправљању уочених пропуста.
Лазара Продановића занимало је да ли је Добро Јовичић руководилац одговоран за
исправљање уочених неправилности у ревизорском извјештају, с обзиром да ће он
инсистирати да сва одговорна лица наредне године буду санкционисана у случају
непоступања по ревизорским извјештајима.
Бајазит Јашаревић се захвалио представнику Генералног секретаријата, изражавајући
наду да ће њихов ревизорски извјештај наредне године бити позитиван, уз максимално
поштовање свих законских одредаба.
Министарство комуникација и транспорта БиХ
Саво Ерић информисао је да је Министарство доставило тражену информацију о мјерама
предузетим на отклањању неправилности. Ревизија је констатовала пропусте у области
јавних набавки, проблеме око буџета, те друге сличне пропусте који се јављају код већине
институција. Нагласио је да се све ревизорске препоруке морају испоштовати, те би
убудуће требало тражити одговорност лица која не буду радила на исправци недостатака.
Садика Бахтића занимало је зашто нису реализоване претходне ревизорске препоруке из
2005. године, те како се могло десити да се фактуре књиже и плаћају два пута.
Којо Копривица истакао је да је предузет низ мјера на отклањању уочених недостатака.
Унапријеђен је систем планирања, а доста проблема настало је као резултат траженог а
неодобреног буџета. Постигнут је напредак и у области јавних набавки, гдје је било често
проблема због нејављања понуђача на расписане тендере. Формирали су више комисија за
јавне набавке. У вези са плаћањем по фактурама, истакао је да је то пропуст који не може
правдати, али да је уплаћени новац враћен од фирме којој је био уплаћен.
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Бајазит Јашаревић нагласио је да је за планирање и трошење буџетских средстава
одговоран у крајњој линији корисник, те да не смије бити никаквих прекорачења
одобрених буџетских средстава. Стога овај принцип треба да поштује и Министарство.
Велимир Јукић нагласио је да због одређених пропуста ово министарство мора појачати
контролу трансакција и плаћања.
Предсједништво БиХ
Садик Бахтић поставио је сљедећа питања у вези са ревизорским извјештајем
Предсједништва, за који је нагласио да је један од лошијих:
-Зашто нису реализоване претходне ревизорске препоруке из 2005. године;
-У дијелу јавних набавки, зашто Предсједништво увијек накнадно тражи мишљење од
Правобранилаштва о одабраном добављачу, те зашто су још увијек на снази уговори о
услугама прања возила из 2004. године који нису никада потписани;
-Зашто се понављају пропусти у вези са путним налозима и трошковима путовања;
-Зашто се не отклоне неправилности у вези са правдањем аконтација;
-Зашто се не отклоне неправилности у вези са одржавањем и коришћењем возила,
трошковима репрезентације, трошковима за коришћење мобилних и фиксних телефона, те
запошљавањем по уговору о дјелу мимо Систематизације.
Мирза Хољан информисала је присутне да Предсједништво БиХ има добру и дугу сарадњу
са Канцеларијом за ревизију. Предсједништво БиХ је у међувремену учинило доста на
отклањању неправилности. Проблеми који се јављају слични су као и проблеми уочени код
већине институција. У односу на неке конкретне примједбе, као што је нпр. коришћење
возила, навела је да било добро да се направи један картон за сва возила у институцијама
БиХ. Истакла је да чланови Предсједништва БиХ морају путовати, с обзиром на своју улогу
и надлежности. Поред сталних истицања неправилности, треба навести и позитивне
примјере, као што је свакодневни увид у раположива средства у сва три кабинета ове
институције. Мјесечно се прате трошкови репрезентације и достављају извјештаји о томе. У
односу на прекорачење лимита за коришћење мобилних телефона, истакла је да се ти
износи одбијају од плате. Формирана је Комисија за јавне набавке и њене одлуке
благовремено се достављају Правобранилаштву БиХ ради давања мишљења. Ажурирана је
евиденција путних налога и урађен је посебан софтвер.
Адем Хускић нагласио је да је Предсједништво БиХ под посебним надзором јавности због
своје улоге, и његове чланове не треба посматрати као обичне чиновнике. Било би добро на
неки начин сачинити одређене документе којим би се чланови Предсједништва БиХ
заштитили од неаргументованих напада мадија, а и ревизија треба да уважи наведено.
Мирза Хољан истакла је да је потребно промијенити свијест о трошењу јавног новца, а
што изискује одређено вријеме. Ради унапређења пословања требало би и унифицирати
одређена правила. Предсједништво БиХ ће, у сваком случају, настојати да у наредном
периоду учини све да се уочене неправилности отклоне.
Бајазит Јашаревић нагласио је да наредни извјештај ове институције треба да буде
позитиван. За то је неопходна добра сарадња са Канцеларијом за ревизију. Предсједништво
БиХ готово у правилу добије тражени буџет и стога мора водити рачуна да се све
неправилности отклоне. При томе, запослени који прате рад чланова Предсједништва БиХ
често злоупотребљавају њихово повјерење, а то треба онемогућити. Сви запослени у
Секретаријату морају уложити максималан напор да се заштити дигнитет чланова
Предсједништва БиХ и институције као цјелине. Стога наредни извјештај треба да буде
позитиван, а о својим мјерама и радњама Предсједништво би требало и периодично да
информише Комисију.
Парламентарна скупштина БиХ
Лазар Продановић изразио је задовољство ревизорским извјештајем ове институције, која
је настојала и испоштовала све ревизорске препоруке.
Садик Бахтић нагласио је чињеницу да је Парламент имао позитиван ревизорски извјештај
и за 2005. годину.
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Аљоша Чампара потом је истакао да је Парламент већ другу годину заредом добио
позитивно мишљење у ревизорском извештају. То је јако значајно, посебно због чињенице
да је Парламент специфична институција и да није класична управна организација.
Парламент је у међувремену урадио више од педесет подзаконских аката, извршење буџета
је преко 88%, а улаже се и у неопходне капиталне издатке. Стога би овакав рад требало
јасно похвалити и пред средствима информисања.
Са констатацијом да треба јавно похвалити рад Парламента сагласни су били и остали
чланови Комисије.
Адем Хускић потом је навео да ће Комисија инсистирати на санкционисању оних
институција које не послују позитивно и одговорних лица у њима.
Бајазит Јашаревић сматра да одлазак министара из претходног мандата и долазак нових
министара не треба да амнестира никога од одговорности. У свакој институцији треба да
буду одговорни руководиоци који ће на сједницама Комисије давати образложења и
одговарати за неучињено. Сви поступци и радње треба да буду јавни, као и одговорност за
њих.
Министарство иностраних послова БиХ
Лазар Продановић истакао је да је ово министарство специфично. Проблеми у њему
јављали су се у систему интерних контрола, планирања и извршења буџета, јавних набавки
ажурности и сл. МИП, по његовом мишљењу, није структурисан као МИП у другим
државама, што често узрокује недовољно добру кореспонденцију и сарадњу.
Велимир Јукић такође је нагласио специфичност овог министартсва због постојања
ДКП-а. Због овакве организације теже се постиже ефикасност у раду. У дијелу планирања
буџета, занимало га је да ли МИП има план редуковања трошкова за закупнине, одн. да ли
има план за куповину сопственог смјештајног простора. У сваком случају, приликом
планирања, мора се водити рачуна о Документу оквирног буџета.
Драган Кулина предложио је да се, генерално гледано за све институције, у дијелу
преструктурирања буџетских средстава, усагласе одредбе Закона о финансирању
институција БиХ и наредног закона о буџету институција БиХ.
Есад Суљић нагласио је да има потешкоћа у реализацији ревизорских препорука, с
обзиром на низ објективних али и субјективних проблема. Потребно је побољшати систем
интерних контрола, те отклонити све друге уочене неправилности. МИП ће у сваком
случају настојати да реализује све ревизорске препоруке.
Високи судски и тужилачки савјет БиХ
Садика Бахтића занимало је зашто Канцеларији за ревизију није дата на увид
документација о донаторским средствима овој институцији, те питања у вези са јавним
набавкама.
Елмира Пашагић истакла је да је ВСТС већ приступио и реализовао већину ревизорских
препорука. У односу на недоступност документације о донаторским средствима, истакла је
да ЕК директно донира средства ВСТС за реформу правосуђа на основу уговора који
садрже клаузулу да ће независна ревизорска кућа иза које они стоје вршити ревизију таквих
улагања. Извјештај те независне ревизорске куће доступан је Канцеларији за ревизију, али
без пропратне документације. С обзиром да се ради о значајном донатору, било би добро
да Парламент и канцеларија ЕК у БиХ усагласе ставове о овом питању.
Лазар Продановић сматра да се ово питање мистификује, те да би било потребно да
донатори учине доступном сву потребну документацију, због могућности злоупотреба и
шпекулација.
Министарство за људска права и избјеглице БиХ
Салко Соколовић нагласио је да недостају мали кораци како би Министарство у наредном
извјештају добило позитивно мишљење ревизије. Због тога је неопходно испоштовати све
ревизорске препоруке, као што су препоруке у вези са побољшањем система интерних
контрола, гдје још није урађен правилник, планирањем буџета, јавним набавкама и сл.
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Сеад Мехмедовић нагласио је да Министарство, тамо гдје је то могуће, чини све на
реализацији ревизорских препорука. Примједбу која се односи на обавезу склапања уговора
у јавним набавкама нису испоштовали с циљем да се на такав начин уштеди новац, а за те
услуге се, по његовом мишљењу, тендер и не може расписати.
Чланови Комисије нагласили су представнику Министарства да се све ревизорске
препоруке морају испоштовати без примједаба.
Бајазит Јашаревић је у том контексту нагласио да став руководства према обавези
исправљања неправилности мора бити позитиван, те мора подзаконским актима, а нису
законом регулисана. Такође, треба прописати санкције за одговорна лица у институцијама.
Правобранилаштво БиХ
Лазар Продановић нагласио је да је Правобранилаштво институција која континуирано
позитивно послује. И ова институција има мањих пропуста у раду, али је видљиво да је све
учињено да се ти пропусти отклоне у потпуности. Стога треба јавно изразити похвалу за
њен рад.
Драгица Милетић потом се захвалила на ријечима похвале и исказала спремност да се у
потпуности примјењује закон и испоштују све ревизорске сугестије и препоруке.
Агенција за државну службу БиХ
Бајазит Јашаревић нагласио је да је Агенција добила позитивно ревизорско мишљење и да
тако треба наставити радити и убудуће.
Садика Бахтића занимало је када ће Агенција запослити потребан број радника како би
удовољила процедурама по већ бројним конкурсима.
Златко Акшамија истакао је да је Агенција предложила Савјету министара БиХ да се
скрате рокови у конкурсним процедурама, те да се број конкурсних комисија смањи са пет
на три. Овим би био омогућен бржи и ефикаснији рад. У односу на питање пријема радника
у Агенцији, навео је да Агенција окончава процедуру за пријем два државна службеника и
једног приправника.
Дирекција за реформу полиције
Како је по добијеним информацијама Дирекција престала да ради, чланови Комисије били
су сагласни да ревизорске препоруке прихвате као своје.
Aд. - 5. Текућа питања
а) Информација о раду Канцеларије за жалбе
Након краће расправе чланови Комисије примили су к знању Информацију, упутили је у
даљу парламентарну процедуру, са предлогом сљедећих једногласно усвојених закључака:
1. Представнички дом ПСБиХ поново инсистира на реализовању закључка усвојеног на 5.
сједници, одржаној 15.03.2007. године, којим је обавезао све институције БиХ, а прије
свега Савјет министара БиХ и Канцеларију за разматрање жалби, да предузму све мјере
и активности и уложе ванредне напоре ради постизања ажурности у овој области.
2. Задужује се Савјет министара БиХ да у оквиру својих надлежности предузме потребне
мјере како би се максимално убрзао поступак именовања лица на два упражњена мјеста
члана Канцеларије за разматрање жалби.
3. Обавезује се Канцеларија за разматрање жалби да Правилник о унутрашњој
организацији Канцеларије, за који је Савјет министара БиХ већ дао сагласност, одмах
примијени.

Секретар Комисије
Драгица Хинић

Предсједавајући Комисије
Садик Бахтић

