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ЗАПИСНИК
са 44. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 23. 12. 2009. године, с почетком у 11.40 часова

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Илија
Филиповић и Драго Љубичић.
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: оправдано одсутни Хазим Ранчић и Божо Рајић.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Закира Муратовић – помоћник министра у Министарству финансија
и трезора БиХ, Ранко Шакота – помоћник министра у Министарству финансија и трезора
БиХ, Амела Хасанбеговић и Миленко Грујић – шеф одсјека у Министарству финансија и
трезора БиХ; Миленко Шего – генерални ревизор Канцеларије за ревизију институција БиХ;
Драгољуб Ковинчић и Муневера Бафтић – руководилац ревизије Канцеларије за ревизију
институција БиХ; Марија Путица – предсјeдавајућа Управног одбора БХРТ-а; Мухамед
Тулумовић – директор секретаријата Високог судског и тужилачког савјета БиХ; Мерсиха
Маврић – замјеник шефа Одјела за финансије и администрацију; Аниса Ибрахимбеговић –
правни савјетник Одјела за администрацију; Дамир Ћосић – банкар, ЕБРД; Самир Мушовић члан тима DFID-a, Ивана Смиљанић - асистент за буџет и финансије пројекта USAID-a, Зоран
Бркић - виши стручни сарадник за информисање у Сектору за односе с јавношћу
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ 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 42. сједнице Комисије за финансије и буџет;
2) Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама закона о задуживању, дугу и
гаранцијама БиХ по скраћеном поступку, предлагач: Савјет министара БиХ – прво
читање;
3) Разматрање Извјештаја о ревизији извршених донација Високог судског и тужилачког
савјета за период 2006-2008;
4) Разматрање Извјештаја о ревизији БХРТ-а за 2008. годину;
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5) Разматрање Годишњег плана ревизије Канцеларије за ревизију институција БиХ за
2009/2010 годину;
6) Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза
за pериод I - VI 2009. године;
7) Упознавање са Одговором Министарства финансија и трезора БиХ на налазе и
препоруке по Извјештају о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ
за 2008. годину;
8) Упознавање са Дописом Канцеларије за разматрање жалби БиХ у вези са
спровођењем закључка Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

Четрдесет четврту сједницу Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ отворила је Душанка Мајкић и предложила дневни ред те позвала присутне
да дају евентуалне предлоге, примједбе или сугестије.
Чланови Комисије одлучили су да тачку Ад-8. скину са дневног реда 45. сједнице
комисије.
С обзиром да није било предлога, примједаба или сугестија за допуну дневног реда,
предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Ад. – 1. Усвајање Записника са 42. сједнице Комисије за финансије и буџет
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић, те упитала да ли
неко има примједбу на Записник са 42. сједнице Комисије.
Записник са 42. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. – 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама закона о задуживању,
дугу и гаранцијама БиХ по скраћеном поступку, предлагач: Савјет министара
БиХ – прво читање
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дала је Закира Муратовић. У расправи су учествовали Душанка Мaјкић и Адем
Ибрахимпашић.
Након исцрпне расправе о принципима, Комисија за финансије и буџет
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је:
1) једногласно прихватила принципе Предлога закона;
2) текст Предлога закона упутила у даљу законодавну процедуру.
На основу члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, за
извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије Душанка Мајкић.
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Ад. – 3. Разматрање Извјештаја о ревизији извршених донација Високог судског и
тужилачког савјета за период 2006-2008. година
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дала је Муневера Бафтић. У расправи су учествовали: Душанка Мaјкић,
Мухамед Тулумовић и Драго Љубичић.
Разматрајући Извјештај о ревизији извршених донација, Комисија је констатовала
сљедеће:
-

-

Канцеларија за ревизију институција БиХ, по закључку Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ, први пут је обавила ревизију донација Високог судског и тужилачког
савјета БиХ;
Ревизију утрошка пројектних средстава Високог судског и тужилачког савјета БиХ до
сада је обављало предузеће Интерконс д.о.о. Зеница;
Канцеларија за ревизију оцијенила је извршене донације Високог судског и
тужилачког савјета БиХ у периоду 2006-2008 године, " мишљењем с резервом".

Канцеларија за ревизију ставила је примједбе на:
1. интерне контроле – примједбе се односе на: слабости у процесу управљања
донираним средставима (евидентирање и контрола појединих пројеката), у
процесу планирања и извршења буџета донација, те пропусте учињене у
процедури јавних набавки (тачка 2. извјештаја);
2. руковођење - уочено је да нису најјасније издифиренцирана тијела односно
органи Савјета који имају право и одговорност учешћа и/или надзора над
пројектним циклусом.
Средства донација реализована су на основу потписаног уговора између
Савјета и донатора без донесеног Правилника о извршењу пројектних
средстава. Правилник донесен у фебруару 2009. године (тачка 2.1. извјештаја);
3. пројектни рачуни – Савјет није вратио средства у износу од 489.000 КМ,
одобрена 2007. године од Савјета министара БиХ у виду краткорочне
позајмице (тачка 2.2. извјештаја);
4. реализација и извјештавање - Савјет не сачињава извјештај о новчаном току те
не врши поређење реализације пројекта по ИСФУ систему и пројектним линијама
одобреним уговором донатора (тачка 2.3. извјештаја);
5. рачуноводствено евидентирање трансакција – Савјет нема успостављене
евиденције опреме коју је путем даровница поклонио другим субјектима, а
даровнице нису системски повезане на начин да се у сваком тренутку може знати
која опрема се налази код којег корисника (тачка 2.4. извјештаја);
6. буџет донација - након потписивања уговора са донатором, Савјет не прави
преглед расхода буџета по економским категоријама и не прави детаљне
планове (ни за текуће расходе ни за капитална улагања). За укупно 21 пројекат у
периоду 2006-2008 Савјету је одобрено и уплаћено 23.637.424 КМ. Укупно
извршење донација износи 18.693.152 КМ, од чега се 15.309.914 КМ односи на
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текуће издатке а 3.383.238 КМ на капитална улагања. Савјету је остало да
реализује средства у износу од 4.329.546 КМ (тачка 3. извјештаја);
7. процедуре набавке - ревизија је констатовала одређене заједничке слабости
које се односе на већину пројеката и то:
 ни за један пројекат није донесен детаљан план набавки са детаљном
спецификацијом опреме, робе и услуга које се планирају набавити из
одређеног пројекта са количинама и укупним вриједностима, чиме нису
испоштоване одредбе Правилника о набавци робе, услуга и уступању
радова Савјета од 11. 11. 2005. године;
 код појединих пројеката (нпр. Пројекат подршке правосуђу 2006-2007
Норвешке владе) констатована је паралелна примјена домаћих прописа и
прописа Европске комисије. Поједине набавке су вршене у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ (реконструкција и доградња објекта) а
поједине у складу са директивама Европске комисије (набавка намјештаја,
возила, набавка услуга израде пројектне документације за реконструкцију
судова БиХ). Савјет је био дужан да поштује Закон о јавним набавкама с
обзиром да донатор није утврдио услове и процедуре набавки;
 код појединих пројеката гдје су процедуре вршене у складу са домаћом
легислативом, утврђено је Савјет за поједине набавке није посебно
спроводио процедуре избора добављача за тај пројекат него су
ангажовани добављачи који су изабрани у оквиру процедуре набавки
које су финансиране из средстава буџета Савјета (нпр. Пројекат подршке
правосуђу 2006-2007, набавка канцеларијског материјала вршена је од
добављача са којим је Савјет закључио уговор о набавци из буџетских
средстава);
 код појединих процедура није постојала одлука о набавци донесена од
одговорних лица Савјета којом се дефинише предмет набавке, вриједност
набавке те врста поступка;
 у периоду од 2006. до половине 2008. године није постојала пракса
доношења одлука о избору добављача по предлогу комисије за оцјену
понуда;
 у периоду од 2006. до 2008. године за набавке спроведене по домаћим
прописима обавјештење о додјели уговора за већину поступака није
објављено у ''Службеном гласнику БиХ'' и сачињен извјештај о
спроведеном поступку и достављено Агенцији за јавне набавке БиХ, што
није у складу са чланом 40. и 41. Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија за финансије и буџет Дома народа констатовала је да се Извјештај може
прихватити, те предлаже Дому народа његово усвајање.
Комисија за финансије и буџет Дома народа, након опсежне расправе о Извјештају о
ревизији извршених донација Високог судског и тужилачког савјета БиХ у периоду 20062008, донијела је сљедеће закључке, чије доношење предлаже Дому народа, и то:
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1) Дом народа налаже Високом судском и тужилачком савјету БиХ да одмах
приступи отклањању примједаба и препорука наведених у ревизорском извјештају и
то тако да:
- отклони слабости у процесу управљања донираним средставима
(евидентирање и контролу појединих пројеката), процесу планирања и
извршења буџета донација, те пропусте учињене код процедура јавних
набавки (тачка 2. извјештаја);
- средства донација реализована на основу потписаног уговора између Савјета
и донатора и Правилника о извршењу пројектних средстава (тачка 2.1.
извјештаја);
- за сваку донацију обавезно (на крају буџетске године и по завршетку
пројекта) сачињава и Министарству финанисија и трезора БиХ, осим
годишњег обрачуна, доставља и извјештај о готовинском току, а донатору уз
нормативни и ревизиони доставља и финансијски извјештај (тачка 2.3.
извјештаја);
- паралелно прати извршења донација (уговора донатора) по пројектним
линијама и буџетским позицијама, с обзиром да Савјет свакако води
рачуноводство на два начина (тачка 2.3. извјештаја);
- успостави ванбиласне евиденције опреме коју набавља за друге кориснике и
коју не евидентира као своја стална средства те успостави евиденцију
даровница на начин да се зна која опрема се налази код којег корисника
(тачка 2.4. извјештаја);
- пријем опреме од добављача врши комисијски уз обавезно сачинавање
записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме, што до сада
није била пракса (тачка 2.4. извјештаја);
- евидентирање рачуноводствених трансакција у Главну књигу обавља у
складу са рачуноводственим правилима и прописима који су важећи за
институције БиХ (тачка 2.4. извјештаја);
- процесу планирања посвети више пажње, с обзиром да је квалитетно
планирање важна основа за обезбјеђивање материјалних и људских ресурса
те значајно за економично и транспарентно управљање средствима (тачка 3.
извјештаја);
- настави доградњу постојећег система интерних контрола и досљедну
примјену постојећих правила и процедура (тачка 4.1. извјештаја);
- креира систем интерних контрола процеса набавки који ће превентивно
дјеловати у односу на све могуће слабости и неправилности (тачка 4.1.
извјештаја);
- набавке робе и услуга које финансирају донатори а који су сагласни са
примјеном домаће легислативе из области набавки не би требало раздвајати и
спроводити одвојено од набавки које се финансирају из буџета институција
БиХ (тачка 4.1. извјештаја);
- приликом закључивања уговора са потенцијалним донатором, Савјет треба
да уложи додатне напоре и договори да се набавке из донација врше као и
набавке из средстава буџета у складу са домаћом легислативом (тачка 4.1.
извјештаја).
2) Дом народа тражи од Савјета министара БиХ и Министарства финансија и трезора
БиХ да изврше поврат средстава у буџет у износу од 489.000 КМ одобрених у виду
краткорочне позајмице у 2007. години, како буџет институција БиХ не би био
ускраћен за наведена средства.
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3) Дом народа тражи од Канцеларије за ревизију институција БиХ да убудуће уз
ревизију финансијског пословања Високог судско и тужилачког савјета БиХ обавља
редовно и ревизију донација.
4) Дом народа сматра да Извјештај о ревизији извршених донација Високог судског и
тужилачког савјета БиХ у периоду 2006-2008 треба упутути Тужилаштву БиХ.
У складу са одредбама члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије
Душанка Мајкић.
Ад. – 4. Разматрање Извјештаја о ревизији БХРТ-а за 2008. годину
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. Додатно
образложење дао је Драгољуб Ковинчић и Марија Путица. У расправи су учествовали:
Душанка Мaјкић, Адем Ибрахимпшашић и Драго Љубичић.
Разматрајући Извјештај о ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ) за
2008. годину, Комисија је констатовала сљедеће:
-

-

-

Канцеларија за ревизију институција БиХ обавила је ревизију БХРТ-а за 2008. годину;
Канцеларија за ревизију институција БиХ обавила је ревизију БХРТ-а за 2005. и 2006.
годину. Ревизорска фирма ''Ревсар'' из Сарајева обавила је ревизију финансијских
извјештаја за 2007. и 2008. годину, као и ревизију наплате РТВ таксе за 2008. годину и
ревизију услуга маркетинга за 2008. годину;
Канцеларија за ревизију институција БиХ није обавила ревизију финансијских
извјештаја БХРТ за 2007. годину, те стога не изражава мишљење о почетном стању
БХРТ-а на дан 01.01.2008. године.
Извјештај о ревизији садржи 8 квалификација, 2 скретања пажње и 30
препорука ревизије.

А) Мишљење ревизије
Канцеларија за
КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

ревизију

у

Извјештају

о

ревизији

наводи

сљедеће

1.

БХРТ није имала усвојене рачуноводствене политике за 2008. годину чији
недостатак у значајној мјери утиче на политике вредновања прихода од РТВ такси,
признавање потраживања и процедуре отписа ненаплативих потраживања, те
вредновање обавеза, сталних средстава, залиха и резервисања (тачка 2.1. извјештаја);

2.

међусобни финансијски односи БХРТ-а и РТВФБиХ нису засновани на
вјеродостојном цјеновнику према којем се врши фактурисање услуга. Такође,
БХРТ има неусаглашена и неријешена међусобна потраживања и обавезе између
остала два јавна емитера, тако да су према РТВФБиХ исказана већа потраживања за
3.633.715 КМ и мање обавезе за 394.138 КМ, а према РТРС-у исказана су већа
потраживања за 493.568 КМ и веће обавезе за 330.585 КМ (тачка 2.3. извјештаја);
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3.

БХРТ не уплаћује на јединствени рачун приходе по основу маркетинга (као ни
остала два јавна емитера), нити се распоређују на прописан начин. Такође, ревизија
није могла процијенити стварну оправданост одобравања попуста за приходе од
маркетинга (тачка 2.4. извјештаја);

4.

БХРТ није за исказана сумњива и спорна потраживања за РТВ таксу из периода
до краја 2005. године у укупном износу од 2.321.934 КМ извршила исправку на
терет расхода ( тачка 2.6. извјештаја);

5.

обавезе према добављачима нису у потпуности усаглашене, старосна структура
ових обавеза је неповољна, а значајан износ старих обавеза према добављачима
није плаћен. Обавезе које се односе на агенцију Sine qua non д.о.о. Сарајево у износу
од 1.152.783 КМ нису усаглашене, а ревизија није могла потврдити основаност
евидентирања ових обавеза насталих у 2008. години у износу од 285.444 КМ. Такође,
БХРТ је извршила ново задужење у 2008. години по краткорочном кредиту у
износу од 1.000.000 КМ без претходног одобрења Управног одбора
БХРТ (тачка 2.7. извјештаја);

6.

у пословним књигама БХРТ приказани су објекти за које није утврђено право
власништва односно располагања (764.486 КМ), те значајан износ објеката за које
нису ријешени имовинско-правни односи (412.408 КМ), објеката који су изграђени на
земљишту које подлијеже посебном режиму управног рјешавања (292.253 КМ) и
објеката који су изграђени на приватном земљишту (381.848 КМ). Такође, БХРТ није
утврдила надокнадиви износ сталних средстава која су оштећена или уништена
(226.379 КМ) с циљем истинитог и објективног приказивања имовине (тачка 2.8.
извјештаја);

7.

уплаћени аванси за производњу програма и испоруку робе у 2006. и 2007. години
у износу од 113.211 КМ нису још увијек оправдани. Такође, ревизија се није
могла увјерити у основаност потписаног споразума о вансудској нагодби у
износу од 96.452 КМ (тачка 2.10. извјештаја);

8.

БХРТ није за дио набавки извршила избор најповољнијег понуђача сагласно
Закону о јавним набавкама, а код дијела набавки код којих су биле примијењене
процедуре избора најповољнијег понуђача, оне нису биле у потпуности извршене у
складу са наведеним законом (тачка 2.12. извјештаја).

Према мишљењу Канцеларије за ревизију, осим за ефекте које на финансијске
извјештаје могу имати ставке наведене у тачкама од 1. до 7, финансијски извјештаји
БХРТ-а приказују истинито и објективно стање имовине и обавеза на дан 31. децембра
2008. године, резултате пословања и новчани ток за годину која се завршава на тај дан
и у складу су са општеприхваћеним рачуноводственим стандардима.
Финансијско пословање БХРТ-а у току 2008. године било је у свим материјално
значајним аспектима усклађено са важећом законском регулативом, осим за напомену
наведену под тачком 8. извјештаја.
Не изражавајући даљу резерву на дато мишљење, Канцеларија за ревизију скреће
пажњу на сљедеће:
1.

у судском рјешењу није назначен власник нити је регистрован капитал БХРТ-а
који је евидентиран у пословним књигама, а надлежни суд није извршио упис
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новоименованог в. д. генералног директора БХРТ-а до окончања судског спора
против БХРТ-а који је покренуо пријашњи генерални директор ради
утврђивања ништавности донесене одлуке Управног одбора БХРТ-а (тачка 1.
извјештаја);
2.

ни током 2008. године није формирана Корпорација као заједничка управљачка
структура између јавних РТВ сервиса (тачка 2. извјештаја).

Б) Закон о јавним набавкама
У пословању БХРТ-а за 2008. годину, Канцеларија за ревизију је констатовала
слабости у примјени закона и прописа о јавним набавкама које се односе на сљедеће:







већина поступака је понављана и уговори су најчешће закључивани на основу
преговарачког поступка;
доста поступака покренуто је у 12. мјесецу (укупно 16 ЛОТ-ова),
од избора најповољнијег добављача протекне доста дуг период, и по четири
мјесеца, до закључења самог уговора,
понуђачима није достављен записник о отварању понуда сагласно члану 33. став
(6) Закона о јавним набавкама;
БХРТ није, у складу са чл. 18. и 19. Пословника о Правобранилаштву БиХ,
прибављала мишљење Правобранилаштва приликом закључивања уговора
чија вриједност прелази 10.000 КМ и достављала копије потписаних уговора,
нису достављени извјештаји на прописаним обрасцима Агенцији за јавне
набавке, у складу са Упутством о облику и садржају извјештаја о спроведеном
поступку јавних набавки из Главе II Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник БиХ'', број 82/07).

Ц) Ограничење обима
Канцеларија за ревизију није присуствовала попису средстава и обавеза на дан 31.
12. 2008. године, те није у могућности дати мишљење о резултатима извршеног пописа
сталних средстава нити изразити мишљење о количинама залиха на наведени датум .
На основу презентоване документације, ревизија је закључила да је попис извршен по
интерним упутствима о редовном попису средстава и обавеза.
Д) Корекције финансијских извјештаја за 2007. и 2008. годину
Корекције финансијских извјештаја за 2007. и 2008. годину извршене су у 2009.
години на основу налаза и препорука из извјештаја о обављеној ревизији финансијских
извјештаја за 2008. годину ревизорске фирме ''РЕВСАР'' Сарајево и детаљно израђеног
предлога корекција финансијске службе БХРТ-а.
Ревизијом финансијских извјештаја за 2007. и 2008. годину ревизорска фирма
изразила је квалификовано мишљење (мишљење са резервом) са примједбом да БХРТ
није урадила исправке спорних потраживања на основу којих је требало повећати
расходе БХРТ-а и примједбом да су више евидентирани приходи на име закупа
сателита, те да није исказан губитак по том основу. Управни одбор стога није
прихватио финансијске извјештаје за 2007. и 2008. годину.
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Предлог усвојених корекција израдила је финансијска служба БХРТ-а а
потврдиле су га ревизорска фирма и управни одбор БХРТ-а, а што је резултирало
исказивањем губитка у финансијском пословању БХРТ-а у износу од 5.877.830 КМ.
Корекције биланса стања и биланса успјеха прокњижене су са стањем 01.01.2009.
године.
Корекције Биланса стања показују да:
Основни капитал износи
38.086.642 КМ а
Акумилирани губитак
14.200.718 КМ
тако да Укупни капитал износи 23.885.924 КМ.
Корекције Биланса успјеха показују губитак БХРТ-а у износу од 5.877.830 КМ
Укупно извршене корекције на дан 01. 01. 2009. године за 2007. и 2008. годину односе
се на:
 Смањење потраживања и прихода за погрешно књижење прихода на име закупа сателита
од Министарства комуникација и транспорта БиХ износи 1.144.160 КМ.
 Смањење сумњивих и спорних потраживања од купаца старијих од једне године (224.490
КМ), смањење редовних потраживања од ФТВ која су утужена (3.178.552 КМ) и смањење
осталих редовних потраживања од купаца у земљи и купаца у иностранству (250.628
КМ), тако да укупна корекција износи 3.653.670 КМ
 Повећање расхода инкасо службе и краткорочних разграничења ради принципа
сучељавања прихода и расхода наплате РТВ таксе инкасо служби износи 1.080.000 КМ.
Комисија за финансије и буџет Дома народа констатовала је да се Извјештај
може прихватити, те предлаже Дому народа његово усвајање.
Комисија за финансије и буџет Дома народа након опсежне расправе о Извјештају о
ревизији Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ (БХРТ) за 2008. годину донијела је
сљедеће закључке, чије доношење предлаже Дому народа, и то:
1. Дом народа тражи од Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ да одмах приступи
отклањању недостатака по ревизорском извјештају за 2008. годину.
2. Дом народа тражи од Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ да одмах приступи
извршењу свих досадашњих закључака Дома народа Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине.
3. Дом народа тражи од Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ да у року од 30 дана од
дана пријема овог закључка достави Комисији за финансије и буџет Дома народа план
за отклањање препорука из ревизорског извјештаја за 2008. годину и да посебно
наведе препоруке ревизије које БХРТ није у стању сам реализовати.
4. Дом народа сматра да Извјештај о ревизији пословања Јавног радио-телевизијског
сервиса БиХ (БХРТ) за 2008. годину треба упутити Тужилаштву БиХ.
У складу са одредбама члана 107. Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, за извјестиоца је именована предсједавајућа Комисије
Душанка Мајкић.
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Ад. – 5. Годишњи плана ревизије Канцеларије за ревизију институција БиХ за
2009/2010. годину
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. У расправи су
учествовали: Душанка Мaјкић, Миленко Шего и Адем Ибрахимпашић.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧКE
1) Прима се к знању Годишњи план ревизије Канцеларије за ревизију институција
БиХ за 2009/2010 годину.
2) Комисија за финансије и буџет предлаже Канцеларији за ревизију институција
БиХ да у Годишњи план ревизије за 2010 годину уврсти и ревизију институција
Службени гласник БиХ и Спољнотрговинску комору БиХ.

Ад. – 6. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних
обавеза за pериод I-VI 2009. године
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. У расправи су
учествовали: Душанка Мaјкић и Амела Хасанбеговић.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
Прима се к знању Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза за
период I-VI 2009. године.
Ад. – 7. Упознавање са Одговором Министарства финансија и трезора БиХ на налазе и
препоруке по Извјештају о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета
институција БиХ за 2008. годину
Уводно излагање о овој тачки дневног реда дала је Душанка Мајкић. У расправи су
учествовали: Душанка Мaјкић и Амела Хасанбеговић.
Присутни су једногласно донијели
ЗАКЉУЧАК
1) Прима се к знању Одговор Министарства финансија и трезора БиХ на налазе и
препоруке по Извјештају о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ
за 2008. годину.
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2) Комисија за финансије и буџет Дома народа налаже Министарству финансија и
трезора БиХ да одмах приступи извршењу закључака са 37. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ, одржане 17.10.2009. године.

Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 44. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Душанка Мајкић, закључила је сједницу
у 13.30 часова.

Саставни дио овог записника је транскрипт 44. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.

Секретар
Комисије за финансије и буџет
Драган Багарић

Предсједавајућа
Комисије за финансије и буџет
Душанка Мајкић

