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ЗАПИСНИК
са 39. сједнице Комисије за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 26. 01. 2009. године, у времену од 12 до 13 часова
Сједници Комисије присуствовали су чланови: Садик Бахтић, Лазар Продановић, Велимир
Јукић, Адем Хускић, Бајазит Јашаревић, Салко Соколовић и Драго Калабић.
Сједници Комисије нису присустовали Саво Ерић и Златко Лагумџија.
Сједници су такође присуствовали: Миленко Шего, генерални ревизор Канцеларије за
ревизију институција БиХ, Ранко Шакота, помоћник министра финансија и трезора БиХ,
Љиљана Милићевић, савјетник у Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, Јуре
Билић, предсједник Управног одбора Репрезентативног синдиката институција БиХ,
Муневера Радовић, технички секретар Репрезентативног синдиката институција БиХ, Аида
Османовић, истраживач аналитичар у Истраживачком сектору Парламентарне скупштине
БиХ, Зоран Бркић, виши стручни сарадник у Сектору за односе с јавношћу Парламентарне
скупштине БиХ, и Зухра Ескић, овлашћени ревизор фирме „Ревсар“ д.о.о. Сарајево, те
Жељко Космајац, секретар, и Мухамеда Абаз, стручни сарадник при Комисији.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање 11 ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција
БиХ за 2007. са ревизорским „позитивним мишљењем“ (сачинилац: Канцеларија
за ревизију институција БиХ);
2. Разматрање Финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ
на дан 31.12.2006. и 31.12.2007. године с Мишљењем овлашћеног ревизора
(сачинилац: „Ревсар“ д.о.о. Сарајево);
3. Текућа питања:
4. Допис Самосталног синдиката државних и полицијских службеника и
запослених у институцијама БиХ, судској власти и јавним установама БиХ,
запримљен 18. 12. 2008. године.
Дневни ред усвојен је једногласно.
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Ад. - 1. Разматрање 11 ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција
БиХ за 2007. с ревизорским „позитивним мишљењем“ (сачинилац:
Канцеларија за ревизију институција БиХ)
Предсједавајући Комисије истакао је да је Заједнички колегијум оба дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине одлучио да се сви извјештаји Канцеларије за ревизију
институција БиХ за 2007. годин. разматрају 28. 01. 2009. на пленарној сједници оба дома.
Такође је од Комисије затражено да се до одржавања пленарне сједнице оба дома доставе
мишљења Комисије о ревизорским извјештајима за 11 институција које су оцијењене
„позитивним мишљењем“ Канцеларије за ревизију институција БиХ.
Комисија је једногласно усвојила 11 ревизорских извјештаја о финансијском пословању
институција БиХ за 2007. годину с „позитивним мишљењем“ и упутила их у даљу
парламентарну процедуру, с предлогом Дому на усвајање. Ревизорске извјештаје с
„позитивним мишљењем“ за 2007. годину имало је сљедећих 11 институција БиХ:
1. Тужилаштво БиХ
2. Правобранилаштво БиХ
3. Агенција за државну службу БиХ
4. Централна изборна комисија БиХ
5. Служба за заједничке послове институција БиХ
6. Фонд за повратак БиХ
7. Агенција за јавне набавке БиХ
8. Агенција за статистику БиХ
9. Одбор државне службе за жалбе БиХ
10. Архив БиХ и
11. Комисија за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица БиХ
Комисија је једногласно усвојила и сљедећи закључак: “Комисија предлаже
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да, приликом разматрања ревизорских
извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2007. годину, истакне и похвали
финансијско пословање наведених 11 институција БиХ за које је ревизија у 2007. години
утврдила “позитивно мишљење”.
Ад. - 2. Разматрање Финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција
БиХ на дан 31. 12. 2006. и 31.1 2. 2007. године с Мишљењем овлашћеног
ревизора (сачинилац: „Ревсар“ д.о.о. Сарајево)
Комисија је једногласно прихватила Финансијске извјештаје Канцеларије за ревизију
институција БиХ на дан 31.12.2006. и 31.12.2007. године с Мишљењем овлашћеног
ревизора фирме „Ревсар“ д.о.о. Сарајево.
Ад. - 3 Текућа питања:
Допис Самосталног синдиката државних и полицијских службеника и
запослених у институцијама БиХ, судској власти и јавним установама БиХ,
запримљен 18.12.2008.
Јуре Билић истакао је да је Комисија упозната са активностима Репрезентативног
синдиката по питању примјене и евентуалних измјена и допуна Закона о платама.
Парламентарна скупштина БиХ донијела је Закон о платама са пробним периодом од шест
мјесеци и у том периоду ће се вршити анализа примјене закона и прикупити све примједбе
на закон. Савјет министара БиХ формирао је тим за преговоре који чине три министра и
закључак да треба активно да се укључи у преговоре са Репрезентативним синдикатом.
Сматра да би Парламентарна скупштина требало да иницира преговоре између послодавца
и Репрезентативног синдиката.
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Ранко Шакота рекао је да сматра да ће се активности радног тијела које је формирао Савјет
министара БиХ сводити на измјене закона о платама, доношење подзаконских аката и
регулисање колективног уговора. Министарство финансија и трезора БиХ је раније урадило
анализу примјене Закона о платама у дијелу који се односи на запослене са средњом
стручном спремом, те је уочена велика шароликост. Савјет министара донио је одређене
подзаконске акте након усвајања Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ. Ти
акти су усвојени и јединствени су за све запослене на које се односи Закон о платама а
њихова примјена почиње од 01. 01.2009. године.
Велимир Јукић мисли да је, по бројности и количини трошења буџетских средстава, ова
синдикална организација значајна, те да би Комисија требало да подржи и подстакне овај
вид преговора између Министарства финансија и Самосталног синдиката с циљем
рјешавања одређених питања на обострано задовољство.
Драго Калабић рекао је да Комисија треба да прими к знању ово информацију и да подржи
даље преговоре између Министарства за финансије и трезор БиХ и Самосталног синдиката
државних и полицијских службеника и запослених у институцијама БиХ.
Бајазит Јашаревић предложио је да Комисија или Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ задужи Савјет министара БиХ да у року од 30 дана изради анализу
примјене Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ у свим сегментима, и то у
свим институцијама БиХ, те да је достави Комисији или Представничком дому, зависно од
тога ко тражи наведену анализу.
Након расправе, Комисија је једногласно донијела сљедећи закључак:
„Комисија за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
захтијева од Савјета министара БиХ да у року од 30 дана изради анализу примјене Закона о
платама и накнадама у институцијама БиХ у свим његовим аспектима у односу на
планирани буџет и његово извршење те је достави Комисији, а све с циљем стварања добре
основе за евентуалне измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама
БиХ“.

Секретар Комисије
Жељко Космајац

Предсједавајући Комисије
мр економских наука Садик Бахтић

