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ЗАПИСНИК
са 27. сједнице Комисије за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 02.07.2008. године, у времену од 10.00 до 12.30 часова
Сједници Комисије присуствовали су чланови: Садик Бахтић, Лазар Продановић, Велимир
Јукић, Адем Хускић, Драго Калабић, Салко Соколовић и Бајазит Јашаревић.
Сједници нису присуствовали Златко Лагумџија и Саво Ерић, чланови Комисије.
Сједници су такође присуствовали: посланик Момчило Новаковић, Алија Крђалић, шеф
Опште и правне службе Института за акредитовање БиХ, Сеад Бекић, замјеник директора у
Институту за стандардизацију БиХ, Драган Прусина, директор, и Нино Хасановић, уредник
из ЈПНИО Службени лист БиХ, Миленко Лекић, помоћник министра у Министарству
финансија и трезора БиХ, Крунослав Јелић, помоћник генералног секретара Суда БиХ, Јован
Шарац, замјеник директора из Института за интелектуално власништво БиХ, Есад Тузовић,
директор Института за метрологију БиХ, Самир Мушовић, члан ДФИД тима, Семир
Мујкановић, стажиста при Клубу ХДЗ-а, Амила Ибрахимовић, сарадник на ЛСП пројекту
ОЕБС-а, те Жељко Космајац, секретар, и Мухамеда Абаз, стручни сарадник при Комисији.
Сједници је предсједавао Садик Бахтић, предсједавајући Комисије.
За сједницу је предложен сљедећи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДНЕВНИ РЕД
Усвајање Записника са 26. сједнице Комисије;
Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату
вриједност – прва комисијска фаза (предлагач: посланик Момчило Новаковић);
Разматрање Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2007. годину и
Плана пословања за 2008. годину (сачинилац: ЈПНИО Службени лист БиХ);
Разматрање информација буџетских корисника о предузетим активностима
везаним за ревизорске извјештаје у 2006. години, са посебним освртом на
институције које нису доставиле тражену информацију;
Именовање независне ревизорске куће за ревизију годишњих финансијских
извјештаја Канцеларије за ревизију БиХ за 2006. и 2007. годину;
Утврђивање методологије рада Комисије по ревизорским извјештајима за 2007.
годину;
Текућа питања.

Дневни ред је усвојен једногласно.
________________________________________________________________________________________________________________________
______
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Ад. - 1. Усвајање Записника са 26. сједнице Комисије
Записник са 26. сједнице чланови Комисије усвојили су једногласно, без примједаба.
Ад. - 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу
на додату вриједност – прва комисијска фаза (предлагач: посланик
Момчило Новаковић)
I комисијска фаза
Након краћих уводних ријечи, предсједавајући Комисије дао је ријеч подносиоцу
Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност (у даљем
тексту: Предлог закона).
Момчило Новаковић, у својству предлагача закона, информисао је чланове Комисије да се
у парламентарној процедури, осим његовог предлога, налази и други Предлог закона о
измјенама и допунама закона о ПДВ-у предлагача посланика Бранка Докића. У смислу
члана 101. став (6) Пословника, Колегијум Дома позвао је предлагаче да у року од седам
дана покушају усагласити своје предлоге и један предлог закона упуте у даљу процедуру.
До усаглашавања није дошло, те ће оба предлога закона проћи парламентарну процедуру, а
предност има предлог закона који је први достављен Дому. Затим је образложио свој
предлог закона којим се залаже за увођење нулте стопе пореза на додату вриједност (у
даљем тексту: ПДВ) на производе из потрошачке корпе, књиге, брошуре и новине,
лијекове, садни материјал и сточну храну. Усвајањем предложеног рјешења, приходи
буџета БиХ умањили би се за око 100 милиона КМ. Ступањем на снагу привременог
Споразума о стабилизацији и придруживању, 01. 07. 2008. године доћи ће до директног или
постепеног укидања царина, што опет неће довести до снижавања цијена робe и услуга.
Подсјетио је да је 2005. године Савјет министара БиХ предложио измјене ПДВ-а којим су
биле обухваћене ставке 7, 8, 9.и 10. овог предлога закона, на које је Управни одбор Управе
за индиректно опорезивање (УОУИО) дао сагласност утврдивши да су ти амандмани у
складу са Шестом директивом ЕУ. Свјестан је да Предлог закона неће добити комисијску
подршку, али барем очекује да Комисија наведено потврди. Обећао је да ће Клуб посланика
СДС-а стално вршити притиске за измјене и допуне у овој области, а ако оне изостану,
залагаће се за квалитетне социјалне програме за најугоженије категорије становништва
БиХ.
У току расправе навео је да простор за појаву сиве економије ствара дифренцирана стопа, а
не нулта стопа ПДВ-а. Заговарајући предложено рјешење, навео је да су све земље у развоју
предвиђале нулту стопу ПДВ-а, коју су, јачањем институција за сузбијање сиве економије и
криминала, постепено замијениле диференцираним стопама ПДВ-а.
Предсједавајући Садик Бахтић информисао је присутне да је Дирекција за европске
интеграције БиХ, 24. 06. 2008. године, Парламентарној скуштини БиХ доставила Мишљење
о усклађености Предлога закона са одредбама acquis communautaire. У Мишљењу се наводи
да Директива Савјета бр. 2006/112/ЕЗ, којом је успостављен заједнички систем ПДВ-а у ЕУ,
прописује примјену стандардне стопе ПДВ-а за државе чланице, која у периоду од 20062010. године не може бити нижа од 15%. Осим стандардне стопе, Директивом се предвиђа
могућност примјене једне или двије редуцираних стопа ПДВ-а само за добра и услуге из
Анекса III Директиве, које не могу бити ниже од 5%. Иако acquis communautaire изричито
не прописује могућност примјене диференциране стопе ПДВ-а од 0%, многе државе
чланице Уније су у националним законодавствима прописале „нулту стопу“ ПДВ-а као
мјеру социјалне политике за одређене врсте добара и услуга.
Предсједавајући је био мишљења да би увођењем нулте стопе ПДВ-а дошло до поскупљења
производа који њом нису обухваћени, а из искуства земаља из окружења, које су ову стопу
увеле, видљив је пораст сиве економије, нпр. у Хрватској. Указао је на опасност увођења
стопе 0% ПДВ-а у БиХ, без детаљње анализе Савјета министара БиХ и УИО о томе шта би
то значило за БиХ, јер би она утицала на смањење јавних прихода државе и угрозила
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функционисање њених институција. Социјално најугроженијој популацији становништва
БиХ може се адекватно помоћи путем владиних социјалних програма на свим нивоима
власти. Сугерисао је измјене и допуне стопе ПДВ-а на луксузне артикле.
Бајазит Јашаревић навео је да цијени мишљење предлагача закона. Подсјетио је на
изосталу сарадњу Комисије са УИО договорену у Бањој Луци, те упозорио да се закони из
пореских области (царинска тарифа, акцизе, ПДВ) не смију често мијењати, због
неопходности сагледавања њихових ефеката. Мишљења је да не постоје услови за озбиљан
разговор о Предлогу закона, те истакао да у име Клуба посланика СДА неће подржати
Предлог закона.
У току расправе навео је да је преношење надлежности за израду и спровођење социјалних
програма на друге нивое пребацивање одговорности, те да је боље рјешење да се све
политичке партије за социјалне програме залажу преко својих представника на свим
нивоима власти. По његовом мишљењу социјалних програма уопште нема, јер закони о
социјалној заштити у БиХ предвиђају више основних и социјалних права него што
економска моћ БиХ и капацитети њених буџета могу поднијети. Изјаснио се да ће подржати
закључак г. Хускића.
Такође, у току расправе, навео је да Предлог закона представља предлагачеву предизборну
активност. Подсјетио је на процедуру усвајања Предлога закона о Фискалном савјету у
БиХ, када је изостала подршка да се један дио надлежности УОУИО пренесе на Фискални
савјет БиХ, како би се разријешило кључно питање – достављање мишљења УОУИО,
неопходног за рад парламентарне комисије по одређеним предлозима закона. Подржао је
иницијативу за покретање измјена и допуна Закона о систему индиректног опорезивања у
БиХ.
Адем Хускић сматра да нулта стопа ПДВ-а ствара простор за махинације у корист
криминалаца. Истакао је да Предлог закона неће подржати, те предложио закључак да се
обавежу ентитетске владе да направе социјалне програме за најугроженије категорије
становништва.
Лазар Продановић истакао је да без мишљења УОУИО не може подржати Предлог закона.
Изразио је неопходност присуства сједници представника Савјета министара БиХ или
Министарства финансија и трезора БиХ ради предочавања анализе ефеката при увођењу
диференциране стопе ПДВ-а у БиХ. Указао је на могућност УОУИО да дерогира одлуку
Парламентарне скупштине БиХ, као највишег законодавног органа државе, те у том
контексту поставио питање уставности такве одредбе Закона о индиректном опорезивању,
поготово након усвајања Закона о Фискалном савјету у БиХ. Навео је да сви нивои власти
морају направити програме социјалне заштите најугроженијих категорија становништва, те
указао на потребу израде детаљње анализе Савјета министара БиХ или УИО с циљем
сагледавања ефеката након увођења диференциране стопе ПДВ-а, а коју је Савјет
министара БиХ обећао доставити прошле године.
Велимир Јукић навео је да Предлог закона не сматра предизборном активношћу
предлагача, јер је сличан предлог закона предложио и 2005. године. Сви досадашњи
предлози закона који су се односили на измјене стопе ПДВ-а у БиХ, а који су прошли
парламентарну процедуру, предвиђали су увођење нулте или ниже диференциране стопе
ПДВ-а с циљем помоћи најугроженијим категоријама становништва. Навео је да је БиХ
земља у којој 20-30% становништва треба социјалну помоћ, те указао на важност постојања
јединствене социјалне политике на државном нивоу, које тренутно нема и која се спроводи
на свим другим нивоима власти. Социјална права у БиХ се умножавају, али се конкретно
ништа не ради на побољшању статуса социјалних категорија. Мишљења је да се увођењем
нулте стопе ПДВ-а не би могло ништа побољшати у том смислу, те да промјена стопе
ПДВ-а захтијева претходну детаљну анализу и широки политички консензус уз учешће
Фискалног савјета БиХ, Савјета министра БиХ, УИО и Парламентарне скупштине БиХ., без
чега се реформа не би могла спровести. Навео је примјер Њемачке. Ставио је нагласак на
израду информације Савјета министара БиХ за Парламентарну скупштину БиХ о
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резултатима примјене ПДВ-а за трогодишњи период и његове рефлексије на социјални
сататус грађана БиХ. Подржао је предлог закључка г. Хускића, уз допуну да се задужи
Савјет министара БиХ да изради детаљне анализе о ефектима увођења диференциране
стопе ПДВ-а на јавне приходе у БиХ.
На крају је истакао да у име Клуба посланика ХДЗ-а неће подржати Предлог закона.
Драго Калабић навео је да промјенама у области стопа ПДВ-а треба да претходе измјене
Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ, због чињенице да Парламентарна
скупштина БиХ не може релевантно одлучивати о предлозима закона из ове области,
уколико УОУИО није доставио своје мишљење о Предлогу закона.
Самир Мушовић, члан ДФИД тима, предложио је да Савјет министара БиХ сачини
анализу редукције одређених јавних трошкова ради стварања простора за смањење
прихода. Предсједавајући Комисије био је мишљења да су највећи трошкови присутни у
ентитетима и кантонима, док је г. Продановић предложио да се у захтијеваној анализи
Савјет министара БиХ изјасни и о подацима о јавној потрошњи.
На крају расправе предлагач закона захвалио се Комисији на озбиљном приступу у
разматрању Предлога закона. Навео је да разлог за подношења Предлога закона сада нису
предстојећи избори, него се руководио изјавом предсједавајућег Савјета министара БиХ да
ће се у 2007. извршити увођење нулте стопе ПДВ-а, а и УИО је истакао став да уколико се
жели ићи на измјене стопа ПДВ-а, предлоге закона треба поднијети у процедуру шест
мјесеци прије усвајања буџета.
Изјашњавање о принципима Предлога закона
Након расправе, предсједавајући је позвао чланове Комисије да се изјасне о принципима
Предлога закона, те констатовао да Комисија једногласно није прихватила принципе
Предлога закона из сљедећих разлога:
Стандардна стопа ПДВ-а од 17% резултат је пажљивих и сложених анализа и прорачуна који
су претходили изради Закона о ПДВ-у. Резултати тако одабране пореске стопе показали су да
је ова стопа резултирала сигурним приходима, те онемогућила разне врсте финансијских
превара и утаја. За земље у транзицији, каква је и БиХ, потребно је још увијек задржати
јединствену стопу ПДВ-а, јер технички систем ПДВ-а и механизми контроле још увијек нису
адекватни за квалитетно спровођење система са диференцираном стопом.
Такође, Комисија је једногласно усвојила сљедеће закључке:
1. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ предлаже Влади Федерације БиХ
и Влади Републике Српске да у што краћем периоду израде и донесу квалитетан
социјални програм за рјешавање статуса социјално најугроженије категорије
становништва у БиХ.
2. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ захтијева од Управе за
индиректно опорезивање БиХ да покрене припреме и активности на измјенама и
допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини.
3. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ захтијева од Савјета министара
БиХ да у наредном периоду уради детаљну анализу и процјену утицаја увођења
диференцираних стопа ПДВ-а на укупне приходе у БиХ, те да размотри могућност
смањења буџетских расхода у БиХ у оном обиму у којем се очекује смањење прихода
у БиХ.
Ад. - 3. Разматрање Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2007.
годину и Плана пословања за 2008. годину (сачинилац: ЈПНИО
Службени лист БиХ)
У уводним напоменама о овој тачки дневног реда, предсједавајући Комисије навео је да
Комисија, на 25. сједници, одржаној 02. 06.2008. године, није разматрала Извјештај о раду и
финансијском пословању ЈПНИО Службени лист БиХ за 2007. годину (у даљем тексту:
Извјештај), због неопходности претходног изјашњавања Савјета министара БиХ о
наведеном извјештају. Савјет министара БиХ је, на 52. сједници, одржаној 12. 06. 2008.
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године, разматрао и усвојио наведени извјештај. Затим је позвао директора ЈПНИО
Службени лист БиХ да образложи Извјештај.
Драган Прусина, директор ЈПНИО Службени лист БиХ, истакао је да је ЈПНИО
Службени лист БиХ (у даљем тексту: Јавно предузеће) поступио по закључку са 24.
сједнице Представничког дома, одржане 18. и 19. марта 2008. године, те сачинио и Дому
доставио Извјештај о раду за 2007. годину, са акцентом на финанисјске показатеље, те План
рада и буџет за 2008. годину. У Извјештају је наведено позитивно пословање Јавног
предузећа за 2007. годину са замјерком ревизије у вези са неразријешеним правним
статусом предузећа. Информисао је да је Савјет министара БиХ, као привремени оснивач
Јавног предузећа, затражио од Министарства правде БиХ да изради закон којим би се
регулисао правни сатус Јавног предузећа, што је и урађено и достављено у процедуру
Савјету министара БиХ. Такође, уз Извјештај је достављен и План рада за 2008. годину, као
и буџети за 2006, 2007. и 2008. годину.
Драго Калабић навео је да ће Извјештај бити разматран и на сједници Дома, те да је
логично очекивати позитивно финансијско пословање Јавног предузећа. Од представника
Јавног предузећа тражио је објашњење или адекватно рјешење у вези са штампањем
текстова на сва три језика у службеној употреби у БиХ у истом броју ''Службеног гласника
БиХ'', што отежава рад и захтијева веће трошкове, те поставио питање могућности
одвојеног штампања текстова на сва три језика.
Бајазит Јашаревић навео је да подржава Извјештај, са замјерком да би одређена питања
могла бити боље уређена. Нагласак је ставио на цјеновник услуга Јавног предузећа. Питао
је да ли постоји могућност да Управни одбор са директором Јавног предузећа утврди цијене
пружања услуга које би у наредним годинама доносиле разумну добит, а омогућиле
јефтиније објављивање субјектима који су на то законом обавезани и лакши приступ
објављеним прописима.
Велимир Јукић навео је да је прије три-четири мјесеца у процедури био Предлог закона
предлагача посланика Адема Хускића, који се тицао Јавног предузећа, а којим се
предлагало објављивање свих аката на веб-страници Јавног предузећа ради доступности
јавности. Предлагана је пракса многих земаља из окружења и ЕУ, те је поставио питање
представницима Јавног предузећа шта би такво рјешење значило за Јавно преузеће, осим
негативних финансијских ефеката.
У току расправе навео је да је битно да Јавно предузеће задовољи принцип
транспарентности, да све објаве буду јавне, без обзира на питање плаћања.
Лазар Продановић изразио је резерву према Извјештају, те изнио своје примједбе,
наводећи чињеницу да Јавно предузеће у БиХ ужива монопол у свом пословању. Примједбе
су се односиле на сљедеће: штампање текстова на три језика у истом ''Службеном гласнику
БиХ'' је непотребна папирологија и захтијева интервенцију за штамање на сваком од језика,
неадекватно објављивање обимних огласника јавних набавки, непостојање довољно
информација о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа, износ примања
чланова Управног одбора и других запослених, регулисање правног статуса Јавног
предузећа, високе цијене објављивања комерцијалних огласа и остале цијене, те
неадекватну националну структуру запослених. Подржао је иницијативу г. Хускића за
објављивање свих садржаја на веб-страници предузећа ради доступности свим
заинтересованим.
Садик Бахтић истакао је да је и у 2007. години Јавно предузеће располагало великим
средствима, која леже неискоришћена на рачуну. Цијене услуга су превисоке. Савјет
министара БиХ, заједно са менаџментом Јавног предузећа, треба да води рачуна о
неискоришћеним средствима ради његовог улагања у развој или друге неопходне сврхе.
Нино Хасановић, уредник ЈПНИО Службени лист БиХ навео је да је технички могуће
одвојено штампати Службени гласник БиХ на три језика која су у службеној употреби, али
да то изискује огромне финансијске трошкове. Такође је информисао да се објављивање
јавних набавки врши на начин присутан у пракси, без постојања правног прописа о начину
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објаве. Навео је да Јавно предузеће има два интернет портала: један је www.zakoni.ba, који
је настао у сарадњи са УНДП-јем, на којем се објављују сви закони БиХ без подзаконских
аката и који је јавности доступан бесплатно и други интернет портал, који је комерцијални
и садржи прописе свих нивоа власти осим Републике Српске, чија је претплата 200 КМ.
Информисао је да је у фази припреме on line огласник јавне набавке БиХ, гдје ће објава
бити бесплатна. Истакнуо је сарадњу на техничком нивоу са сродним кућама земаља из
окружења (Словенија, Хрватска, Мађарска) на унапређењу и изради нових софтверских
рјешења. Навео је да би се проблем константне оптерећености сервера могао ријешити
провођењем оптичког кабла до краја 2008. године, те да су се у вези с тим обратили
BH Telecomu.
Драган Прусина, директор ЈПНИО Службени лист БиХ, навео је да је Јавно предузеће, у
складу са чланом 12. Закона о јавним набавкама БиХ, обавезано да сва обавјештења из
поступка јавних набавки заприми, припреми и објави у року од 47 сати, што је сувише
кратак рок и изискује додатне трошкове, јер поред техничких проблема, у многим
случајевима треба контактирати уговорне органе ради уређивања њихових обавјештења.
Цијене објављивања износе 316 КМ са ПДВ-ом, што је смањење цијене од прије двије
године, када је она износила 362 КМ са порезом на промет од 10%. Информисао је да су, на
захтјев, доставили Савјету министара БиХ цјеновник услуга на сагласност. Такође, у форми
одговора на посланичко питање, послали су Савјету министара БиХ информацију о
националној структури запослених у Јавном предузећу, која је побољшана у односу на
претходну годину. У погледу вишка средстава Канцеларије за ревизију БиХ, сугерисао им
је израду Плана употребе вишка средстава, те су сходно томе упутили предлог Савјету
министара БиХ за регулисање смјештаја, који тренутно не задовољава минималне техничке
услове.
Предсједавајући је предложио да се од Савјета министара БиХ захтијева да вишак прихода
од добити институција БиХ уложи у капиталне инвестиције, куповину објеката, а да се
смање трошкови закупнине институција БиХ.
С обзиром да став Савјета министара БиХ није јасан, Драго Калабић предложио је да се од
Савјета министара БиХ захтијева да поново разматра сва питања у вези са Јавним
предузећем и његовим пословањем, посебно питања статуса, смјештаја и техничких
проблема., те о њима сачини упутства или донесе одлуке.
Након расправе, предсједавајући Комисије позвао је чланове да се гласањем изјасне о
Извјештају, те констатовао да је Комисија са четири гласа “за” и два гласа “уздржан”
прихватила Извјештај и упутила га у даљу парламентарну процедуру, са предлогом Дому за
усвајање.
Такође, Комисија је са четири гласа “за” и два гласа “уздржан” усвојила сљедећи закључак:
„Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ захтијева од Савјета министара БиХ да
у наредном периоду ријеши правни статус Службеног листа БиХ и у складу са законом
спроведе поступак именовања новог Управног одбора Службеног листа БиХ. Такође,
потребно је да се размотри могућност распоређивања вишка прихода Службеног листа БиХ
за капиталне инвестиције и преиспитају цијене њихових услуга, те могућност штампања
Службеног гласника БиХ на једном од језика за који се опредијели претплатник, као и
штампање Огласника јавне набавке у посебним издањима Службеног гласника БиХ.“
Ад. - 4. Разматрање информација буџетских корисника о предузетим
активностима везаним за ревизорске извјештаје у 2006. години, са
посебним освртом на институције које нису доставиле тражену
информацију
У оквиру вршења надзора над реализацијом закључака и препорука по обављеној ревизији
финансијског пословања институција БиХ за 2006. годину, усвојених на Комисији и
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Представничком дому, информације о предузетим активностима институција БиХ на реализацији
наведених закључака и препорука, тј. по поновљеном захтјеву Комисије од 14. 03. 2008. и 20. 03.
2008. године нису поступиле сљедеће институције чији су представници уредно позвани на
сједницу:
1. Министарство финансија и трезора БиХ
2. Институт за акредитовање БиХ
3. Суд БиХ
4. Институт за стандарде, метрологију и интелектуално власништво БиХ
5. Јавни РТВ сервис БиХ – БХРТ.
Сједници су присуствовали представници наведених институција, осим представника БХРТа. Након обављеног разговора са представницима институција БиХ, предсједавајући
Комисије констатовао је да су двије институције своје информације доставиле до одржавања
сједнице (Министарство финансија и трезора БиХ и Суд БиХ), док су се представници
осталих институција обавезали да информације доставе накнадно.
Лазар Продановић је, ради окончања процеса праћења активности институција БиХ на
реализацији комисијских препорука и закључака по обављеној ревизији финансијског
пословања институција БиХ за 2006. годину које је усвојио Представнички дом, те истицања
институције БиХ која у овом процесу није пружила адекватну сарадњу, предложио закључак
који је Комисија, заједно са пристиглим информацијама институција БиХ о предузетим
активностима на реализацији препорука и закључака Комисије по обављеној ревизији
финансијког пословања институција БиХ за 2006. годину, усвојених на Представничком
дому Парламентарне скупштине БиХ, једноглано усвојила. Усвојени закључак гласи:
„Комисија предлаже Колегијуму Представничког дома да у дневни ред наредне сједнице
Дома уврсти као посебну тачку дневног реда Извјештај Комисије о реализацији препорука и
закључака Комисије по обављеној ревизији финансијског пословања институција БиХ за
2006. годину, усвојених на Представничком дому.“
Ад. - 5. Именовање независне ревизорске куће за ревизију годишњих
финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију БиХ за 2006. и 2007.
годину
Предсједавајући Комисије упознао је чланове Комисије о поступку јавне набавке избора
ревизорске куће за услуге ревизије финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију
институција БиХ за 2006. и 2007. годину, који је спровела Заједничка комисија за избор
независне ревизорске куће оба дома Парламентарне скупштине БиХ, те о одабиру фирме
Ревсар, Друштво за ревизију и пословни консалтинг Сарајево за најповољнијег понуђача у
предмету ове јавне набавке, што Комисија треба да потврди.
С обзиром да није било примједаба на спроведени поступак и избор најповољнијег
понуђача, предсједавајући је констатовао да је Комисија једногласно усвојила Одлуку о
одабиру фирме Ревсар, Друштво за ревизију и пословни консалтинг Сарајево за
најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке избора ревизорске куће за услуге
ревизије финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2006. и 2007.
годину.
Ад. - 6. Утврђивање методологије рада Комисије по ревизорским извјештајима
за 2007. годину
У оквиру ове тачке дневног реда, Самир Мушовић, члан тима ДФИД-а навео је основе
предлога нове методологије комисијске обраде ревизорских извјештаја о финансијском
пословању институција БиХ за 2007. годину, која је у фази израде и Комисији ће бити
достављена средином јула 2008. године. Затим је навео основне тезе предлога, и то:
- израда табеларних прегледа реализације ревизорских препорука које обухватају
најзначајније податке из извјештаја ревизије за сваког буџетског корисника за период од пет
година, тј. од 2003-2007. године, с тим да је тај период краћи код оних институција које су
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основане у међувремену, који је у припреми. Табеларни приказ омогућава сагледавање
финансијског пословања институција БиХ током дужег временског периода с циљем
отклањања могућих злоупотреба. Уз табеларни приказ биће достављено неколико модела
који су могући да се појаве при упоредној анализи финансијског пословања институција БиХ
за дужи период;
- увести праксу да се институције, чије финансијско пословање буде оцијењено ревизорским
„позитивним мишљењем“ не саслушавају на Комисији, те похвали њихов рад;
- да се ревизорски извјештаји разматрају на заједничким сједницама обје комисије за
финансије и буџет Парламентарне скупштине БиХ, ради смањења броја и обима
коресподенције са институцијама БиХ;
- да се ревизорски извјештаји разматрају на четири заједничке сједнице и то:
Прва заједничка сједница - експозе предсједавајућег Комисије, друга заједничка сједницапрезентација генералног ревизора, трећа заједничка сједница која ће трајати неколико дана у
наставцима-саслушавање ревидираних институција које немају „позитивно мишљење“
ревизора и четврта заједничка сједница - сумирање резултата саслушања, формирање
заједничких закључака и њихово усвајање;
- да се комплетна процедура разматрања ревизорских извјештаја заврши до краја октобра
2008. године, ради благовременог преклапања са буџетским циклусом.
Предсједавајући Комисије и Бајазит Јашаревић изразили су сумњу у реалност тезе
одржавања заједничких сједница комисија, док је Лазар Продановић подсјетио на закључак
Комисије о формирању Заједничке комисије за ревизију Парламентарне скупштине БиХ.
Ад. - 7. Текућа питања
У оквиру ове тачке дневног реда није било расправе.

Секретар Комисије
Жељко Космајац

Предсједавајући Комисије
магистар економије Садик Бахтић

