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ЗАПИСНИК
са 40. сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржане 05. 11. 2009. године, с почетком у 11.10 часова
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Божо Рајић и
Драго Љубичић.
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: оправдано одсутни Хазим Ранчић и Илија Филиповић.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Хрвоје Твртковић и Аида Селимовић ревизор Канцеларије за
ревизију институција БиХ; Мухамед Тулумовић - директор Високог судског и тужилачког
савјета БиХ; Аниса Ибрахимовић – правни савјетник у Високом судском и тужилачком
савјету БиХ; Јелена Радовић – стручни сарадник за књиговодство у Канцеларији за
законодавство; Љерка Марић – директор Дирекције за економско планирање; Јелена
Черемиџ – стручни савјетник за финансије у Дирекцији за економско планирање; Раденко
Станић – помоћник министра безбједности БиХ; Драгана Милидраговић – стручни савјетник
за јавне набавке у Министарству безбједности БиХ; Сабахета Хусић – самостални референт
за финансијске послове, и Спасоје Ламур - стручни савјетник за правне послове у
Канцеларији за ветеринарство БиХ; Сена Хатибовић и Аида Фазлагић – чланови
Конкуренцијског савјета БиХ; Сеада Мумуиновић – шеф Одсјека за материјалнофинансијске послове Министарства за људска права и избјеглице БиХ; Зоран Дакић –
помоћник министра за људска права и избјеглице БиХ; Бранка Мекић – помоћник извршних
функција у Комисији за очување националних споменика БиХ; Јелена Дракулић – сарадник
за финансије у Комисији за очување националних споменика БиХ; Самира Фаџан - шеф
одсјека за материјално финансијске послове Министарства спољне трговине и економских
односа БиХ; Изет Низам – замјеник директора Службе за послове са странцима БиХ; Данијал
Ганић – начелник сектора за администрацију Службе за послове са странцима БиХ; Лидија
Вигњевић – директор Института за интелектуално власништво БиХ; Сеад Челебић – стручни
сарадник за финансије у Институту за интелектуално власништво БиХ; 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
Парламентарне скупштине БиХ, и стручни сарадник у Комисији за финансије и буџет Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ Драгана Цицовић.
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За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1) Разматрање треће групе ревизорских извјештаја, и то:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Високог судског и тужилачког савјета БиХ - извјестилац: Душанка Мајкић;
Канцеларије за законодавство БиХ– извјестилац: Адем Ибрахимпашић;
Дирекције за економско планирање БиХ - извјестилац: Адем Ибрахимпашић;
Министарства безбједности БиХ- извјестилац: - Божо Рајић;
Канцеларије за ветеринарство БиХ -извјестилац: - Божо Рајић;
Конкуренцијског савјета БиХ - извјестилац: - Хазим Ранчић;
Министарства за људска права и избјеглице БиХ - Хазим Ранчић;
Института за метрологију БиХ- извјестилац: Драго Љубичић;
Комисије за очување националних споменика БиХ – извјестилац: Драго
Љубичић;
Министарства спољне трговине и економских односа БиХ - извјестилац: Божо
Рајић;
Службе за послове са странцима БиХ - извјестилац: Божо Рајић;
Института за интелектуално власништво БиХ - извјестилац: Божо Рајић.

Четрдесету 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.
С обзиром да није било предлога, примједаба или сугестија за допуну дневног реда,
предложени дневни ред усвојен је једногласно.

Ад. – 2. Разматрање треће групе ревизорских извјештаја, и то:

1.1.

Високог судског и тужилачког савјета БиХ

Саслушање представника Високог судског и тужилачког савјета БиХ обавила је Душанка
Мајкић.
На питања Душанке Мајкић одговарао је Мухамед Тулумовић, директор Високог
судског и тужилачког савјета БиХ
У расправи о овој тачки дневног реда учествовали су Божо Рајић и Душанка Мајкић.
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Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.1.1. Налаже се Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине да одмах
приступи отклањању недостатака у пословању по основу којих су изражене
квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. анализира пропусте у поступцима јавних набавки и предузме мјере којима ће се
убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.1.2. Налаже се Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине да одмах
приступи реализацији препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008.
годину, и то тако да:
1. посвети више пажње роковима извјештавања и убудуће благовремено обезбиједи сву
потребну документацију за правилно евидентирање финансијских трансакција, како
у својим извјештајима тако и извјештајима институција за које Савјет врши набавку
опреме;
2. успостави ванбилансне евиденције опреме коју набавља за друге кориснике и коју не
евидентира као своја стална средства;
3. настави дограђивати постојећи систем интерних контрола и досљедно примјењује
постојећа правила и процедуре;
4. успостави систем интерних контрола који ће превентивно отклањати могуће
слабости и неправилности;
5. посвети више пажње процесу планирања, с обзиром да је квалитетно планирање
буџета стратешки важна основа за обезбјеђивање материјалних и људских ресурса,
те значајна основа за економично и транспарентно управљање средствима;
6. се досљедно придржава Правилника о накнадама за путне трошкове и начину
одобравања службених путовања и Правилника о накнади путних трошкова за
службена путовања судија, тужилаца и одређених категорија стручних лица у
судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ, којима се регулишу службена
путовања;
7. усклади свој Правилник о коришћењу телефона - пречишћени текст тако да се
обрачун трошкова мобилних телефона врши мјесечно, као и поврат евентуално више
насталих издатака за мобилне телефоне;
8. усклади потребе за дошколовавањем запослених са систематизацијом тајних мјеста;
9. досљедно примјењује Закон о јавним набавкама с циљем транспарентног и
ефикасног трошења јавних средстава, те изврши анализу уочених недостатака, како
се они не би понављали.
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1.2.

Канцеларије за законодавство БиХ

Саслушање представника Канцеларије за законодавство БиХ обавио је Адем
Ибрахипашић.
На питања Адема Ибрахипашића одговарала је Јелена Радовић, стручни сарадник за
књигововдство у Канцеларији за законодавство.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.2.1. Налаже се Канцеларији за законодавство Савјета министара Босне и
Херцеговине да одмах приступи отклањању недостатака у пословању по основу
којих су изражене квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то
тако да:
1. изврши анализу пропуста у поступку јавне набавке и предузме мјере којима ће се
убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.2.2. Налаже се Канцеларији за законодавство Савјета министара Босне и
Херцеговине да одмах приступи реализацији препорука наведених у ревизорском
извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. настави изграђивати ефикасан систем интерних контрола и дограђивати постојећа
интерна правила, те их примјењивати успостављањем одговарајућег нивоа
управљања који ће омогућити повратне информације и предлоге за побољшања у
одређеним сегментима пословања;
2. анализира стварне потребе и могућности за остварење планиране динамике
запошљавања као и рјешавање питања обезбјеђивања неопходних услова за смјештај
запослених;
3. прибави сагласност Министарства финансија и трезора или одговарајућу одлуку
Савјета министара БиХ за исплате издатака по основу поклона (обиљежавање 8.
марта);
4. усклади потребе за специјализацијом и школовањем са правилником о
систематизацији (према мишљењу ревизије, стицање вишег нивоа стручне спреме не
може се сматрати образовањем и усавршавањем у државној служби на које
запослени имају право по Одлуци Савјета министара);
5. задовољи потребе за одређеном квалификованом радном снагом путем јавног
конкурса преко Агенције за државну службу БиХ или самостално;
6. утврди план набавки робе и услуга са вриједностима, чиме ће се створити
предуслови за утврђивање поступака набавке који су усклађени са законским
прописима;
7. успостави евиденцију уговора додијељених путем директних споразума ради
праћења укупне годишње вриједности таквих куповина и о томе обавијести Агенцију
за јавне набавке.
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1.3. Дирекције за економско планирање БиХ
Саслушање представника Дирекције за економско планирање БиХ обавио је Адем
Ибрахимпашић.
На питања Адема Ибрахимпашића одговарала је Љерка Марић, директор Дирекције за
економско планирање.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.3.1. Налаже се Дирекцији за економско планирање БиХ да одмах приступи
отклањању недостатака у пословању по основу којих су изражене
квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. усклади издатке по основу ауторских хонорара са релевантним прописима.
1.3.2. Налаже се Дирекцији за економско планирање БиХ да одмах приступи
реализацији препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то
тако да:
1. успостави процес планирања на основу реално процијењених потреба, с циљем
ефикасног и рационалног коришћења буџетских средстава;
2. преиспита одредбе интерних аката на основу којих је утврђено право на исплату
одређених накнада запосленима (нпр. пакетића), те успостави одговарајући систем
интерних контрола који ће обезбиједити да трошење буџетских средства буде у
функцији остварења циљева који су дефинисани основним законом и због којих је
институција и основана;
3. успостави адекватан систем интерних контрола над издацима за репрезентацију с
циљем намјенске потрошње и ефикасног управљања;
4. поступи на начин прописан важећим одлукама при утврђивању накнада за рад
Савјета пројекта за припрему развојних докумената, те утврди критеријуме за
исплату накнада и обезиједи транспарентан начин избора и ангажман спољних
сарадника за одређене области.

1.4.

Министарства безбједности БиХ

Саслушање представника Министарства безбједности БиХ обавио је Божо Рајић.
На питања Божe Рајићa одговарао је Раденко Станић, помоћник министра
безбједности БиХ.
У расправи о овој тачки дневног реда учествовали су Божо Рајић и Душанка Мајкић.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.4.1. Налаже се Министарству безбједности Босне и Херцеговине да одмах приступи
отклањању недостатака у пословању по основу којих су изражене
квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
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1. изврши попис средстава и извора средстава у складу са релевантним
рачуноводственим прописима и упутством Министарства финансија и трезора Босне
и Херцеговине;
2. анализира пропусте у поступцима јавних набавки и предузме мјере којима ће се
убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.4.2. Налаже се Министарству безбједности Босне и Херцеговине да одмах приступи
реализацији препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то
тако да:
1. настави доградњу постојећег система интерних контрола и досљедно примјењује
постојећа правила и процедуре;
2. успостави систем интерних контрола који ће превентивно отклањати могуће
слабости и неправилности;
3. посвети више пажње процесу планирања, с обзиром да је квалитетно планирање
буџета стратешки важна основа за обезбјеђивање материјалних и људских ресурса,
те значајна основа за економично и транспарентно управљање средствима;
4. донесе јасна правила и процедуре за коришћење возила и евидентирања трошкова
који произлазе из коришћења, са јасним одговорностима и овлашћењима лица
задужених за спровођење тих правила, укључујући механизме контроле њихове
употребе, те санкције у случају непоступања по њима и евентуалних злоупотреба;
5. настави започете активности на попису средстава и извора средстава у складу са
важећим прописима којима се регулише ова област, с обзиром да попис није урађен
потпуно и свеобухватно;
6. досљедно примијени Закон о јавним набавкама, те уради анализу уочених
недостатака како се они не би понављали.

1.5.

Канцеларије за ветеринарство БиХ

Саслушање представника Канцеларије за ветеринарство БиХ обавио је Божо Рајић.
На питања Боже Рајића одговарала је Сабахета Хусић, самостални референт за
финансијске послове у Канцеларији за ветеринарство БиХ.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.5.1. Налаже се Канцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине да одмах
приступи отклањању недостатака у пословању по основу којих су изражене
квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. уради анализу пропуста у поступцима јавних набавки и приступи предузимању мјера
којима ће се убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама;
2. успостави ефикасан систем праћења и контроле одређених категорија расхода на
којима се могу постићи евентуалне уштеде јавног новца.
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1.5.2. Налаже се Канцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине да одмах
приступи реализацији препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008.
годину, и то тако да:
1. настави јачати и дограђивати систем интерних контрола у свим пословним
процесима (на основу процијењених ризика), како би се спријечили могући пропусти
и неправилности, те евентуалне злоупотребе у коришћењу јавних средстава;
2. предузме додатне активности за примјену Правилника о интерним контролама у
складу са COSO моделом, с циљем успостављања ефикасног система интерних
контрола;
3. без одгађања усвоји интерни правилник о начину прикупљања, евидентирања и
контроле прихода, те уложи додатне напоре, и у договору са Министарством
финансија и трезора БиХ пронађе адекватно рјешење за сравњење и ефикасну
контролу свих прихода које пружањем услуга остварује Канцеларија;
4. води рачуна да се обрачун и исплата стимулација запосленима врши у складу са
стварним потребама додатног ангажовања, као и у износима регулисаним одредбама
Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ;
5. донесе Одлуку о накнадама за одвојени живот без претходног одобрења Савјета
министара БиХ, будући да је Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ
регулисано да се накнада за одвојени живот уређује посебним подзаконским актом
Савјета министара БиХ, што још увијек није урађено;
6. доради постојећи Правилник о условима и начину коришћења службених возила
Канцеларије за ветеринарство БиХ, правилник којим се дефинише коришћење с
циљем успостављања ефикасног система овог процеса;
7. усклади потребе за дошколовавањем запослених са систематизацијом радних мјеста;
8. побољша процес планирања набавки робе и услуга, уради анализу уочених
недостатака како би се обезбиједила досљедна примјена Закона о јавним набавкама и
како се исти пропусти не би више понављали.

1.6.

Конкуренцијског савјета БиХ

Саслушање представника Конкуренцијског савјета БиХ обавио је Адем Ибрахимпашић.
На питања Адема Ибрахимпашића одговарала је Сена Хатибовић, члан Конкуренцијског
савјета БиХ.
У расправи о овој тачки дневног реда учествовала је Душанка Мајкић.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.6.1. Налаже се Конкуренцијском савјету БиХ да одмах приступи отклањању
недостатака у пословању по основу којих су изражене квалификације у
ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. уради анализу пропуста у поступцима јавних набавки и предузме мјере којима ће
се убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
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1.6.2. Налаже се Конкуренцијском савјету БиХ да одмах приступи реализацији
препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, то тако да:
1. настави јачати и дограђивати систем интерних контрола у свим пословним
процесима;
2. усклади потребе за дошколовавањем кадрова са Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста;
3. донесе интерна правила којим ће дефинисати коришћење службених возила с циљем
успостављања ефикасног система надзора овог процеса;
4. уради анализу уочених пропуста и обезбиједи досљедну примјену Закона о јавним
набавкама.

1.7.

Министарства за људска права и избјеглице БиХ

Саслушање представника Министарствa за људска права и избјеглице БиХ обавио је
Адем Ибрахимпашић.
На питања Адема Ибрахимпашића одговарао је Зоран Дакић, помоћник у
Министарству за људска права.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.7.1. Налаже се Министарству за људска права и избјеглице БиХ да одмах приступи
отклањању недостатака у пословању по основу којих су изражене
квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. изврши попис средстава и извора средстава у складу са релевантним
рачуноводственим прописима;
2. уради анализу пропуста у поступцима јавних набавки и предузме мјере којима ће се
убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.7.2. Налаже се Министарству за људска права и избјеглице БиХ да одмах приступи
реализацији препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то
тако да:
1. настави дограђивати постојећи систем интерних контрола ради обезбјеђивања
ефикасног система руковођења и контроле над извршењем буџета;
2. усвоји припремљене интерне акте и обезбиједи њихову досљедну примјену, као и
примјену постојећих правила и процедура;
3. успостави систем интерних контрола који ће превентивно отклањати могуће
слабости и неправилности;
4. посвети више пажње процесу планирања, с обзиром да је квалитетно планирање
буџета стратешки важна основа за обезбјеђивање материјалних и људских ресурса,
те значајно за економично и транспарентно управљање средствима;
5. усклади своју Одлуку о поступању приликом одласка на службена путовања са
Одлуком Савјета министара БиХ, у дијелу у којем се прописује рок правдања путних
налога, као и да досљедно поштује правила и процедуре којима се регулише ова
област;
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6. донесе нови или доради постојећи правилник о коришћењу мобилних телефона
чијом примјеном се не би понављали пропусти при коришћењу средстава за ове
намјене;
7. уведе ефикаснију контролу услуга репрезентације с циљем рационализације
трошкова и намјенске потрошње средстава; преиспита интерна правила којима се
регулишу ови издаци те дефинишу обавезе и одговорности за контролу ових
издатака;
8. обустави исплате за јубиларне награде, поклоне и пакетиће, док се не донесу
одговарајућа јединствена правила којима ће се регулисати ови издаци;
9. донесе јасна правила и процедуре за коришћење возила и евидентирање трошкова
који произлазе из коришћења, с јасним одговорностима и овлашћењима лица
задужених за спровођење тих правила, са механизмима контроле њихове примјене,
те санкцијама у случају непоступања по њима;
10. изврши свеобухватан попис средстава и извора средстава; утврди разлике између
књиговодственог и стварног стања, те усклади стања сталних средстава исказаних у
главној књизи и помоћним књигама;
11. утврди разлику стања новчаних средстава у главној књизи и на изводу, те у сарадњи
са Министарством финансија и трезора БиХ предузме активности за усклађивање
наведених стања;
12. досљедно примијени Закон о јавним набавкама, те уради анализу уочених
недостатака, како се они не би понављали;
13. утврди програмске активности за Програм УНХЦР, те у складу са тим донесе план
трошења средстава из буџета по свим буџетским ставкама за текућу годину, с циљем
побољшања система интерних контрола.

1.8. Института за метрологију БиХ
Представници Института за метрологију БиХ нису присуствовали сједници.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.8.1. Налаже се Институту за метрологију БиХ да одмах приступи отклањању
недостатака у пословању по основу којих су изражене квалификације у
ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. уради анализу пропуста у поступцима јавних набавки и предузме мјере којима ће се
убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.8.2.. Налаже се Институту за метрологију БиХ да одмах приступи реализацији
препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, то тако да:
1. настави дограђивати постојећи систем интерних контрола и досљедно примјењивати
постојећа правила и процедуре;
2. успостави систем интерних контрола који ће превентивно отклањати могуће
слабости и неправилности;
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3. посвети више пажње процесу планирања, с обзиром да је квалитетно планирање
буџета стратешки важна основа за обезбјеђивање материјалних и људских ресурса,
те значајан инструмент за економично и транспарентно управљање средствима;
4. усклади своју Одлуку о коришћењу службених мобилних и фиксних телефона тако
да се обрачун трошкова мобилних телефона врши мјесечно, као и поврат евентуално
више насталих издатака за мобилне телефоне;
5. усклади потребе за дошколовавањем запослених са систематизацијом радних мјеста
и досљедно се придржава Правилника о образовању и усавршавању запослених;
6. побољша процес планирања набавке робе и услуга; уради анализу уочених
недостатака како би се обезбиједила досљедна примјена Закона о јавним набавкама и
како се исти пропусти не би понављали.

1.9.

Комисије за очување националних споменика БиХ

Саслушање представника Комисије за очување националних споменика БиХ обавио је
Драго Љубичић.
На питања Драге Љубичића одговарала је Бранка Мекић, помоћник извршних функција у
Комисији за очување националних споменика БиХ
У расправи о овој тачки дневног реда учествовала је Душанка Мајкић.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.9.1. Налаже се Комисији за очување националних споменика БиХ да одмах приступи
отклањању недостатака у пословању по основу којих су изражене
квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. усклади издатке по основу ауторских хонорара са релевантним прописима.
1.9.2. Налаже се Комисији за очување националних споменика БиХ да одмах приступи
реализацији препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то
тако да:
1. усклади потребе за дошколовавањем запослених са систематизацијом радних мјеста
и преиспита одредбе интерних аката којима је утврђено право на накнаду трошкова
за образовање и стручно усавршавање запосленим;
2. преиспита исплате по основу ауторских хонорара, са посебним нагласком на исплате
по основу ауторских уговора који су склопљени са запосленим у Комисији, а све с
циљем успостављања система трошења јавних средстава у складу са прописима
којима се уређује одређена област.
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1.10.

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ

Саслушање представника Министарства спољне трговине и економских односа БиХ
обавио је Божо Рајић.
На питања Боже Рајића одговарала је Самира Фаџан, шеф Одсјека за материјалнофинансијске послове Министарства спољне трговине и економских односа БиХ.
Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.10.1. Налаже се Министарству спољне трговине и економских односа Босне и
Херцеговине да одмах приступи отклањању недостатака у пословању по основу
којих су изражене квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то
тако да:
1. анализира пропусте у поступцима јавних набавки и предузме мјере којима ће се
убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.10.2. Налаже се Министарству спољне трговине и економских односа Босне и
Херцеговине да одмах приступи реализацији препорука наведених у ревизорском
извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. утврди активности које ће допринијети изградњи ефикасног система интерних
контрола Министарства у свим сегментима пословања, а нарочито у процесу
набавки;
2. утврди интерним актом јединствену обавезу образлагања исплате сваке стимулације,
без обзира да ли је одобрава министар на предлог руководећег државног службеника
или самостално према својој процјени, као и да се приликом исплата ове врсте
издатака прибави сагласност Министарства финансија и трезора или одговарајућа
одлука Савјета министара;
3. обезбиједи документацију уз рачуне за исплату репрезентације којом се доказује
оправданост коришћења ових услуга;
4. уради анализу комплетног процеса набавке и утврди разлоге за пропусте и
недостатке у спровођењу овог процеса;
5. дефинише све активности (припрема набавке, спровођење у складу са законским
прописима, контрола и праћење спроведених набавки), као и носиоце тих
активности, чиме би се обезбиједила примјена законских прописа и ефикасност
набавног процеса.

1.11.

Службе за послове са странцима БиХ - извјестилац: Божо Рајић

Саслушање представника Службе за послове са странцима БиХ обавио је Божо Рајић.
На питања Боже Рајића одговарао је Изет Низам, замјеник директора Службе за послове
са странцима БиХ.
У расправи су учествовали: Душанка Мајкић, Данијел Ганић и Божо Рајић.
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Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.11.1. Налаже се Служби за послове са странцима да одмах приступи отклањању
недостатака у пословању по основу којих су изражене квалификације у
ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. реализује текуће издатке у вези са употребом и одржавањем службених аутомобила
према препорукама ревизије, усагласи их са интерним процедурама и важећим
прописима, те догради интерни правилник према препорукама ревизије;
2. анализира пропусте у поступцима јавних набавки и предузиме мјере којима ће се
убудуће обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.11.2. Налаже се Служби за послове са странцима да одмах приступи реализацији
препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. настави дограђивати постојећи систем интерних контрола тако да се превентивно
отклањају све могуће слабости и неправилности, те досљедно примијене постојећа
правила и процедуре;
2. посвети више пажње планирању буџета као стратешки важној основи за
обезбјеђивање материјалних и људских ресурса, те успостави систем за економично
и транспарентно управљање средствима с циљем остварења законом прописаних
функција Службе;
3. донесе јасна правила и процедуре за коришћење возила и евидентирање трошкова
који произлазе из коришћења, с јасним одговорностима и овлашћењима лица
задужених за спровођење тих правила, механизмима контроле коришћења, те
санкција у случају непоступања по правилима и евентуалних злоупотреба;
4. настави започете активности расходовања сталних средстава и утврди начин на који
ће се стална средства продати или физички уништити уз спровођење одговарајућих
процедура и да донесе одлуке и састави записник о предузетим активностима;
5. уради анализу учињених пропуста и недостатака у процесу јавних набавки и
предузме све потребне мјере како би се обезбиједила досљедна примјена Закона о
јавним набавкама.

1.12.

Института за интелектуално власништво БиХ - извјестилац: Божо Рајић.

Саслушање представника о Института за интелектуално власништво БиХ обавио је Божо
Рајић.
На питања Боже Рајића одговарала је Лидија Вигњевић, директор Института за
интелектуално власништво БиХ.
У расправи су учествовали Душанка Мајкић и Божо Рајић.
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Чланови Комисије за финансије и буџет једногласно су одлучили да предложе Дому
народа сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.12.1 Налаже се Институту за интелектуално власништво БиХ да одмах приступи
отклањању недостатака у пословању по основу којих су изражене
квалификације у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то тако да:
1. анализира пропусте у поступцима јавних набавки и предузме мјере којима ће се убудуће
обезбиједити стриктна примјена Закона о јавним набавкама.
1.12.2. Налаже се Институту за интелектуално власништво БиХ да одмах приступи
реализацији препорука наведених у ревизорском извјештају за 2008. годину, и то
тако да:
1. настави дограђивати постојећи систем интерних контрола и досљедно примјењивати
постојећа правила и процедуре;
2. успостави систем интерних контрола који ће превентивно отклањати могуће
слабости и неправилности у разумном увјерењу;
3. прибави сагласност Министарства финансија и трезора за набавку пакетића за дјецу
или исплату врши на основу валидне одлуке Савјета министара БиХ, како би на
нивоу институција БиХ имали јединствен приступ у погледу овакве врсте трошкова;
4. усклади потребе запослених за њиховим додатним дошколовавањем са
систематизацијом радних мјеста;
5. анализира утврђене недостатке и предузме одговарајуће активности како се исти
пропусти убудуће не би понављали, те да досљедно примијени Закон о јавним
набавкама.

Након што је исцрпљен дневни ред, предсједавајућа 40. сједнице Комисије за финансије и
буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, Душанка Мајкић, закључила је сједницу
у 12.45 часова.

Саставни дио овог записника је транскрипт 39. 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

