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ЗАПИСНИК
са 11. заједничке сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 28. 01. 2009 . године, с почетком у 10.15 часова
Присутни чланови Парламентарне скупштине БиХ: 32 посланика из Представничког дома и 14
делегата из Дома народа.
Оправдано одсутни посланици из Представничког дома: Бакир Изетбеговић, Екрем Ајановић,
Азра Хаџиахметовић, Златко Лагумџија, Нико Лозанчић, Славко Матић, Рифат Долић, Милица
Марковић, Јован Тодоровић, Саво Ерић.
Оправдано одсутни делегати из Дома народа: Младен Иванић.
Присутни чланови Савјета министара БиХ: Никола Шпирић, предсједавајући Савјета
министара БиХ, Тарик Садовић, министар безбједности БиХ, Драган Вранкић, министар
финансија и трезора БиХ, Бариша Чолак, министар правде БиХ, Средоје Новић, министар
цивилних послова БиХ, Свен Алкалај, министар иностраних послова БиХ, Божо Љубић, министар
комуникација и транспорта БиХ, Марина Пендеш, замјеник министра одбране БиХ, Игор Црнадак,
замјеник министра одбране БиХ, Вилим Приморац замјеник министар спољне трговине и
економских односа БиХ, Срђан Арнаут, замјеник министра правде БиХ.
Остали присутни: Миленко Шего, генерални ревизор у Канцеларији за ревизију институција
БиХ, Божана Трнинић, замјеник генералног ревизора у Канцеларији за ревизију институција БиХ,
Џевад Некић, замјеник генералног ревизора у Канцеларији за ревизију институција БиХ, Един
Салихагић из Министарства цивилних послова БиХ, Азра Авдић из министарства иностраних
послова БиХ, Славојка Столић из Управе за индиректно опорезивање БиХ, др Драго Н. Недић и
Сабахета Хускић из Канцеларије за ветеринарство БиХ, Веско Дрљача из Агенције за унапређење
страних инвестиција БиХ – ФИПА, Гавран Аутан из Центра за уклањање мина БиХ, Данијал
Ганић из Службе за послове са странцима, Винко Думанчић из Граничне полиције БиХ, Зоран
Дакић из Министарства за људска права и избјеглице БиХ, представници Институције омбудсмена
за људска права БиХ, представници међународних организација у Босни и Херцеговини – ОХР-а,
ОЕБС-а, ЕУСР-а, ДФИД-а, представници невладиних организација ЦЦИ-ја и НДИ-ја,
представници Амбасаде САД-а.
Сједницу је отворио и њоме предсједавао Илија Филиповић, први замјеник
предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

87.

У уводном излагању Илија Филиповић упознао је присутне да су у складу са чланом
Пословника Дома народа и чланом 94. Пословника Представничког дома,
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предсједавајући оба дома Парламентарне скупштине БиХ сазвали сједницу, прије свега, на
захтјев високог представника и специјалног представника Европске уније за Босну и
Херцеговину, Мирослава Лајчака.
Сходно одредбама пословника оба дома, Заједнички колгијум утврдио је дневни ред.
Међутим, 26. јанура 2009. године чланови колегијума оба дома Парламентарне
скупштине БиХ добили су обавјештење од Мирослава Лајчака, у којој је наведено да због
новонасталих околности неће бити у могућности да се обрати члановима Парламентарне
скупштине БиХ на заједничкој сједници оба дома. Умјесто тога, замолио је за одређивање
термина састанка са Заједничким колегијумом оба дома, о чему су чланови Парламентарне
скупштине БиХ благовремено обавијештени.
У складу са новонасталим околностима, промијењен је и дневни ред 11. сједнице оба
дома Парламетнарне скупштине БиХ, те је са једном тачком утврђен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ о извшеној ревизији
финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2007. годину, и то:
a. Извјештаја Канцеларије за ревизију о извршеној ревизији финансијског
пословања институција Босне и Херцеговине које су добиле "позитивно
мишљење" :
1) Агенције за статистику БиХ;
2) Агенције за јавне набавке БиХ;
3) Правобранилаштва БиХ;
4) Службе за заједничке послове БиХ;
5) Тужилаштва БиХ;
6) Агенције за државну службу БиХ;
7) Архива БиХ;
8) Фонда за повратак БиХ;
9) Комисије за имовинске захтјеве расељених лица БиХ;
10) Одбора државне службе за жалбе БиХ;
11) Централне изборне комисије БиХ;
б. Извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији
финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за које је дато
"мишљење с резервом", с извјештајима Комисије за финансије и буџет
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Комисије за
финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, и то:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Агенције за рад и запошљавање БиХ;
Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ;
Центра за уклањање мина у БиХ – БХМАЦ;
Дирекције за европске интеграције БиХ;
Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС;
Државне агенције за истраге и заштиту;
Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ;
Генералног секретаријата Савјета министара БиХ;
Граничне полиције БиХ;
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10) Института за акредитовање БиХ;
11) Института за интелектуално власништво БиХ;
12) Института за метрологију БиХ;
13) Института за стандардизацију БиХ;
14) Министарства цивилних послова БиХ;
15) Министарства комуникација и транспорта БиХ;
16) Министарства одбране БиХ;
17) Министарства правде БиХ;
18) Министарства безбједности БиХ;
19) Институције омбудсмена за људска права БиХ;
20) Омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ;
21) Комисије за заштиту националних споменика БиХ;
22) Предсједништва БиХ;
23) Регулаторне агенције за комуникације БиХ – РАК;
24) Суда БиХ;
25) Управе БиХ за заштиту здравља биља;
26) Канцеларије за разматрање жалби;
27) Канцеларије за ветеринарство БиХ;
28) Уставног суда БиХ;
29) Високог судског и тужилачког савјета БиХ;
30) Агенције за надзор над тржиштем БиХ;
31) Агенције за осигурање у БиХ;
32) Агенције за безбједност хране БиХ;
33) Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
34) Дирекције за економско планирање БиХ;
35) Института за нестала лица БиХ;
36) Комисије за концесије БиХ;
37) Конкуренцијског савјета БиХ;
38) Министарства финансија и трезора БиХ;
39) Министарства спољне трговине и економских односа БиХ;
40) Министарства иностраних послова БиХ;
41) Министарства за људска права и избјеглице БиХ;
42) Парламентарне скупштине БиХ;
43) Службе за послове са странцима;
44) Управе за индиректно опорезивање БиХ;
45) Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ.
Илија Филиповић посебно је нагласио да сходно одредбама члана 88. Пословника
Дома народа и члана 94. Пословника Представничког дома дневни ред Заједничке сједнице
оба дома утврђује Заједнички колегијум оба дома, те да у складу с тим нема расправе о
дневном реду.
Ад. – 1. Разматрање извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној
ревизији финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2007.
годину
У уводном излагању о овој тачки дневног реда Илија Филиповић упознао је присутне
да су, на препоруку комисија за финансије и буџет оба дома, на сједницу позвани
представници 16 институција Босне и Херцеговине које су у протекле двије или три године
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добиле "мишљење с резервом", а на које је Канцеларија за ревизију институција Босне и
Херцеговине скренула пажњу, и то:
1) Министарство одбране БиХ,
2) Министарство иностраних послова БиХ,
3) Министарство финансија и трезора БиХ,
4) Управа за индиректно опорезивање БиХ,
5) Министарство за људска права и избјеглице БиХ,
6) Агенција за унапређење страних инвестиција ФИПА,
7) Канцеларија за ветеринарство БиХ,
8) Предсједништво БиХ,
9) Институција омбудсмена за људска права БиХ,
10) Комисија за очување националних споменика БиХ,
11) Служба за послове са странцима,
12) Генерални секретаријат Савјета министара БиХ,
13) Министарство спољне трговине и економских односа БиХ,
14) Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ,
15) Министарство безбједности БиХ и
16) Државна агенција за истраге и заштиту.
Осим наведених16 институција, на сједницу су позвани и представници пет
институција за које је Комисија за финансије и буџет Дома народа утврдила да су у протекле
двије или више година од Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине добиле
"мишљење с резервом", и то:
1)
2)
3)
4)
5)

Гранична полиција БиХ,
Министарство цивилних послова БиХ,
Центар за уклањање мина у БиХ – БХМАЦ,
Министарство правде БиХ и
Уставни суд БиХ.

Такође, у уводним ријечима Илија Филиповић подсјетио је да су надлежне комисије за
финансије и буџет оба дома доставиле збирне извјештаје о ревизорским извјештајима
Канцеларије за ревизију о обављеној ревизији финансијског пословања свих 56 институција
за 2007. годину, у којима су комисије предложиле одређене закључке.
Наведеним закључцима је за 11 институција које су добиле позитиван извјештај о
ревизији финансијског пословања у 2007. години предложено да се нарочито истакне и
похвали њихово позитивно пословање. Ради се о сљедећим институцијама:
1) Агенција за статистику БиХ;
2) Агенција за јавне набавке БиХ;
3) Правобранилаштво БиХ;
4) Служба за заједничке послове БиХ;
5) Тужилаштво БиХ;
6) Агенција за државну службу БиХ;
7) Архив БиХ;
8) Фонд за повратак БиХ;
9) Комисија за имовинске захтјеве расељених лица БиХ;
10) Одбор државне службе за жалбе и
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11) Централна изборна комисија БиХ.
Остали закључци у збирним извјештајима комисија односе се на преосталих 45
институција за које је Канцеларија за ревизију дала "мишљење с резервом", а из којих
проистичу одређене обавезе Савјета министара БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ
и других субјеката.
Илија Филиповић посебно је напоменуо да ће се домови, након расправе, изјашњавати
о збирним извјештајима надлежних комисија за финансије и буџет оба дома са закључцима
предложеним у њима.
Након уводног излагања Илија Филиповић позвао је предсједавајуће Комисије за
финансије и буџет Дома народа и Комисије за финансије и буџет Представничког дома да, у
својству извјестилаца, дају кратко образложење збирних извјештаја ових комисија.
Међутим, прије излагања извјестилаца, о утврђеном дневном реду дискутовали су:
• Шефик Џаферовић, који је истакао је да је, упркос новонасталим околностима,
високи представник за БиХ требало да се обрати члановима Парламентарне
скупштине БиХ, како је то раније било предвиђено,
• Илија Филиповић, који је појаснио разлоге за измјену раније утврђеног дневног
реда,
• Иво Миро Јовић, који је изразио незадовољство због чињенице да извјештаје
надлежних комисија није добио на хрватском језику.
У наставку сједнице, Душанка Мајкић и Садик Бахтић, у својству извјестилаца
комисија, укратко су образложили извјештаје комисија за финансије и буџет оба дома
Парламентарне скупштине БиХ.
Уводно излагање о овој тачки дневног реда имао је и Миленко Шего, генерални
ревизор у Канцеларији за ревизију институција БиХ, који је презентовао начин вршења и
резултате ревизије институција БиХ за 2007. годину.
Прије отварања расправе Илија Филиповић подсјетио је присутне да, у складу са
одредбама пословника оба дома Парламетарне скупштине БиХ, сваки члан Парламентарне
скупштине БиХ има право на дискусију у трајању до 10 минута, те право на корекцију цитата или
реплику два пута, у трајању од три минуте.
У расправи о овој тачки дневног реда учествовали су: Славко Јовичић, Адем Хускић, Хусеин
Нанић, Лазар Продановић, Адем Ибрахимпашић, Зоран Копривица, Шефик Џаферовић, Велимир
Јукић, Јозо Крижановић, Бериз Белкић, Момчило Новаковић, Милорад Живковић, Драго Љубичић,
Салко Соколовић, Јерко Иванковић Лијановић, Бранко Зрно, Селим Бешлагић, Сулејман Тихић,
Бајазит Јашаревић, Драган Вранкић, министар финансија и трезора БиХ, и Миленко Шего,
генерални ревизор.
Хусеин Нанић је, у оквиру свог излагања, предложио сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1. "Задужује се Савјет министара БиХ да Парламентарној скупштини БиХ достави
Извјештај о реализацији задужења из Збирног извјештаја о ревизорским
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извјештајима финансијског пословања институција БиХ за 2007. Годину, с
предлогом закључака и системских мјера.
2. Рок за достављање извјештаја је 90 дана."
Милорад Живковић предложио је сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
Руководиоци институција које су обухваћене ревизијом Канцеларије за ревизију
институција БиХ, а које у извјештајима три пута узастопно добију оцјену ''мишљење с
резервом'', односно у једном од тих извјештаја "негативно мишљење", поднијеће неопозиву
оставку или ће надлежни органи покренути поступак њихове смјене у складу са законом
Јерко Иванковић Лијановић предложио је сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
Задужује се Канцеларија за ревизију институција БиХ да направи пилот ревизију учинка у
области заштитних мјера (члан 22, 23 и 23 бис) у оквиру Споразума ЦЕФТА 2006.
Селим Бешлагић предложио је допуну Закључка број 6 у Збирном извјештају о
ревизорским извјештајима финансијског пословања институција БиХ за 2007. Годину, с
предлогом закључака и системских мјера Комисије за финансије и буџет Представничког
дома, број: 01/4-50-1-4-35/08 од 28. 11. 2008. године, у смислу да се предвиђени рок до краја
2009. године скрати на рок од шест мјесеци.
Пословничку интервенцију или корекцију цитата (реплику) имали су:
• након излагања Славка Јовичића – Садик Бахтић, Славко Јовичић, Божо Рајић, Момчило
Новаковић, Денис Бећировић, Адем Ибрахимпашић, Хусеин Нанић, Илија Филиповић,
Јерко Иванковић Лијановић, Душанка Мајкић, Винко Зорић, Мирко Околић;
• након излагања Шефика Џаферовића – Душанка Мајкић, Шефик Џаферовић;
• након излагања Бериза Белкића – Велимир Јукић;
• након излагања Сулејмана Тихића – Селим Бешлагић, Хилмо Неимарлија, Мирко Околић,
Алма Чоло, Јерко Иванковић Лијановић;
• након излагања Бајазита Јашаревића – Садик Бахтић, Хусеин Нанић.
Илија Филиповић, након завршетка расправе, упознао је присутне да је Заједнички
колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, с обзиром на квалитетну расправу у
току сједнице и велики број закључака, предложио сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
"Предлози закључака садржани у збирним извјештајима о ревизорским
извјештајима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2007. годину, које су
доставиле комисије за финансије и буџет оба дома Парламентарне скупштине БиХ,
упућују се Комисији за финансије и буџет Дома народа и Комисији за финансије и
буџет Представничког дома, заједно са закључцима предложеним на 11. заједничкој
сједници оба дома Парламентарне скупштине БиХ и транскриптом сједнице, да их на
заједничкој сједници размотре и домовима Парламентарне скупштине БиХ доставе на
одлучивање конзистентан предлог закључака."
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Гласања о предлогу закључка није било. Предсједавајући сједнице констатовао је да
је предложени закључак прихватљив члановима Парламентарне скупштине БиХ, чиме се
сматра усвојеним.
Сједница је завршена у 13.50 часова.
Саставни дио овог записника је транскрипт 11. заједничке сједнице оба дома
Парламентарне скупштине БиХ.

Секретар
Дома народа
Марин Вукоја

Први замјеник предсједавајућег
Дома народа
Илија Филиповић

