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Сарајево, 24. 07. 2015.

ПРЕДМЕТ: Информација о учешћу на Међународној конференцији
„Транспарентност и одговорност за дјелотворан надзор: улога
парламента“
У организацији Народне скупштине Републике Србије, србијанског огранка Глобалне
организације парламентараца за борбу против корупције (ГОПАK) и Развојног
програма Уједињених нaција (УНДП) у Србији, те уз подршку Швајцарске агенције за
развој и сарадњу (СДЦ), у Београду је 21. и 22. маја 2015. године одржана
Међународна конференција под називом: „Транспарентност и одговорност за
дјелотворан надзор“.
С циљем размјене знања и искустава у спровођењу ефикасног надзора над радом
извршних власти, са посебним акцентом на контролу јавних финансија, Конференција
је окупила представнике парламената земаља Југоисточне Европе и Централне Азије,
међу којима су учешће узели и чланови Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине (ПСБиХ) - делегат у Дому народа ПСБиХ и члан Комисије за избор и
праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције Дарко Бабаљ, те посланик у Представничком дому ПСБиХ и
предсједавајући Комисије за финансије и буџет овог дома Предраг Кожул.
На самом почетку, учеснике скупа поздравили су потпредсједник Народне скупштине
Републике Србије Верољуб Арсић, директорица Канцеларије Швајцарске агенције за
развој и сарадњу у Србији Изабел Перих, те стална представница Развојног програма
Уједињених нација (УНДП) у Србији Ирена Војачкова Солерано.
Отварајући конференцију, посланица у Народној скупштини Републике Србије и
предсједница Извршног одбора Глобалне организације парламентараца за борбу
против корупције Олгица Батић нагласила је да корупција представља једну од
највећих опасности и изазова у глобалним размјерама, која омета одрживост и развој
привреде, угрожава социјалну сигурност и правичност, те подрива правну државу и
нарушава одговорност владе и повјерење јавности у институције. Осим посланице
Батић, у оквиру панела на којем је расправљано о значају водеће улоге парламентараца
у процесу промоције свијести о борби против корупције, учесницима Конференције

обратили су се и извршни директор ГОПАК-а Акаш Махарај, предсједавајући ГОПАКових огранака у Азербејџану Али Хусеинли и у Албанији – Намик Докле, те посланици
у Народној скупштини Републике Србије Дубравка Филиповски и Зоран Бабић, који је
уједно и први предсједник ГОПАК-овог огранка у Србији.
Током панела на којем је вођена дискусија о потребама парламената за
транспарентношћу, достојношћу и парламентарним интегритетом у борби против
корупције, а којим је модерирао потпредсједник Народне скупштине Републике Србије
и члан ГОПАК-овог огранка у Србији Владимир Маринковић, учесницима
Конференције презентовани су грузијска Декларација о отворености парламента у
оквиру партнерства за отворену управу, затим трендови парламентарног развоја у
погледу транспарентности, те парламентарне регионалне мреже у Европи и Централној
Азији.
До краја првог дана Конференције разговарано је и о надзору финансија и
проширивању надзорне улоге путем иновативних приступа, као и надзору над
трошењем јавних финансија с циљем смањења корупције. Приказани су и предуслови
за добар парламентарни надзор путем презентације Закона о Народној скупштини
Републике Србије и њеног пословника. До краја овог панела, учесницима
Конференције презентован је и рад тзв. Супервизор портала, који је успостављен у
оквиру Комисије за спречавање корупције Републике Словеније.
Другог дана засједања учесници Конференције представили су примјену
законодавства, институције и механизме за борбу против корупције у својим државама.
Том приликом члан Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције Дарко Бабаљ презентовао је важећа
законска рјешења која се на пољу превенције и борбе против корупције користе на
државном нивоу власти у БиХ, посебно апострофирајући Закон о Агенцији за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције, којим је у Босни и
Херцеговини успостављена ова агенција, као независна и самостална управна
организација, која за свој рад одговара Парламентарној скупштини БиХ. Бабаљ је том
приликом истакао да је истим законом унутар ПСБиХ успостављено и радно тијело
које врши парламентарни надзор над радом ове агенције - Комисија за избор и праћење
рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, те
укратко представио присутним учесницима састав тог тијела и његове надлежности.
Даље говорећи о легислативи, нагласио је и чињеницу да су управо чланови ове
комисије били иницијатори до сада једине измјене и допуне Закона о Агенцији за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције, којима су ријешене
одређене правне нејасноће и недоречености првобитног законског текста. Такође,
истакао је да су посланици и делегати у ПСБиХ у протеклом мандатном периоду били
иницијатори Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне
и Херцеговине, а којим се уређује статус лица која пријављују корупцију у
институцијама БиХ, као и правним лицима која оснивају институције БиХ. Како је
нагласио, као разлоге за доношење оваквог закона, ПСБиХ је препознала потребе које
произлазе из већег броја међународних докумената чија је потписница Босна и
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Херцеговина, а ту у први ред спадају УН-ова Конвенција за спречавање и борбу против
корупције, затим Резолуција 1729 Парламентарне скупштине Савјета Европе из 2010.
године, као и Кривичноправна и Грађанскоправна конвенција о корупцији
Парламентарне скупштине Савјета Европе.
Говорећи о механизмима за борбу против корупције на нивоу Босне и Херцеговине,
Бабаљ је навео да је Савјет министара БиХ дао сагласност и усвојио Стратегију и
Акциони плана за борбу против корупције за период од 2015. до 2019. године. Како је
истакао, нова стратегија и акциони план представљаће смјернице за рад Агенције за
превенцију корупције и координацију борбе против корупције у наредном
петогодишњем периоду, а тиме и парламентарне комисије која прати рад ове агенције.
Надаље, презентујући механизме за борбу против корупције у ПСБиХ кроз процес
транспарентности, навео је примјер пројекта под називом „Отворени парламент“, који
се у ПСБиХ реализује већ посљедњих 10 година. Нагласио је да је у том периоду
зграду највишег законодавног тијела у БиХ посјетило више од 18.000 грађана, којима је
презентован рад Парламентарне скупштине БиХ и који су неријетко имали прилику да
о свим отвореним политичким питањима разговарају непосредно са члановима
Парламента. Такође, истакао је да грађани БиХ путем интернет странице ПСБиХ могу
пратити веб-пренос сједница оба дома државног парламента. Поред тога, све одлуке
које су донесене по питању било којег закона, неког извјештаја, као и било којег трећег
документа, у Представничком дому, Дому народа или неком од радних тијела овог
парламента, објављују се на интернетској страници ПСБиХ, што доводи до закључка
да руководство ПСБиХ, чланови оба дома, те представници стручних служби ПСБиХ
доста своје енергије улажу у процес транспарентности и континуираног унапређења
рада ПСБиХ.
Осим представника ПСБиХ, у оквиру овог панела учесницима Конференције обратили
су се и представници надлежних комисија из парламената Србије, Црне Горе,
Молдавије, Украјине и Азербејџана, а разговарано је и о односу Народне скупштине
Републике Србије и независних надзорних тијела, током чега су се учесницима, осим
народних посланика, обратили представник Савјета Државне ревизорске институције,
те помоћник директора Агенције за борбу против корупције Републике Србије.
У оквиру презентације партнерства цивилног друштва и парламента у борби против
корупције, приказом индекса перцепције корупције, те пројекта „Отворени парламент“,
представници невладиног сектора у Србији презентовали су и праксе сарадње својих
организација са Народном скупштином Републике Србије.
На крају, као крајњи резултат дводневног рада конференције, потписан је Меморандум
о сарадњи између присутних представника парламената, којим се успоставља
заједничка платформа за сарадњу и међусобну координацију, а с циљем размјене
најбољих пракси у вези са промоцијом принципа транспарентности, одговорности и
надзора парламената над јавним финансијама.
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Цјелокупан текст Меморандума о сарадњи налази се у прилогу ове информације.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
Дарко Бабаљ

Прилог:
-

Меморандум о сарадњи између чланова парламената у промовисању размјене
знања и јачања транспарентности и одговорности у Југоисточној Европи и
Централној Азији

Достављено:
-

наслову,
а/а
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