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IZVJ EŠĆE O RADU
ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA EKONOMSKE REFORME I RAZVOJ
ZA 2 0 0 7. GODINU

Sarajevo, siječnja 2008.

Temeljem članka 50. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i
članka 44. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik
BiH”, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 i 91/07), Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici održanoj 31. siječnja 2008 usvojilo je

IZVJ EŠĆE O RADU
ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA EKONOMSKE REFORME I RAZVOJ
ZA 2 0 0 7. GODINU
Uvodne napomene
Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj Parlanmentarne skupštine Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) stalno je radno tijelo. Njegova je nadležnost regulirana
odredbama članka 56. Poslovnika Zastupničkog doma i članka 50. Poslovnika Doma naroda PSBiH
(“Službeni glasnik BiH”, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 i 91/07).
Na 3. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 9. veljače 2007, izabrani su članovi Povjerenstva: Bajazit
Jašarević, Rifat Dolić, Azra Hadžiahmetović, Hadži Jovan Mitrović, Mehmed Suljkanović i Jovan
Todorović; a na 2. sjednici Doma naroda, održanoj 16. ožujka 2007, izabrani su članovi Povjerenstva
iz ovoga Doma: Drago Ljubičić, Rudo Vidović, Adem Ibrahimpašić, Ivo Miro Jović, Hazim Rančić i
Slobodan Šaraba.
Konstituirajuća sjednica Povjerenstva održana je 21. ožujka 2007, na kojoj je jednoglasno za
predsjedatelja Povjerenstva izabran Drago Ljubičić, za prvog zamjenika predsjedatelja Bajazit
Jašarević i za drugog zamjenika predsjedatelja Rudo Vidović.
Radno mjesto tajnik povjerenstva nije popunjeno. Na prijedlog Kolegija Tajništva PSBiH, Emira
Češljar, tajnica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma, Odlukom kolegija obaju
domova od 8. svibnja 2007. imenovana je za privremenu tajnicu Povjerenstva.
Odlukom o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine BiH u Uredu Povjerenstva sistematizirana su
mjesta savjetnika i suradnika, koja nisu popunjena.
Povjerenstvo je od konstituiranja radilo na izvršenju obveza utvrđenih Poslovnikom, kao i obveza koje
su mu određene odlukama kolegija domova u sklopu djelokruga.

Opći podaci o sjednicama Povjerenstva i nazočnost sjednicama
Općim odredbama o povjerenstvima domova i općim odredbama o zajedničkim povjerenstvima obaju
domova utvrđenim poslovnicima Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH regulirano je: osnivanje
zajedničkih povjerenstava; broj i struktura članova povjerenstava; dužnosti; ustroj rada; sazivanje
sjednica; donošenje odluka povjerenstava; suradnja s drugim povjerenstvima i tijelima; metode rada;
osnivanje potpovjerenstava ili radnih skupina.
Povjerenstvo je od konstuiranja, tj. od 21. ožujka do 31. prosinca 2007. održalo tri sjednice, a 4.
sjednica zakazana je za 17. 12. 2007. i iz objektivnih razloga nije održana.
Nazočnost članova sjednicama Povjerenstva, izraženo u postotcima, iznosi 75%.
Od 12 članova Povjerenstva, opravdano su sa svake sjednice izbivala tri člana, a sjednice
Povjerenstva u prosjeku su trajale 65 minuta.
Aktivnosti na sjednicama praćene su zapisnički. Zapisnike sjednica vodi tajnica Povjerenstva prema
usvojenim točkama dnevnog reda, u skladu s utvrđenom poslovničkom procedurom i metodologijom.
U suradnji s predsjedateljem i članovima Povjerenstva, konačni tekst zapisnika utvrđuje se i dostavlja
na lektoriranje na jezike u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
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Unutarnji ustroj i procedure
Prema planovima aktivnosti domova iz nadležnosti Povjerenstva, koje određuju kolegiji Zastupničkog
doma i Doma naroda, predsjedatelj Povjerenstva, u suradnji s tajnicom, organizira i zakazuje sjednice
s prijedlogom dnevnog reda.
Planovi rada Povjerenstva i njegovih članova utvrđuju se prema orijentacijskim radnim planovima
domova i orijentacijskom radnom planu Povjerenstva.
Orijentacijski radni plan za 2007. godinu Povjerenstvo je usvojilo na 2. sjednici. Usvojen je i zaključak
prema kojem se ovaj Radni plan može korigirati i daljnje dopunjavati, ovisno o materiji i uz ostvarivanje
maksimalne suradnje s Vijećem ministara BiH, te koordinacije s Direkcijom za europske integracije,
Direkcijom za ekonomsko planiranje, Ministarstvom vanjskih poslova, Agencijom za unapređenje
stranih investicija (FIPA), Izvozno-kreditnom agencijoom (IGA) i svim institucijama vezanim uz
područje ekonomskih reformi i razvoja, te ostvarivanje suradnje s nevladinim sektorom.
Sjednici Povjerenstva treba biti nazočno najmanje sedam njegovih članova, uz uvjet da je nazočna
najmanje polovina članova iz svakoga doma, kako bi mogli pravovaljano odlučivati.
Povjerenstvo odlučuje jednostavnom većinom članova koji su nazočni i koji glasuju, uz uvjet da ta
većina sadrži jednu trećinu članova svakoga doma koji su nazočni i koji glasuju i jednoga predstavnika
iz konstitutivnih naroda.
Rezultati glasovanja zapisnički se konstatiraju za svaku točku dnevnog reda, kao i za prijedloge i
zaključke koje Povjerenstvo usvoji.
Izvješća što ih Povjerenstvo podnosi domovima priprema tajnica Povjerenstva, u suradnji s
predsjedateljem, a prema potrebi i s ostalim članovima Povjerenstva kada to nalažu određeni razlozi.

Zakonodavna aktivnost
U navedenom razdoblju Povjerenstvo nije razmatralo nijedan prijedlog zakona dostavljen u
parlamentarnu proceduru, a iz njegova djelokruga.

Informativna aktivnost
U sklopu ove aktivnosti Povjerenstvo je razmatralo matarijal Istraživačkog sektora Parlamentarne
skupštine BiH, upućen članovima Parlamenta, o temi: „Ekonomske reforme“, s prijedlogom kolegija
obaju domova. Imajući u vidu cilj ovoga materijala: dati presjek ekonomskih reformi u zemlji; nositelje
ekonomskih reformi (Vijeće ministara BiH I MMF); dati smjernice, kao oblik pomoći parlamentarcima u
radu, za uvid izvršava li Vijeće ministara BiH svoje obveze o ovim pitanjima te odgovoriti na pitanja o
ekonomskim reformama, Povjerenstvo je zaključilo da navedeni materijal prihvati kao polaznu osnovu
za sagledavanje stanja u ekonomskim reformama u BiH.
U organizaciji Svjetske banke i u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Grčke, tri člana
Povjerenstva: Drago Ljubičić, Rudo Vidović i Rifat Dolić nazočili su 4. forumu PRSP-a (Strategija
za smanjenje siromaštva) zemlja zapadnog Balkana, održanom 26. i 27. lipnja 2007. u Ateni. Glavne
teme Foruma odnosile su se na stanje u energetskom sektoru, te na reforme koje se provode ili
planiraju. Inače, Forum je bio zamišljen kao prilika za razmjenu informacija i iskustava zemalja
sudionica o suštinskim pitanjima iz ovoga područja (BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije, Kosova i
Makedonije).
Izvješće podneseno Povjerenstvu o navedenom Forumu prihvaćeno je na 3. sjednici Povjerenstva.
Članovi Povjerenstva, zajedno s članovima Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, u
zgradi institucija BiH su 13. lipnja 2007. obavili razgovor s Herman Wijffelsom, izvršnim direktorom
Svjetske banke. Svrha posjeta, odnosno sastanka bila je da se izvršni direktor Svjetske banke, u
svojstvu zastupnika BiH u Odboru direktora Svjetske banke, upozna o situaciji u BiH i njezinim
potrebama, te sagledavanjem situacije procijeni što je potrebno učiniti za njezino poboljšanje.
Članovi Povjerenstva prihvatili su Zabilješku sa sastanka i prijedloge za pomoć u određenim
segmentima .
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Rezultati rada članova Povjerenstva
Glede rezultata rada Povjerenstva u navedenom razdoblju, imajući u vidu opis poslova i utvrđene
poslovničke procedure, može se konstatirati da aktivnosti Povjerenstva nisu bile većeg opsega.
Konstatirano je da je Povjerenstvo manje angažirano stoga što je razmatrana materija bila u
nadležnosti povjerenstava za financije i proračun i povjerenstava za vanjsku trgovinu i carine domova.
Smatra se da je razmatranje ekonomskog razvoja uglavnom u nadležnosti entitetskih vlada.

Ostale aktivnosti
Povjerenstvo je usvojilo dva zaključka, dostavilo ih u daljnju proceduru kolegijima domova i
predložilo:
* da Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma, zajedno s Vijećem ministara
BiH, usuglasi prijedloge izmjena i dopuna zakona o carinskoj tarifi, carinskoj politici i trošarinama;
* da ostvareni suficit u Proračunu institucija BiH iz protekle proračunske godine raspoređuje
proračunskim korisnicima na temelju rebalansa, a ostvareni suficit može se rasporediti i odlukom
Parlamentarne skupštine BiH na razvojne i/ili infrastrukturne projekte, na prijedlog Vijeća ministara
BiH.
Prihvaćena je inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH, da u budući rad Povjerenstva, prema potrebi
bude uključena i ova institucija.

Opća procjena i sugestije
Na temelju navedenih aktivnosti, može se zaključiti da je Povjerenstvo realiziralo postavljene
zadatke.
Za još uspješniji rad Povjerenstva potrebno je osigurati uredski prostor i, u što skorije vrijeme,
popunti tri upražnjena radna mjesta.
Obvezno planirati održavanje sjednica Povjerenstva najmanje dva ili tri dana prije sjednica domova.
Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva

Drago Ljubičić
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