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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА 2016. ГОДИНУ

САРАЈЕВО, фебруар 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 65. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и члана 55. став (2)
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 58/14, 88/15 и 96/15), Заједничка комисија за економске реформе и развој
Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 5.
сједници, одржаној 02.02.2016. године, утврдила је
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
Заједничке комисије за економске реформе и развој
за 2016. годину
Предвиђена активност Заједничке комисије за економске реформе и развој (у даљњем тексту:
Заједничка комисија) у 2016. години заснива се на реализацији међународних докумената којима
је везана Парламентарна скупштина БиХ, те специфичним активностима Заједничке комисије које
проистичу из њене надлежности утврђене чланом 61. Пословника Представничког дома и чланом
51. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
На основу члана 61. Пословника Представничког дома и члана 51. Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Заједничка комисија разматра питања која се
односе на:
a) економске реформе које су у надлежности институција БиХ;
b) приједлоге реформи или иницијативе које Заједничкој комисији достављају
представници грађанског друштва, односно удружења привредника, уније
послодаваца, синдиката, агенција за регионални развој, удружења грађана или других
невладиних интересних група;
c) монетарну политику;
d) политику спољног задуживања;
e) односе с међународним финансијским институцијама;
f) политику и програм обнове и развоја Босне и Херцеговине;
g) дефинисање мјера економске политике;
h) фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине;
i) политику банкарства;
j) статистику, мјере и стандарде.
Заједничка комисија разматра и друга питања из области економских реформи, обнове и
развоја Босне и Херцеговине.
Према досадашњој пракси, Заједничка комисија је сачињавала оријентациони радни план из
своје надлежности и разматрала законе и друге акте, након што је колегијуми оба дома одреде као
надлежну за разматрање.
Након утврђивања оријентационог радног плана Представничког дома и Дома народа,
усвајања на Проширеном колегијуму Представничког дома и Колегијуму Дома народа и његовог
достављања комисијама домова, Заједничка комисија прецизират ће децидније своје активности у
Радном плану.
Оријентациони радни план садржи преглед најзначајнијих активности Заједничке комисије с
утврђеним роковима у периоду јануар - децембар 2016. године, према сљедећем распореду:

ЈАНУАР - МАРТ

 разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
 разматрање Извјештаја о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2015. годину;
 разматрање Извјештаја о раду Заједничке комисије за 2015. годину;
 разматрање Оријентационог радног плана Заједничке комисије за 2016. годину;
 разматрање материјала Дирекције за економско планирање Савјета министара БиХ
"Стратешки оквир за Босну и Херцеговину".

АПРИЛ - ЈУНИ
 разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
 успостава парламентарне контроле – организовање тематске сједнице са Агенцијом за
статистику Босне и Херцеговине - презентација рада, указивање на проблеме с којима се
суочавају у свом раду, те подношење иницијатива како би се рад унаприједио;
 презентирање резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2013.;
 успостава парламентарне контроле – организовање тематске сједнице са Институтом за
акредитирање БиХ, Институтом за мјеритељство БиХ, Институтом за интелектуално
власништво БиХ и Институтом за стандардизацију БиХ – презентација рада, указивање
на проблеме с којима се суочавају у свом раду, те подношење иницијатива како би се рад
унаприједио.

ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР
 разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
 успостава парламентарне контроле – организовање тематске сједнице са Агенцијом за
рад и запошљавање – презентација рада, указивање на проблеме с којима се суочавају у
свом раду, те подношење иницијатива како би се рад унаприједио;
 презентација могућности јавно-приватног партнерства у области запошљавања са
освртом на искустава држава региона по питању партнерстава јавних служби за
запошљавања и приватних агенција за посредовање у запошљавању с циљем повећавања
посредовања у запошљавању незапослених особа - Агенција за рад и запошљавање БиХ;
 успостава парламентарне контроле – организовање тематске сједнице са Агенцијом за
надзор над тржиштем и Институцијом омбудсмена за заштиту потрошача БиХ –
презентација рада, указивање на проблеме с којима се суочавају у свом раду, те
подношење иницијатива како би се рад унаприједио.

ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР
 разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;

 успостава парламентарне контроле – организовање тематске сједнице са Агенцијом за
унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА), Конкуренцијским вијећем БиХ и

Агенцијом за осигурање у БиХ – презентација рада, указивање на проблеме с којима се
суочавају у свом раду, те подношење иницијатива како би се рад унаприједио.

Међупарламентарна сарадња
У оквиру мађупарламентарне сарадње Заједничка комисија планира посјету ентитетским
парламентима (парламентарним комисијама), те у зависности од могућности, посјету
парламентима, односно паралментарним комисијама земаља окружења, као и наставак даљег
активног учешћа у раду Мреже парламентарних одбора за економију и финансије земаља Западног
балкана.
Остале активности
У основном законодавном поступку Заједничка комисија треба да испоштује пословничке
одредбе комисијске и пленарне фазе. Према утврђеној динамици, Заједничка комисија ће
разматрати предложене акте из своје надлежности и правовремено извјештавати предсједавајуће и
колегијуме оба дома.
У зависности од закључака усвојених на сједницама Представничког дома и Дома народа,
Заједничка комисија ће евентуално организовати јавне распараве посвећене пројектима доношења
појединих закона.
Заједничка комисија ће самостално или у сарадњи са партнерским организацијама
организовати округле столове о темама које ће бити разматране на сједницама Заједничке
комисије.
У оквиру своје надлежности и у складу с одредбама Пословника, Заједничка комисија ће
успоставити одговарајуће видове сарадње, као и одржавати успостављену сарадњу са
институцијама БиХ. У зависности од могућности, Заједничка комисија ће током 2016. године
сарађивати са сљедећим институцијама:
 Министарство спољне трговине и економских односа – наставак успостављене сарадње анализа реализације мјера за побољшање услова пословања у пољопривредној и
прехрамбеној производњи - заштита и унапређење домаће производње у свјетлу
могућности унапређења инвестиционог окружења у БиХ – договор о могућностима
сарадње на заједничкој организацији округлог стола на тему: „Улога медија у креирању
свијести и ставова о домаћој производњи“, те увид у стање у подручју економске и
трговинске сарадње и конкурентности БиХ привреде са освртом на ЦЕФТА споразум –
анализа стратегија и реализације;
 Спољнотрговинска комора БиХ, привредне коморе Ф БиХ и РС и Удружење
послодаваца БиХ - наставак успостављене сарадње - увид у стање у подручју економске
и трговинске сарадње и конкурентности БиХ привреде;
 Дирекција за економско планирање БиХ - наставак сарадње;
 Дирекција за европске интеграције БиХ - наставак сарадње;
 Институт за стандардизацију БиХ (БАС) - наставак сарадње;
 Институт за интелектуално власништво БиХ - наставак сарадње;
 Институт за акредитовање БиХ - наставак сарадње;





Институт за метрологију БиХ – наставак сарадње;
Агенција за осигурање у БиХ – наставак сарадње;
Агенција за рад и запошљавање БиХ – наставак сарадње;
Агенција за статистику БиХ и Заводи за статистику Ф БиХ и РС – наставак сарадње;












Агенција за унапређење страних инвестиција БиХ (ФИПА) – наставак сарадње;
Извозно кредитне агенција БиХ "ИГА" – наставак сарадње;
Конкуренцијско вијеће БиХ– наставак сарадње;
Централна банка БиХ - наставак сарадње ради стицања увида у стање монетарне
политике у свјетлу економских реформи и развоја у БиХ, укључујући презентацију
текућег извјештаја о раду Централне банке БиХ;
Министарство финансија и трезора БиХ – Сектор за предприступне фондове - успостава
сарадње ради стицања увида у стање у области кориштења предприступних фондова у
смислу подршке економским реформама у БиХ;
Управа за индиректно опорезивање БиХ – успостава сарадње уз предочавање анализе
проблематике и одрживости фискалне политике БиХ;
Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду Народне скупштине Републике Српске
– успостава сарадње;
Одбор за економску и финансијску политику Представничког дома и Одбор за
економску и развојну политику, финансије и буџет Дома народа Паралмента Федерације
БиХ - успостава сарадње;
Уред Свјетске банке у Сарајеву – разматрање Документа Свјетске банке „Доинг
бусинесс“ – унапређење могућности пословања у БиХ;
Невладине организације и сектор цивилног друштва – успостава сарадње везане за
економске реформе и развој, као и борбу против сиромаштва.

План рада Заједничке комисије ће бити флексибилан и прилагођаван актуелним темама.

Предсједавајући Заједничке комисије
Ђорђо Крчмар

