На основу члана 50. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине и члана 44. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07), Заједничка
комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 4.
сједници одржаној 31. јануара 2008. године, усвојила је

ИЗВЈ ЕШТАЈ О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА 2 0 0 7.
Уводне напомене
Заједничка комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) стално је радно тијело. Њена надлежност регулисана
је одредбама члана 56. Пословника Представничког дома и члана 50. Пословника Дома народа
(“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07).
На 3. сједници Представничког дома, одржаној 9. фебруара 2007. године, изабрани су
чланови Комисије: посланици Бајазит Јашаревић, Рифат Долић, Азра Хаџиахметовић, Хаџи
Јован Митровић, Мехмед Суљкановић и Јован Тодоровић, а на 2. сједници Дома народа,
одржаној 16. марта 2007. године, изабрани су делегати: Драго Љубичић, Рудо Видовић, Адем
Ибрахимпашић, Иво Миро Јовић, Хазим Ранчић и Слободан Шараба.
Конститутивна сједница Комисије одржана је 21. марта 2007. године, на којој је једногласно
изабран: за предсједавајућег Комисије – Драго Љубичић; за првог замјеника предсједавајућег –
Бајазит Јашаревић, и за другог замјеника – Рудо Видовић.
Радно мјесто секретара Комисије није попуњено. На предлог Колегијума Секретаријата, Емира
Чешљар, секретар Комисије за спољну трговину и царине у Представничком дому, Одлуком
колегијума оба дома, од 8. маја 2007. године, именована је за привременог секретара Комисије.
Одлуком о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, систематизована мјеста
савјетника и сарадника у Канцеларији Комисије нису попуњена.
Комисија је од конституисања радила на спровођењу обавеза утврђених пословницима, као и
обавеза које су јој одређене одлукама колегијума домова.
Општи подаци о сједницама Комисије и присуство сједницама
Општим одредбама о комисијама домова и општим одредбама о заједничким комисијама оба
дома утврђеним пословницима регулисано је: оснивање заједничких комисија; број и структура
чланова комисије; дужности; организација рада; сазивање сједница; доношење
одлука комисије; сарадња са другим комисијама и тијелима; методе рада; оснивање
поткомисија или радних група.
Комисија је у периоду од 21. марта до 31. децембра 2007. године одржала три сједнице, а 4.
сједница заказана за 17. 12. 2007. године није одржана из објективних разлога.
Присуство чланова сједницама Комисије изражено у процентима је 75%.
Од 12 чланова Комисије оправдано су са сваке сједнице одсуствовала три члана. Сједнице
Комисије су, у просјеку, трајале 65 минута.
Активности на сједницама праћене су записнички. Записнике сједница води секретар Комисије
према усвојеним тачкама дневног реда по утврђеној пословничкој процедури и методологији. У

сарадњи са предсједавајућим и члановима Комисије, коначан текст Записника дефинише се и
доставља на лекторисање на језике у службеној употреби у БиХ.

Интерна организација и процедуре
Према плановима активности домова из надлежности Комисије које одређују колегијуми
Представничког дома и Дома народа, предсједавајући Комисије, у сарадњи са секретаром,
организује и заказује сједницу са предлогом дневног реда.
Планови активности Комисије и њених чланова утврђују се према оријентационим радним
плановима домова и оријентационом радном плану Комисије.
Оријентациони радни план за 2007. годину Комисија је усвојила на 2. сједници. Усвојен је
закључак да се радни план може кориговати и допуњавати у даљем раду, зависно од
материје, и уз остваривање максималне сарадње са Савјетом министара БиХ и координације
са Дирекцијом за европске интеграције, Дирекцијом за економско планирање, Министарством
иностраних послова БиХ, Агенцијом за унапређење страних инвестиција (ФИПА), Извознокредитном агенцијом (ИГА) и свим институцијама из области економских реформи и развоја, те
остваривање сарадње са невладиним сектором.
Сједници Комисије треба да присуствује најмање седам чланова, уз услов да је присутна
најмање половина чланова из сваког дома, како би могли правоваљано одлучивати.
Комисија одлучује простом већином чланова који су присутни и који гласају, уз услов да та
већина садржи једну трећину чланова сваког дома који су присутни и који гласају и једног
представника из конститутивних народа.
Резултати гласања записнички се констатују за сваку тачку дневног реда, као и за предлоге и
закључке које Комисија усвоји.
Извјештаје које Комисија подноси домовима припрема секретар Комисије, у сарадњи са
предсједавајућим, а када то налажу одређени разлози, и са осталим члановима Комисије

Законодавна активност
У наведеном периоду Комисија није разматрала ниједан предлог закона достављен у
парламентарну процедуру.

Информативна активност
Комисија је разматрала материјал Истраживачког сектора Парламентарне скупштине упућен
члановима Парламента о теми: „Економске реформе“, са предлогом колегијума оба дома.
Имајући у виду да је циљ материјала било давање пресјека економских реформи у земљи;
њихових носилаца (Савјет министара БиХ и ММФ); давање смјерница, као облик помоћи
парламентарцима у раду, о томе извршава ли Савјет министара БиХ своје обавезе о овим
питањима; давање одговора на питања о економским реформама, Комисија је закључила да
наведени материјал прихвати као полазну основу за сагледавање стања у економским
реформама БиХ.
У организацији Свјетске банке и у сарадњи са Министарством иностраних послова Грчке,
чланови Комисије: Драго Љубичић, Рудо Видовић и Рифат Долић присуствовали су 4.
форуму ПРСП-а (Стратегија за смањење сиромаштва) земаља западног Балкана, одржаном
26. и 27. јуна 2007. године у Атини. Главне теме Форума односиле су се на стање у сектору
енергетике, те на реформе које се спроводе или планирају. Иначе, Форум је био замишљен као
размјена информација и искустава земаља учесница о суштинским питањима из ове области
(БиХ, Србије, Црне Горе, Албаније, Косова и Македоније).
Извјештај са наведеног форума прихваћен је на 3. сједници Комисије.
Чланови Комисије, заједно са члановима Комисије за финансије и буџет Дома народа, у
згради институција БиХ, 13. јуна 2007. године, обавили су разговор са Херманом Вијфелсом,
извршним директором Свјетске банке. Сврха посјете, односно састанка била је да извршни
директор Свјетске банке, као заступник БиХ у Одбору директора Свјетске банке, упозна са
ситуацијом у БиХ и њеним потребама, те на основу сагледавања ситуације процијени шта треба
учинити да се ситуација у БиХ побољша.
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Забиљешку са састанка и предлозима за помоћ у одређеним сегментима чланови Комисије су
прихватили.

Резултати рада чланова Комисије
Имајући у виду опис послова и утврђене пословничке процедуре, може се констатовати да
активности Комисије нису биле већег обима. Констатовано је да је Комисија мање ангажована
зато што је разматрана материја била у надлежности комисија за финансије и буџет и
комисија за спољну трговину и царине домова. Сматра се да је разматрање економског развоја
углавном у надлежности ентитетских влада.

Остале активности
Комисија је усвојила два закључка, доставила их у даљу процедуру колегијумима домова и
предложила:
- да Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома, заједно са Савјетом
министара БиХ, усагласи предлог измјена и допуна закона о царинској тарифи, царинској
политици и акцизама;
- да се остварени суфицит у буџету институција БиХ из претходне буџетске године
распоређује са ребалансом буџета на буџетске кориснике и да се остварени суфицит може
распоредити и одлуком Парламентарне скупштине БиХ на развојне и/или инфраструктурне
пројекте, на предлог Савјета министара БиХ.
Прихваћена је иницијатива Спољнотрговинске коморе БиХ, да убудуће, према потреби, и ова
институција буде укључена у рад Комисије.

Општа процјена и сугестије
На основу наведених активности, може се закључити да је Комисија реализовала постављене
задатке.
За још успјешнији рад Комисије потребно је обезбиједити канцеларијски простор и у што
скорије вријеме попунити три упражњена радна мјеста.
Потребно је такође обавезно планирати да се сједнице Комисије одржавају најмање два до
три дана прије одржавања сједница домова.

Предсједавајући Заједничке комисије

Драго Љубичић
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