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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 8. сједници одржаној 17.02.2009. године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
Уводне напомене
Заједничка комисија за економске реформе и развој (у даљњем тексту: Комисија)
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је стално 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 09.02.2007., изабрани су чланови
Комисије: Бајазит Јашаревић, Рифат Долић, Азра Хаџиахметовић, Хаџи Јован
Митровић, Мехмед Суљкановић и Јован Тодоровић; а на 2. сједници Дома народа,
одржаној 16.03.2007., изабрани су: Драго Љубичић, Рудо Видовић, Адем
Ибрахимпашић, Иво Миро Јовић, Хазим Ранчић и Слободан Шараба.
Конститутивна сједница Комисије одржана је 21.03.2007. године, на којој је
једногласно изабран Драго Љубичић за предсједавајућег Комисије; Бајазит Јашаревић
за првог замјеника и Рудо Видовић за другог замјеника предсједавајућег.
Колегијум Представничког дома, на 44. сједници, одржаној 12.02.2008. године и
Колегијум Дома народа, на 10. сједници, одржаној 18.02.2008. године, донио је Рјешење
о именовању којим се Амер Бекрић именује на радно мјесто секретара Заједничке
комисије за економске реформе и развој. Именовани је ступио на дужност 03.03.2008.
године.
Одлуком о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, у Канцеларији
Комисије систематизована мјеста савјетника и сарадника нису попуњена.
Комисија је од конституисања радила на провођењу 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
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сједница; доношење одлука комисије; сарадња с другим комисијама и тијелима; методе
рада; оснивање поткомисија или радних група.
У периоду од 01.01. до 31.12.2008. Комисија је одржала четири сједнице.
Присуство чланова сједницама Комисије изражено у процентима било је 77,00%.
Сједнице Комисије су трајале у просјеку по 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 с 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 с приједлогом дневног реда.
Планови активности Комисије и њених чланова утврђују се према оријентационим
радним плановима домова и оријентационом радном плану Комисије.
Сједници Комисије треба да присуствује најмање седам њених 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 гласају, уз услов да та
већина садржи једну трећину чланова сваког дома који су присутни и гласају и једног
представника из конститутивних народа.
Резултати гласања, приједлози и закључци које Комисија усвоји, записнички се
констатују за сваку тачку дневног реда.
Извјештаје које Комисија подноси домовима припрема секретар Комисије у сарадњи с
предсједавајућим, а према потреби и осталим члановима Комисије када то налажу
одређени разлози.
Законодавна активност
У наведеном периоду Комисија није разматрала ниједан приједлог закона достављен у
парламентарну процедуру.
Информативна активност
У извјештајном периоду Комисија је разматрала Иницијативу Удружења дионичара,
акционара и удјеличара БиХ с приједлогом закључка у правцу доношења: Закона о
подјели без накнаде дионица/акција јавних предузећа, приватизацији јавних предузећа,
приватизационом регистру, заједничком инвестиционом фонду (ZIФ) и националном
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инвестиционом фонду (НИФ) и Закона о јавном упису цертификата у процесу
приватизације преосталих друштвених предузећа
Комисија је такођер разматрала Иницијативу Центара цивилних иницијатива с
образложењем, упућене предсједавајућим оба дома Парламентарне скупштине БиХ, са
ставом колегијума домова.
У извјештајном периоду Комисија је разматрала и усвојила Извјештај о раду Комисије
за 2007. годину и Оријентациони план рада за 2008. годину.
У извјештајном периоду Комисија је успоставила нарочито блису сарадњу са
Дирекцијом за економско планирање Босне и Херцеговине (ДЕП). У том смислу,
Комисији је презентиран рад Дирекције за економско планирање Босне и Херцеговине,
а Комисија је разматрала и Коначни извјештај о провођењу мјера из Акционог плана
Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004. – 2007. године (ПРСП) и Економски
трендови, годишњи извјештај за 2007. годину Дирекције за економско планирање БиХ,
те према Домовима упутила Извјештај о Коначном извјештају о провођењу мјера из
Акционог плана Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004. – 2007. године (ПРСП) и
Економски трендови, годишњи извјештај за 2007. годину Дирекције за економско
планирање БиХ.
Надаље, Комисија је разматрала Иницијативе:
a. Славка Јовичића за заказивање Посебне сједнице оба Дома Парламентарне
скупштине БиХ са само једном тачком дневног реда – Привредна и економска
ситуација у БиХ, односно економска рецесија и колапс банкарског система у
многим државама свијета и Европе и рефлексије тог стања на БиХ, односно на
привреду и укупно економско стање у овој земљи;
b. Садика Бахтића у вези разматрања на сједећој сједници Дома или на Пленарној
сједници оба Дома сљедеће тачке „Глобална финансијска криза, негативни
ефекти на економију БиХ и мјере за превазилажење кризе“,
Комисија је такођер разматрала:
-

Отворено писмо Удружења за предузетништво и посао LиNK,
Иницијативу Пројекта пружања помоћи у регулациом и енергетском сектору Владе
SAD – USAID/REAP за одржавање презентације енергетског сектора за посланике и
делегате ПСБиХ.

У извјештајном периоду одржан је састанак представника Заједничке комисије за
економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са
делегацијом Краљевине Норвешке коју су сачињавали г. Akhtar Chaudhry, члан
Парламента Краљевине Норвешке, и Јан Браатх, амбасадор Краљевине Норвешке у
БиХ. Припремљена је забиљешка с наведеног састанка и иста је усвојена на 6. сједници
Комисије.
У извјештајном периоду вођене су активности које су требале резултирати одржавањем
сједнице Комисије, која је, према плану, у цијелости требала бити посвећена сарадњи
Комисије са Уредом за међународни развој Владе Велике Британије (DFID). Сједница
Комисије је, на приједлог ДФИД-а, пролонгирана за јануар 2009. године.
По позиву предсједника Парламента покрајине Baden Wurttemberg, г. Петер Страуба,
упућеном Заједничкој комисији за европске интеграције и Заједничкој комисији за
економске реформе и развој оба дома ПСБиХ, за узвратну посјету покрајини Baden
Wurttemberg, дана 29.05.2008. године, поводом манифестације „Дани Босне и
Херцеговине“ и одржавања „Презентације могућности инвестирања, сарадње и
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пословања у БиХ“, коју је организирао Генерални конзулат БиХ у Штутгарту, заједно
са ИХК (Индустријском и трговачком комором регије Штутгарт), те на основу
закључка донесеног на сједници Колегијума Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, одржане 07.05.2008. године, у договору двије Комисије и након
консултација са Клубовима народа, одређена је делегација Босне и Херцеговине, која је
у периоду од 28. до 31.05.2008. године, боравила у радној посјети Парламену покрајине
Baden Wurttemberg, Њемачка. Испред Заједничке комисије за економске реформе и
развој ПСБиХ, делегацију су сачињавали г. Драго Љубичић, гђа. Азра Хаџиахметовић,
г. Иво Миро Јовић и г. Адем Ибрахимпашић.
Остале активности
Комисија је у свом раду усвајала закључке, које је достављала у даљњу процедуру
колегијумима домова.
Везано за разматрану Иницијативу Удружења дионичара, акционара и удјеличара БиХ
с приједлогом закључка у правцу доношења: Закона о подјели без накнаде
дионица/акција јавних предузећа, приватизацији јавних предузећа, приватизационом
регистру, заједничком инвестиционом фонду (ЗИФ) и нацоналном инвестиционом
фонду (НИФ) и Закона о јавном упису цертификата у процесу приватизације
преосталих друштвених предузећа, Комисија је закључила да подржи иницијативу
Удружења дионичара, акционара и удјеличара БиХ чија је намјера била да се законским
прописом дефинише рјешавање приватизације преосталих предузећа у којима је
већински власник држава, а да законе које предлажу разматрају надлежне ентитетске
владе и парламенти. О закључку су обавијештени колегијуми домова и подносиоци
иницијативе.
Везано за Иницијативу Центара цивилних иницијатива с образложењем, упућене
предсједавајућим оба дома Парламентарне скупштине БиХ, са ставом колегијума
домова, након проведене расправе Комисија је донијела закључак да подржава
иницијативу Центара цивилних иницијатива, која је достављена на разматрање и
Вијећу министара БиХ, те да ће одређени приједлози акционих планова и стратешки
циљеви у рјешавању кључних проблема на које се иницијативом указује бити узети у
обзир ради сагледавања и разматрања на државном нивоу. О закључку су обавијештени
колегијуми домова и подносиоци иницијативе.
Везано за презентацију рада Дирекције за економско планирање Босне и Херцеговине
након проведене расправе Комисија је донијела закључак да у цијелости подржава
презентирани рад ДЕП-а, стоји нас располагању и инсистира на сарадњи са
Дирекцијом, заснованој на пертнерској сурадњи у процесу припреме и дефинирања
развојних докуманата.
Везано за разматрани Коначни извјештај о провођењу мјера из Акционог плана
Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004. – 2007. године (ПРСП) и Економски
трендови, годишњи извјештај за 2007. годину Дирекције за економско планирање БиХ,
Комисија је према Домовима упутила Извјештај који обухвата сљедеће закључке:
1. Заједничка комисија за економске реформе и развој позитивно се изјашњава о
материјалу Дирекције за економско планирање БиХ под називом: „Коначни
извјештај о провођењу мјера из Акционог плана Средњорочне развојне стратегије
БиХ 2004 – 2007. године (ПРСП) и Економски трендови, годишњи извјештај за 2007.
годину;
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2. У договору са Дирекцијом за економско планирање БиХ, биће организован округли
сто, на којем ће се о наведеном материјалу расправљати у ширем контексту, и на
који ће, осим посланика и делегата Паралментарне скупштине БиХ, бити позвани
релевантни фактори, који су учествовали у припреми, спровођењу и мониторингу
ПРСП-а.
3. Независно од организације округлог стола, предметни материјал биће упућен у
паралментарну процедуру.“
Везано за разматране Иницијативе:
a. Славка Јовичића за заказивање Посебне сједнице оба Дома Парламентарне
скупштине БиХ са само једном тачком дневног реда – Привредна и економска
ситуација у БиХ, односно економска рецесија и колапс банкарског система у
многим државама свијета и Европе и рефлексије тог стања на БиХ, односно на
привреду и укупно економско стање у овој земљи;
b. Садика Бахтића у вези разматрања на сједећој сједници Дома или на Пленарној
сједници оба Дома сљедеће тачке „Глобална финансијска криза, негативни
ефекти на економију БиХ и мјере за превазилажење кризе“,
Комисија је, према Колегијумима Домова, у року утврђеном Пословницима
Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
упутила Мишљење о овим Иницијативама са закључцима:
1.

Заједничка комисија за економске реформе и развој позитивно се изјашњава и у
цијелости подржава Иницијативу г. Славка Јовичића за заказивање Посебне сједнице
оба Дома Парламентарне скупштине БиХ са само једном тачком дневног реда –
Привредна и економска ситуација у БиХ, односно економска рецесија и колапс
банкарског система у многим државама свијета и Европе и рефлексије тог стања на
БиХ, односно на привреду и укупно економско стање у овој земљи; односно
Иницијативу г. Садика Бахтића у вези разматрања на сједећој сједници Дома или на
Пленарној сједници оба Дома сљедеће тачке „Глобална финансијска криза,
негативни ефекти на економију БиХ и мјере за превазилажење кризе“;

2.

У вези иницијатива г. Славка Јовичића и г. Садика Бахтића, Заједничка комисија за
економске реформе и развој предлаже Заједничком колегију оба дома
Парламентарне скупштине БиХ да, у складу са одредбама члана 94. и 95.
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07) и члана 87. и 88.
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 33/06, 41/06, 91/06 и 91/07), сазове заједничку
сједницу, у чији ће се дневни ред уврстити поменуте инцијативе, које се могу
разматрати као једна тачка. Везано за одржавање поменуте заједничке сједнице,
Заједничка комисија за економске реформе и развој, предлаже Заједничком
колегијуму оба дома Парламентарне скупштине БиХ да Савјет министара Босне и
Херцеговине подсјети и да ургира на испуњење обавеза произашлих из закључака
донесених поводом разматрања Информације Савјетa министара БиХ у вези са
захтјевом посланика Рифата Долића, која је разматрана као 12. тачка дневног реда
39. сједнице Представничког дома паралментарне скупштине БиХ, одржане 05. и
19.11.2008. године, а који гласе:
„1. Задужује се Савјет министара БиХ да, у року од 30 дана, изради и донесе
стратегију за сузбијање и ублажавање финансијске кризе и рецесије и њихових
посљедица по економију и грађане Босне и Херцеговине.
2. Задужује се Савјет министара БиХ да Парламентарној скупштини БиХ
тромјесечно подноси Информацију о стању и предузетим мјерама за сузбијање и
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ублажавање финансијске кризе и рецесије и њихових посљедица по економију и
грађане Босне и Херцеговине.“
3. Такође, Заједничка комисија за економске реформе и развој предлаже Заједничком
колегијуму оба дома Парламентарне скупштине БиХ да, у вези поменутих
закључака, додатно упути захтјев Савјету министара БиХ да, у најкраћем могућем
року, изради или наручи израду стратегије за сузбијање и ублажавање економске
кризе и рецесије која би у рјешавање проблема укључила све институције,
првенствено на нивоу државе Босне и Херцеговине (оба дома Парламентарне
скупштине БиХ, Савјет министара БиХ), те ентитетске владе и Владу Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине, привредне, односно вањско-трговинске коморе и
све друге позване, прије свега научне институције, а која би ово питање третирало
као експертско питање и која би садржавала приједлоге мјера које требају донијети
надлежне државне и ентитетске институције, са приједлозима реално проводивих
закључака, њиховим носиоцима и роковима за реализацију. Предложена стратегија
би се, прије свега, односила на питања заштите домаће производње, мјера за
смањење дефицита, одржања домаће потрошње, заштите и спашавања домаћих
производних капацитета, сачување стопе запослености, питања ПДВ-а, царина,
акциза, контроле квалитета робе, питања монетарне стабилности (Централна банка),
те сва питања која су у изворној надлежности Босне и Херцеговине.
4. Уједно, Заједничка комисија за економске реформе и развој заузима став, да се
Заједничком колегијуму оба дома Парламентарне скупштине БиХ предложи да
сазове предметну заједничку сједницу, одмах након што се обезбиједи поменута
стратегија. На сједницу би се, поред Предсједавајућег Савјета министара позвали и
Премијери ентитета и Градоначелник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Везано за разматрано Отворено писмо Удружења за предузетништво и посао ЛиНК,
Комисија ће, према Колегијима Домова, упутити одговарајуће Мишљење о овим
Иницијативама. Везано за Иницијативу Пројекта пружања помоћи у регулациом и
енергетском сектору Владе SAD – USAID/REAP за одржавање презентације
енергетског сектора за посланике и делегате ПСБиХ, Комисија је, прихватила
организацију презентације енергетског сектора за посланике и делегате ПСБиХ која ће
се одржати у наредном периоду.
Резултати рада чланова Комисије
На основу наведених активности, може се закључити да је Комисија реализовала
постављене задатке.
Општа процјена и сугестије
Имајући у виду опис послова и утврђене пословничке процедуре, може се констатовати
да је у извјештајном периоду дошло до повећања активности Комисије.
Из већ дефинисаних и планираних активности за наредни период, јасно је да ће се
повећати обим послова Комисије, а за још успјешнији рад потребно је коначно
ријешити питање канцеларијског простора, те у што скорије вријеме попунити
минимално једно упражњено радно мјесто.
Предсједавајући Заједничке комисије
Драго Љубичић
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