BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM
DOM NARODA
Zajednička komisija
za ekonomske reforme i razvoj

Zajedničko povjerenstvo
za ekonomske reforme i razvoj

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ДОМ НАРОДА
Заједничка комисија
за економске реформе и развој

Број: 03/3-50-1-9-11/09
Сарајево, 16.06.2009.
ЗАПИСНИК
11. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој,
одржане 16.06.2009. године
Сједница је почела у 12 сати и 30 минута.
Сједницом је предсједавао г. Зоран Копривица, предсједавајући Комисије.
Сједници су присуствовали: г. Бајазит Јашаревић, г. Мехмед Суљкановић, г. Иво Миро
Јовић, г. Хаџи Јован Митровић, г. Хазим Ранчић, г. Рудо Видовић, чланови Комисије.
Сједници су, испред Агенције за промоцију страних инвестиција БиХ (ФИПА),
присуствовали гђа. Блаженка Мишковић, замјеник директора г. Веско Дрљача, секретар, гђа.
Славица Корица, помоћник директора за промоцију и анализу и гђа. Маида Бећиревић,
помоћник директора за подршку и развој. Сједници су присуствовали и г. Мирко Дејановић,
замјеник директора Извозно кредитне агенције Босне и Херцеговине, гђа. Лада Мујкић и гђа.
Ивана Смиљанић, УСАИД – Пројекат јачања Парламента, г. Амер Бекрић, секретар Заједничке
комисије за економске реформе и развој оба, те гђа. Медина Делалић из Сектора за односе са
јавношћу.
Прије одражне сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој, чланови
Комисије: Бајазит Јашаревић, Иво Миро Јовић, Мехмед Суљкановић, Зоран Копривица и Рудо
Видовић, су присуствовали и сједници Заједничке комисије за еуропске интеграције, која је
одржана исти дан, у периоду од 11 сати до 12 сати и 30 минута, а на којој је разматрана
Информација Дирекције за европске интеграције о кориштењу предприступних фондова
Европске уније.
За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Усвајање Записника са 10. сједнице Заједничке комисије;
Анализа проведбе закључака усвојених на 10. сједници Заједничке комисије;
Презентација активности Извозно кредитне агенције Босне и Херцеговине;
Декларација о будућој сарадњи парламената земаља западног Балкана и план активности
новоосноване Регионалне мреже парламентарних одбора за економију земаља региона –
Закључци и препоруке конференције „Улога парламената у покретању и подстицању
конкурентности и привредног раста кроз унапређење пословног окружења у земаља
западног Балкана“ Београд, 6-7. март 2009. године;
5. Текућа питања
Ад.1.
Усвајање Записника 10. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој
Записник 10. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој је једногласно
усвојен.
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Ад.2.
Анализа проведбе закључака усвојених на 10. сједници Заједничке комисије
Г. Зоран Копривица се у уводном обраћању осврнуо на закључке усвојене на 10.
сједници Заједничке комисије, те извршио анализу степена реализације закључака.
Г. Веско Дрљача се осврнуо на усвојене закључке које се односе на ФИПА-у, те је у
смислу њихове реализације доставио акт, број: 01-50-440/09 од 15.06.2009. године. Овима
актом, те у излагању г. Дрљаче, је наглашена потреба:
− утицаја Комисије на факторе (институције у БиХ и медије) да дјелују у позитивном
смјеру и истичу позитивне примјере пословања у БиХ;
− утицаја на побољшање пословног окружења кроз ужу сарадњу са Свјетском Банком и
њиховим стручним тимом „Доинг бусинесс“, како би се провеле тражене реформе и
БиХ побољшала свој положај и рејтинг;
− омогућавања оснивана оне-стоп-схопова, те да се дозволи да ФИПА може бити сервис
страним инвеститорима, да јој се омогући прикупљање и израда неопходних докумената
за регистрацију бизниса, те
− укидање захтјева за прибављање одлука општина о намјераваној дјелатности, како би се
скратило вријеме за отпочињање пословних активности.
У дискусији која је услиједила, учествовали су г. Бајазит Јашаревић, који подржава
приступ изнесених мјера, али сматра да исте морају бити детаљније разрађене (као елаборати,
односно пројекти, које ће припремити владе на различитим нивоима), те да се, иако то није у
стриктној надлежности ФИПА-е, исте требају односити и на инострана и на домаћа улагања,
односно, генерално на поправљање пословног амбијента у БиХ.
Г. Иво Миро Јовић, сматра да су предложене мјере декларативне нарави. Предложио је
да до средине 11. мјесеца ове године, ФИПА достави конкретизацију својих приједлога
(анализа стања и информација са наглашеним задаћама законодавне и извршне власти),
базирану на примјерима позитивних и негативних искустава у раду Агенције, као и да у
припремама ових мјера, ФИПА координира своје напоре са г. Ћосићем, Координатором за
реформу пословног окружења у БиХ (испред СМ БиХ).
Након проведене дискусије, на приједлог г. Копривице једногласно су усвојени сљедећи
ЗАКЉУЧЦИ:
a) Обавезује се секретар да за сваку наредну сједницу Заједничке комисије, припрема
анализу реализације усвојених закључака, табеларно, у писаној форми;
b) Прихвата се приједлог мјера које је ФИПА доставила Заједничкој комисији својим
актом број: 01-50-440/09 од 15.06.2009. године;
c)

Задужује се ФИПА да, до средине 11. мјесеца текуће године, уз детаљну анализу,
достави конкретизацију својих приједлога мјера, базирану на примјерима позитивних
и негативних искустава у раду Агенције, као и да у припремама ових мјера, ФИПА
координира своје напоре са г. Ћосићем, Координатором за реформу пословног
окружења у БиХ (испред СМ БиХ), те да се на тај начин створе услови да се испоштује
закључак са претходне сједнице Заједничке комисије, којим се закључило да се након
разматрања ових мјера и њиховог усвајања, исте као приједлог доставе Савјету
министара на усвајање, односно као допуну акта о мјерама за превазилажење
економске кризе у БиХ.

Ад.3.
Презентација активности Извозно кредитне агенције Босне и Херцеговине
Г. Мирко Дејановић, замјеник директора, је извршио презентирање рада Извозно
кредитне агенције Босне и Херцеговине (ИГА). Уједно г. Дејановић је члановима Заједничке

комисије доставио документ Финансијског извјештаја за 2008. годину, сачињен у складу са
међународним стандардима финансијског извјештавања и Извјештај независног ревизора.
Након излагања на ову тему услиједила је дискусије у којој су учествовали г. Иво Миро
Јовић који је, оцјењујући презентацију одличном и добродошлом за рад Комисије, поставио
питања која се односе на селективност у приступу компанијама које се баве извозом.
Г. Рудо Видовић је, подсјечајући да су досадашњи Извјештаји о раду ИГА-е усвајани на
паралменту без расправе, оцјенио представљање изузетно успјешним и добродошлим, те
поставио питања која се односе на ефикасност рада Агенције (у смислу пружања помоћи од
стране ПС БИХ), као и на недостатке законске регулативе у области банкарства, у смислу
неспремности пословних банака на већи пласман средстава за подршку извозу.
Г. Мехмед Суљкановић се позитивно осврнуо на рад ИГА-е.
Г. Мирко Дејановић је дао одговарајућа појашњења у смислу флуктуације интереса и
спремности банака на сарадњу у зависности од расположивости финансијских средстава, као и
непостојања селективности у приступу компанијама које се баве извозом.
Након проведене расправе на приједлог г. Копривице једногласно су усвојени сљедећи
ЗАКЉУЧЦИ:
a)

Презентација рада Извозно кредитне агенције Босне и Херцеговине (ИГА),
укључујући документ Финансијског извјештаја за 2008. годину, сачињен у складу са
међународним стандардима финансијског извјештавања и Извјештај независног
ревизора, се прима к знању.

b)

У смислу успоставе чвршће сарадње са Извозно кредитном агенцијом Босне и
Херцеговине (ИГА), Заједничка комисија за економске реформе и развој, са
задовољством прихвата позив г. Дејановић да се, у наредном периоду, уприличи
посјета ИГА-и.

c)

Позива се Извозно кредитна агенција Босне и Херцеговине да се обрати Заједничкој
комисији за економске реформе и развој, у смислу евентуалног достављања
конкретних приједлога за доношење прописа, којим би се унаприједио рад ИГА-е,
односно додатно стимулисао домаћи извоз.

Ад.4.
Декларација о будућој сарадњи парламената земаља западног Балкана и план активности
новоосноване Регионалне мреже парламентарних одбора за економију земаља региона –
Закључци и препоруке Конференције „Улога паралмената у покретању и подстицању
конкурентности и привредног раста кроз унапређење пословног окружења у земаља
западног Балкана“ Београд, 6-7. март 2009. године
У уводном излагању Г. Зоран Копривица је упознао чланове Заједничке комисије са
предметном Декларацијом, те закључцима и препорукама Конференције, те је једногласно
усвојен ЗАКЉУЧАК:
Декларација о будућој сарадњи парламената земаља западног Балкана и план
активности новоосноване Регионалне мреже парламентарних одбора за економију земаља
региона – Закључци и препоруке Конференције „Улога паралмената у покретању и
подстицању конкурентности и привредног раста кроз унапређење пословног окружења у
земаља западног Балкана“ Београд, 6-7. март 2009. године, се примају к знању.

Ад.5.
Текућа питања
Везано за планирану посјету Агенцији за статистику БиХ, усвојен ЗАКЉУЧАК да се,
умјесто посјете, позове Агенцију за статистику БиХ да изврши презентацију свог рада на
једној од наредних сједница.
Везано за Информацију Дирекције за европске интеграције о кориштењу предприступних
фондова ЕУ, усвојен је ЗАКЉУЧАК да Заједничка комисија за економске реформе и развој
прима к знању Информацију Дирекције за европске интеграције о кориштењу
предприступних фондова Европске уније.
Сједница је завршена у 14,30 часова.
Секретар Комисије
Амер Бекрић

Предсједавајући Комисије
Зоран Копривица

