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ZA PISNIK
3. sjednice Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj obaju domova Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine, održane 25. rujna 2007. godine

Sjednica je započela u 13 sati.
Sjednicom je predsjedao Drago Ljubičić predsjedatelj Povjerenstva.
Sjednici su nazočili članovi Povjerenstva: Bajazit Jašarević, Rudo Vidović, Rifat Dolić, Ivo
Miro Jović, Hazim Rančić, Mehmed Suljkanović, Slobodan Šaraba i Adem Ibrahimpašić.
Opravdano su izbivali: Azra Hadžiahmetović, Jovan Todorović i Hadži Jovan Mitrović.
Sjednici su nazočili: stručna suradnica pri Programu podrške Parlamentarnoj skupštini
BiH u OESS-u Nina Šandrk, voditeljica Istraživačkog sektora u Tajništvu Parlamentarne
skupštine BiH Azra Branković i tajnica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog
doma Emira Češljar.
Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Povjerenstva,
2. Realiziranje zaključka usvojenog na 2. sjednici Povjerenstva o materijalu Istraživačkog
sektora Tajništva Parlamentarne skupštine BiH o temi: „Ekonomske reforme“ od 3.5.2007. godine,
3. Tekuća pitanja:
a) Izvješće s 4. foruma PRSP-a (Strategija za smanjenje siromaštva) za zemlje
zapadnog Balkana, Atena, 26. i 27. lipnja 2007. godine,
b) Upoznavanje sa Zabilješkom sa sastanka članova Povjerenstva s izvršnim
direktorom Svjetske banke, održanog 13.6.2007. godine u Sarajevu
Ad-1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Povjerenstva
Zapisnik 2. sjednice Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj
jednoglasno je usvojen, bez primjedaba.
Ad-2. Realiziranje zaključka usvojenog na 2. sjednici Povjerenstva o materijalu
Istraživačkog sektora Tajništva Parlamentarne skupštine BiH o temi:
„Ekonomske reforme“ od 3.5.2007. godine
Drago Ljubičić podsjetio je nazočne o zaključku Povjerenstva s prošle sjednice kojim je zatraženo
mišljenje Kolegija Doma naroda o navedenom materijalu. Potom ga je pročitao. Mišljenje kolegija
obaju domova je da ovaj materijal treba biti predmetom rasprave na sjednici Povjerenstva, koje bi
nakon razmatranja izvijestilo kolegije obaju domova o usvojenim zaključcima.
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Također se osvrnuo na opis poslova Povjerenstva i istaknuo da je za sada Povjerenstvo manje
angažirano u odnosu na opis poslova Povjerenstva za financije i proračun, kao i Povjerenstva za
vanjsku trgovinu i carine, koje u svojoj nadležnosti možda imaju i dio poslova ovoga Povjerenstva.
Smatra da je područje razmatranja pitanja ekonomskog razvoja većim dijelom u nadležnosti
entitetskih vlada. Ne bi mu bilo drago da Povjerenstvo treba pravdati ono što je radilo tijekom
mandata, s obzirom na svoj status i položaj.
Azra Branković rekla je da je zadaća Istraživačkog sektora priprema analiza te je na raspolaganju
Povjerenstvu za određena angažiranja radi održavanja javnih rasprava, uz eventualno angažiranje
stručnjaka i uz potporu projekta OESS-a.
Adem Ibrahimpašić podržao je konstataciju predsjedatelja Povjerenstva i napravio malu digresiju u
vezi s trima zakonima o kojima se vodi rasprava u Parlamentu Federacije BiH iz područja poreza i
plaća. Potrebno je stvoriti ambijent kako bismo bili konkurentni na domaćem tržištu u području
carinske politike i tarife te na vlastitom tržištu osigurati jednake uvjete.
Bajazit Jašarević smatra da je rad i drugih povjerenstava, govori o povjerenstvima Zastupničkog
doma, dosta neučinkovit, uzevši za primjer dva zakona iz područja carinske tarife koji su
istovremeno u proceduri. Nema ekonomskih reformi ako Vijeće ministara BiH nije pokretač ili ako o
navedenom materijalu ne zauzme određeni stav. Ako se uskladi rad s Vijećem ministara BiH, oba
doma trebaju biti na partnerskoj osnovi s Vijećem ministara, te je predlažio dostavu materijala
članovima Parlamentarne skupštine BiH. Osjeća nemoć jer do sada nije usvojen zakon čiji
predlagatelj nije Vijeće ministara BiH.
Mehmed Suljkanović rakao je da je Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma
od 13. ožujka 2007. godine aktivno radilo na utvrđivanju prijedloga triju zakona, koje su 20.7. 2007.
dostavili u redovitu parlamentarnu proceduru radi pokušaja prevladavanja određenih stanja koja su
posljedica sadašnjih odredaba zakona. Međutim, već se naziru određene blokade za čije
prevladavanje na postoje mehanizmi. Sa stanovišta izvješća o radu Povjerenstva postavlja se
pitanje - šta raditi. Postavio je pitanje može li se posredstvom Istaživačkog sektora zatražiti
analiza kako bi se opravdao naziv Povjerenstva, jer nismo spremni ispunjavati formu.
Ivo Miro Jović upitao je „ gdje smo, kao Povjerenstvo, pozicionirani, preuzimajući inicijativu i želeći
to pretočiti u primarno rješavanje, s obzirom da se poklapaju poslovi s drugim povjerenstvima''. Za
zadatak u planu rada predlažio je da Povjerenstvo inicira predlaganje zakona.
Hazim Rančić naveo je primjer pitanja proračunske pričuve tj. pitanje suficita u proračunu institucija
BiH. Smatra da ostvareni suficit iz protekle proračunske godine, a koji se utvrdi nakon sačinjavanja
i usvajanja Izvješća o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu, tj. suficit se ne dodaje
proračunskoj pričuvi s kojom raspolaže Vijeće ministara BiH, nego da o suficitu odlučuje
Parlamentarna skupština BiH rebalansom proračuna ili donošenjem odluke o programu trošenja
ostvarenog suficita, na prijedlog Vijeća ministara BiH.
Rifat Dolić postavio je pitanje - koji je učinak rada Povjerenstva. Nespretna je definicija njegove
nadležnosti i poklapanje djelokruga s drugim radnim tijelima domova. Treba biti uporan i
konkretnije poduzimati radnje te utvrditi koje reformske zakone treba izraditi.
Nakon rasprave, Povjerenstvo je usvojilo sljedeće zaključke:
1. Povjerenstvo je prihvatilo mišljenje kolegija obaju domova o navedenom materijalu;
2. Materijal „Ekonomske reforme“ Istraživačkog sektora Tajništvaa Parlamentarne skupštine BiH
dostaviti članovima obaju domova Parlamentarne skupštine BiH; (ovo je učinjeno)
3. Predlaže se Povjerenstvu za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma da, zajedno s
Vijećem ministara BiH, usuglasi Prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona: o carinskoj
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tarifi, o carinskoj politici i o trošarinama u roku od 30 dana, te ih pripremi za zasjedanje Doma u
listopadu 2007.
4. Ostvareni suficit u Proračunu institucija BiH iz prethodne proračunske godine raspoređuje se
rebalansom proračuna na proračunske korisnike.
Ostvareni suficit može se rasporediti i odlukom Parlamentarne skupštine BiH na razvojne i/ili
infrastrukturne projekte, na prijedlog Vijeća ministara BiH.
O navedenim zaključcima obavijestiti kolegije obaju domova, s prijedlogom za daljnju
proceduru.
Ad-4. Tekuća pitanja:
a) Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće s 4. foruma PRSP-a (Strategija za smanjenje
siromaštva) za zemlje zapadnog Balkana, Atena, 26. i 27. lipnja 2007. godine .
b) Povjerenstvo je prihvatilo Zabilješku sa sastanka članova Povjerenstva s izvršnim
direktorom Svjetske banke, održanog 13.6.2007. godine u Sarajevu.
Sjednica je okončana u 14,30 sati.
Tajnica Povjerenstva
Emira Češljar

Predsjedatelj Povjerenstva
Drago Ljubičić

