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ЗА ПИСНИК
сa 3. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, одржане 25. септембра 2007. године

Сједница је почела у 13 часова.
Сједници је предсједавао Драго Љубичић, предсједавајући Комисије.
Сједници су присуствовали: Бајазит Јашаревић, Рудо Видовић, Рифат Долић, Иво
Миро Јовић, Хазим Ранчић, Мехмед Суљкановић, Слободан Шараба, Адем Ибрахимпашић,
чланови Комисије.
Оправдано су одсуствовали: Азра Хаџиахметовић, Јован Тодоровић и Хаџи
Јован Митровић.
Сједници су присуствовали: Нина Шандрк, стручни сарадник при програму
подршке Парламентарној скупштини БиХ у ОЕБС-у, Азра Бранковић, руководилац
Истраживачког сектора у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ, и Емира Чешљар,
секретар Комисије за спољну трговину и царине у Представничком дому.
За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 2. сједнице Комисије;
2. Реализовање закључка усвојеног на 2. сједници Комисије о материјалу
Истраживачког сектора Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, о теми:
„Економске реформе“ од 03. 05.2007. године;
3. Текућа питања:
а) Извјештај са 4. форума ПРСП-а (Стратегија за смањење сиромаштва) за
земље западног Балкана, Атина, 26-27. јуна 2007. године,
б) Упознавање са Забиљешком са састанка чланова Комисије са извршним
директором Свјетске банке, одржаног 13.06. 2007. године у Сарајеву
Ад. – 1. Усвајање Записника са 2. сједнице Комисије
Записник са 2. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој
усвојен је једногласно, без примједаба.
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Ад. – 2. Реализовање закључка усвојеног на 2. сједници Комисије о материјалу
Истраживачког сектора Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, о
теми: „Економске реформе“ од 03. 05.2007. године
Драго Љубичић подсјетио је присутне о закључку Комисије са прошле сједнице
којим је затражен став Колегијума Дома народа о наведеном материјалу, те га прочитао.
Став колегијума оба дома је да овај материјал треба да буде предмет расправе на сједници
Комисије, која би након разматрања извијестила колегијуме оба дома о усвојеним
закључцима.
Такође, осврнуо се на опис послова Комисије и истакао да је за сада Комисија мање
ангажована у односу на опис послова Комисије за финансије и буџет као и Комисије за
спољну трговину и царине које у надлежности можда имају дио послова и ове комисије.
Сматра да је област разматрања питања економског развоја већим дијелом у надлежности
ентитетских влада. Не би му било драго да Комисија треба да правда оно што је радила с
обзиром на свој статус и позицију.
Азра Бранковић рекла је да је задатак Истраживачког сектора припремање анализа и да је
он на располагању Комисији за одређена ангажовања ради одржавања јавних расправа, уз
евентуално ангажовање стручњака и уз помоћ пројекта ОЕБС-а.
Адем Ибрахимпашић подржао је констатацију предсједавајућег Комисије и направио малу
дигресију у вези са три закона о којима се води расправа у Парламенту Федерације БиХ из
области пореза и плата. Рекао је да треба створити амбијент да будемо конкурентни на
домаћем тржишту у области царинске политике и царинске тарифе и на сопственом тржишту
обезбиједити исте услове.
Бајазит Јашаревић сматра да је и рад других комисија, говори о комисијама Представничког
дома, доста неефикасан, узевши за примјер два закона из области царинске тарифе који се
истовремено налазе у процедури. Нема економских реформи ако Савјет министара БиХ није
покретач или ако о наведеном материјалу не заузме одређени став. Ако се синхронизује рад
са Савјетом министара БиХ, оба дома треба да буду на партнерској основи са Савјетом
министара, те је предложио да се материјал достави члановима Парламентарне скупштине
БиХ. Осјећа немоћ јер до сада није усвојен закон чији предлагач није Савјет министара БиХ.
Мехмед Суљкановић рекао је да је Комисија за спољну трговину и царине Представничког
дома од 13. марта 2007. године активно радила на утврђивању предлога три закона које је
20. јула 2007. доставила у редовну парламентарну процедуру ради превладавања
одређених стања која су посљедица садашњих одредаба закона, али већ се назиру
одређене блокаде за чије превазилажење на постоје механизми. Са становишта извјештаја
о раду Комисије поставља се питање - шта радити. Поставио је питање да ли се
посредством Истраживачког сектора може затражити анализа да би се оправдао назив
Комисије, јер нисмо спремни да испуњавамо форму.
Иво Миро Јовић упитао је „гдје смо, као Комисија, позиционирани, преузимајући иницијативу
и желећи то преточити у примарно рјешавање, с обзиром да се послови поклапају са другим
комисијама''. Као задатак у плану рада, предложио је да Комисија иницира предлагање
закона.
Хазим Ранчић навео је примјер питања буџетске резерве тј. питање суфицита у буџету
институција БиХ. Сматра да се остварени суфицит из протекле буџетске године, а који се
утврди након сачињавања и усвајања извјештаја о извршењу буџета за претходну годину, не
придодаје буџетској резерви којом располаже Савјет министара БиХ, него да о суфициту
одлучује Парламентарна скупштина БиХ ребалансом буџета или доношењем одлуке о
програму трошења оствареног суфицита, на предлог Савјета министара БиХ.
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Рифат Долић поставио је питање - који је ефекат рада Комисије. Неспретна је дефиниција
њене надлежности и поклапање дјелокруга са другим радним тијелима домова. Треба бити
упоран и и конкретније предузимати радње те утврдити које реформске законе треба
урадити.
Након расправе, Комисија је усвојила сљедеће закључке:
1. Комисија је прихватила став колегијума оба дома о наведеном материјалу;
2. Материјал „Економске реформе“ Истраживачког сектора Секретаријата Парламентарне
скупштине БиХ доставити члановима оба дома Парламентарне скупштине БиХ; (ово је
учињено)
3. Предлаже се Комисији за спољну трговину и царине Представничког дома да заједно са
Савјетом министара БиХ усагласи предлоге закона о измјенама и допунама закона о:
царинској тарифи, политици и акцизама у року од 30 дана, те их припреми за засједање
Дома у октобру 2007. године
4. Остварени суфицит у Буџету институција БиХ из претходне буџетске године распоређује
се ребалансом буџета на буџетске кориснике.
Остварени суфицит може се распоредити и одлуком Парламентарне скупштине БиХ, на
развојне и/или инфраструктурне пројекте, на предлог Савјета министара БиХ.
О наведеним закључцима треба обавијестити колегијуме оба дома са предлогом
за даљу процедуру.
Ад. - 3. Текућа питања:
а) Комисија је прихватила Извјештај са 4. форума ПРСП-а (Стратегија за
смањење сиромаштва) за земље западног Балкана, Атина, 26-27. јуна 2007. године.
б) Комисија је прихватила Забиљешку са састанка чланова Комисије са извршним
директором Свјетске банке, одржаног 13. јуна 2007. године у Сарајеву.
Сједница је завршена у 14.30 часова.
Секретар Комисије
Емира Чешљар

Предсједавајући Комисије
Драго Љубичић

