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Број:03/3-50-1-377-2/07
Сарајево, 29. маја 2007. године
ЗА ПИСНИК
са 2. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, одржане 29. маја 2007. године
Сједница је почела у 13 часова.
Сједници је предсједавао Драго Љубичић предсједавајући Комисије.
Сједници су присуствовали: Бајазит Јашаревић, Рудо Видовић, Рифат Долић,
Азра Хаџиахметовић, Хаџи Јован Митровић, Хазим Ранчић, Мехмед Суљкановић,
Слободан Шараба, чланови Комисије.
Оправдано су одсуствовали: Иво Миро Јовић, Јован Тодоровић и Адем
Ибрахимпашић.
Сједници су присуствовали Стив Ли, савјетник у ОЕБС-у из Одјела за
демократизацију за програм јачања законодавне власти, и Емира Чешљар, секретар
Комисије за спољну трговину и царине у Представничком дому.
Како радно мјесто секретара Комисије није попуњено, на предлог Колегијума
Секретаријата, Емира Чешљар је Одлуком колегијума оба дома, број: 01,02,-34-1-494-1/07
од 08.05.2007. године, именована за привременог секретара Заједничке комисије за
економске реформе и развој од дана њеног конституисања.
За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника сс Конститутивне сједнице Комисије;
2. Договор о изради Оријентационог радног плана Заједничке комисије за
економске реформе и развој Парламентарне скупштине БиХерцеговине за
2007. годину;
3. Текућа питања:
а) Упознавање са материјалом Истраживачког сектора Парламентарне
скупштине БиХ о теми „Економске реформе“, од 03.05.2007,
б) Информација о одржавању Четвртог форума ПРСП-а (Стратегија за смањење
сиромаштва) за земље западног Балкана, који ће се одржати од 26. до 27.
јуна у Атини.
Ад. – 1.
Записник са Конститутивне сједнице Заједничке комисије за економске реформе
и развој усвојен је једногласно, без примједаба.
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Ад. – 2.
Договор о изради Оријентационог радног плана Заједничке комисије за
економске реформе и развој Парламентарне скупштине БиХ за 2007. годину
Оријентациони радни план, као радни материјал, подијељен је члановима
Комисије на сједници.
Предсједавајући Комисије упознао је присутне са разлозима због којих до сада није
заказивана сједница Комисије и да је 21. маја 2007. године са замјеницима предсједавајућег
и секретаром Комисије договорен дневни ред и термин одржавања 2. сједнице. Приликом
израде Оријентационог радног плана морају се поштовати одредбе пословника домова о
дјелокругу Комисије и узети у обзир план рада Савјета министара БиХ. Потребно је
остварити координацију са Дирекцијом за европске интеграције, Дирекцијом за економско
планирање, Министарством
спољне трговине и економских односа, Агенцијом за
унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА), Извозно-кредитном агенцијом (ИГА). У
радном плану треба оставити могућност за његову допуну у оквиру сарадње са наведеним
институцијама.
У расправи су учествовали: Азра Хаџиахметовић, Рифат Долић, Драго Љубичић и
Мехмед Суљкановић.
Азра Хаџиахметовић рекла је да је Оријентациони план скроман и да би требало
прецизирати које ће законе Комисија разматрати, уврстити иницијативе и сарадњу са
Свјетском банком, WТО, Европском комисијом и ММФ-ом, који је у процесу транзиције
кључни координатор за сваку земљу појединачно, те располагати релевантним информација
које се односе на економске реформе и развој.
Истакла је да има много позива за учешће чланова и делегација Парламентарне скупштине
на међународним скуповима из разних области, али нема повратних информација и
извјештаја са тих скупова. Треба иницирати колегијумима домова да се има у виду посебна
оријентација појединих чланова и делегација Парламентарне скупштине за одређену
област који ће учествовати на одређеним скуповима. У вези с тим потребно је успоставити
систем који ће имати повратну снагу.
Рад на економским реформама не подразумијева само координацију са државним
институцијама. Треба успоставити везу са свим институцијама које се баве овом
проблематиком, тематски договорити начин рада, апострофирати приоритете у процесу
економских реформи и развоја и дати им европску димензију. Рекла је и да је ова Комисија
најзначајнија у Парламентарној скупштини, имајући у виду период који је пред нама.
Рифат Долић рекао је да је дискусија Азре Хаџиахметовић на стручан начин усмјерена на
институције битне за комуницирање у оквиру рада Комисије чију сарадњу треба посматрати
у складу са одредбама пословника оба дома. Оперативни извршилац реформи је Савјет
министара БиХ, који треба да доставља информације.
Веома је битно да знамо шта се ради у области економских реформи у окружењу и свијету,
а само ће едуковани чланови Комисије моћи удовољити захтјевима.
Драго Љубичић нагласио је да треба остварити комуникацију са предложеним
институцијама у цјелини, те укључити Савјет министара БиХ и све државне институције,
СТКБиХ, невладине асоцијације, Синдикат БиХ, Канцеларију за ветеринарство, ДЕРК,
Конкуренцијски савјет, Институт за метрологију, асоцијације послодаваца.
Комисија је једногласно закључила: да се Оријентациони радни план усвоји са наведеним
примједбама, уз могућност да се у даљем раду коригује и допуни зависно од материје, те уз
остваривање максималне сарадње са Савјетом министара БиХ и свим институцијама које се
баве економским реформама и развојем и остваривањем сарадње са невладиним сектором.
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Ад. - 3.
Текућа питања:
а) Упознавање са материјалом Истраживачког сектора Парламентарне
скупштине БиХ о теми „Економске реформе“, од 03.05.2007.
Емира Чешљар, секретар Комисије, упознала је присутне о ставу Колегијума
Представничког дома
да
би наведени материјал Истраживачког сектора требало
размотрити на сједници Комисији с циљем његовог изучавања и евентуалне припреме
материјала који би послужио као основ за расправу на сједници Дома.
Како би се поштовали пословници, Комисија је закључила да треба затражити став
колегијума Дома народа о наведеном материјалу. Након тога Комисија ће поново
разматрати материјал и о коначном ставу обавијестити колегијуме оба дома.
Стив Ли је честитао Комисији на усвајању радног плана и понудио даљу сарадњу са ОЕБСом. Рекао је да Истраживачки сектор нема довољно особља које би радило пуно радно
вријеме, те да им особље ОЕБС-а, по потреби, асистира у изради одређених материјала.
Приликом израде наведеног материјала, који ће се користити у будућем раду, циљ је био да
се: да пресјек економских реформи у земљи, наведе ко су носиоци економских реформи
(Савјет министара БиХ, ММФ), помоћ парламентарцима у раду, дају смјернице да ли Савјет
министара БиХ извршава своје обавезе о овим питањима и одговори на питања о
економским реформама.
Бајазит Јашаревић рекао је да треба поштовати Пословник и сматра да је материјал
замишљен као основа за озбиљну расправу. Мисли да Колегијум треба да затражи став
Савјета министара БиХ, а да се Истраживачки сектор прихвати као сачинилац материјала.
Азра Хаџиахметовић рекла је да је материјал извјештај са основним подацима –
бackground, који се не бави реформама и задацима Савјета министара БиХ, него
остваривањем комуникације са Истраживачким сектором, те да Комисија сачини
информацију гдје се Босна и Херцеговина налази у поређењу са другим земљама. Треба
апострофирати приоритете у наредном периоду, тако да Истраживачки сектор ради и за
потребе Комисије и да материјали не треба да имају само информативни карактер.
Драго Љубичић истакао је да, по члану 50. став (1) б) Пословника Дома народа, није
спорно да је разматрање овог материјала у надлежности Комисије.
Рифат Долић не сматра да је ово материјал о којем треба одлучивати, него је он основа
Комисији за расправу.
Комисија је једногласно закључила:
1) материјал Истраживачког сектора Парламентарне скупштине БиХ прихвата се као
полазна основа за сагледавање стања у области економских реформи у БиХ
2) упутити допис Колегијуму Дома народа да Комисију обавијести о заузетом ставу о
материјалу, да би га на наредној сједници поново разматрала и о закључку информисала
оба дома Парламентарне скупштине БиХ.
б) Информација о одржавању Четвртог форума ПРСП-а (Стратегија за смањење
сиромаштва) за земље западног Балкана, који ће се одржати од 26. до 27. јуна у Атини
Секретар Комисије Емира Чешљар упознала је присутне да је Свјетској банци требало
послати предлог о учешћу три члана Комисије на Четвром форуму за земље западног
Балкана који организује СБ у сарадњи са МИП-ом Грчке, који ће се одржати од 26. до 27.
јуна 2007. године у Атини. Форум ће се фокусирати на сектор енергетике, стање у сектору и
реформе које се спроводе или планирају и замишљен је као размјена информација и
искустава земаља учесница о суштинским питањима из ове области (БиХ, Србија, Црна
Гора, Албанија, Косово и Македонија). Предсједавајући, замјеници предсједавајућег, ради
краткоће времена, предложили су 18. маја 2007. године Свјетској банци да у делегацији
буду: Драго Љубичић, Рудо Видовић и Рифат Долић, што је Комисија прихватила.
Комисија је, у име делегације, за извјестиоца одредила Рифата Долића. Констатовано је да
Комисија убудуће на сједници одреди који чланови ће присуствовати одређеним
семинарима и сугерисано да на одређеним скуповима треба да учествују чланови Комисије
према својим склоностима за одређену област.
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Мехмед Суљкановић рекао је да је до сада била пракса да се управо због хитности
телефоном договори који чланови иду на поједина путовања.
Комисија је прихватила иницијативу Спољнотрговинске коморе БиХ да убудуће у оквиру
свог дјелокруга, на основу чл. 6. и 7. Закона о Спољнотрговинској комори БиХ, буде
укључена у рад Комисије.
Сједница је завршила рад у 14.30 часова.

Секретар Комисије
Емира Чешљар

Предсједавајући Комисије
Драго Љубичић

