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ЗАПИСНИК
6. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој оба дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 22.10.2008. године
Сједница је почела у 09.00 часова.
Сједницом је предсједавао г. Драго Љубичић, предсједавајући Комисије.
Сједници су присуствовали: г. Бајазит Јашаревић, г. Мехмед Суљкановић, г. Иво Миро
Јовић, г. Хазим Ранчић, г. Слободан Шараба, г. Адем Ибрахимпашић, г. Хаџи Јован Митровић,
гђа. Азра Хаџиахметовић, Рифат Долић, чланови Комисије.
Сједници су присуствовали: гђа. Аземина Вуковић, Помоћница директорице Дирекције
за екомомско планирање БиХ и г. Амер Бекрић, секретар Заједничке комисије за економске
реформе и развој оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, те г. Зоран Бркић
из Сектора за односе са јавношћу.
За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника 5. сједнице Заједничке комисије,
2. Коначни извјештај о провођењу мјера из Акционог плана Средњорочне развојне
стратегије БиХ 2004. – 2007. године (PRSP) и Економски трендови, годишњи извјештај
за 2007. годину Дирекције за економско планирање БиХ,
3. Информација о састанку представника Заједничке комисије за економске реформе и
развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са Акхтаром Цхаудхрyем,
чланом Паралмента Краљевине Норвешке,
4.
Текућа питања.
Ад.1.
Усвајање Записника 5. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој
Записник 5. сједнице Заједничке комисије за економске реформе и развој једногласно је
усвојен, без примједби.
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Ад.2.
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
Гђа. Аземина Вуковић је изразила задовољство чињеницом да су Заједничка комисија
за економске реформе и развој и Дирекција за економско планирање (ДЕП) успоставили
директну везу и сурадњу. ДЕП је, у складу са закључком са претходног састанка, био у обавези
да достави финални извјештај који се односи на резултате имплементације претходне
Стратегије развоја, што је и учињено. Нагласила је да представљање Извјештаја о
имплементацији Заједничкој комисији за економске реформе и развој слиједи након завршетка
фазе официјелног праћења имплементације Средњорочне развојне стратегије (PRSP-а), које је
завршило у децембру 2007. године. PRSP је први документ припремљен на државном нивоу, за
који је осигуран мониторинг и припрема извјештаја, евидентирано је оно што је урађено да би
се видјело шта је потребно даље чинити. Извјештаји су припремани на полугодишњој бази,
припремљено их је шест, а седми, завршни, је припреман са нешто измијењеном
методологијом, узимајући у обзир и контекст, како политичког, тако и економског окружења.
Претходно је одржано шест радионица на којима је Извјештај презентиран невладином,
владином сектору, као и бизнису, а на коме се дискутовало о шест приоритета из PRSP-а. У
Извјештају је третирана реализација 969 мјера из PRSP-а, од којих је око 60% благовремено
имплементирано, 32% мјера је у некој од фаза имплементације, док се у 8% случајева са
имплементацијом мјера још није ни стартовало. Зацртане а неимплементиране стратешке мјере
ће бити поново размотрене и уколико се оцијене приоритетним реформским процесима, биће
укључене у нове стратешке докуменате - Стратегију развоја БиХ 2008.-2013. и Стратегију
социјалне укључености БиХ за исти период, који су у процесу припреме. Методолошки
приступ изради нове Стратегије, према начину пројекције трендова, је унапријеђен.
Припремљена је ситуациона анализа са приједлогом циљева који треба да се усвоји на
Координационом одбору за економске реформе и европске интеграције, припремљене су Свот
радионице и ради се на припреми за три сценарија, која се увијек раде приликом израде ових
стратешких докумената – дубок се загазило у процес припреме нових стратешких докумената.
Везано за претходну стратегију, након што је прошла година дана официјелног праћења
имплементације мјера PRSP-а, потребно је крајем године припремити још један Извјештај који
ће нас упутити на то да ли се стање промијенило. Овдје имамо документ који нам може дати
доста аргумената да сагледамо укупно стање и имамо Економске трендове, документ који ДЕП
припрема редовно на кварталном нивоу, овдје се говори о годишњем извјештају који је много
квалитетнији и направљен је напредак и заједно са овим стратешким документима које ДЕП
ради, представља заокружен процес. ДЕП је, због објективних разлога имао мали застој у
активностима, а сада је битно да се изгради сарадња са Заједничком комисијом за економске
реформе и развој према којој ће ДЕП активно наступити.
Г. Драго Љубичић је отварајући дискусију, рекао да је документ обухватио доста тога и указао
да пред босанскохерцеговачким институцијама на државном и ентитетском нивоу стоји много
посла и обавеза. Податак да је претходна PRSP обухватала 969 мјера говори сам за себе.
Подржао је јасно и конкретно излагање гђе. Вуковић.
Гђа. Азра Хаџиахметовић је, у вези економске стратегије за наредни период, поставила
питање, да ли се, у односу на оно што је као контура било утврђено у оквиру PRSP-а, ради на
корекцијама кључних економских агрегата, имајући у виду да све земље у свијету коригују
пројицирани економски раст због актуeлних дешавања у свјетској економији.
Гђа. Аземина Вуковић је потврдно одговорила, нагласивши да се ради по методологији
Европске уније и Свјетске Банке. ДЕП располаже потпуно свјежим информацијама које се
интерактивно посматрају, сектори се не посматрају одвојено. У оквиру ДЕП-а егзистира Сектор
за економска истраживања који припрема потребне основе и економске трендове, те прати шта
се дешава и то се уграђује у процес израде стратешких докумената. Подвукла је да се раде три

сценарија: песимистички, реални и оптимистички и то је основа на којој ће се припремити и
додатна, накнадна евалуација процеса.
Гђа. Азра Хаџиахметовић је поставила питање односа Савјета министара БиХ и надлежних
институција према ДЕП-у, на који начин се остварује комуникација и да ли се уважавају
ставови и мишљења ДЕП-а.
Гђа. Аземина Вуковић се похвално изразила о сарадњи са CМ БиХ и његовом односу према
ДЕП-у, оствареној сарадњи са Координационим одбором за економске реформе и европске
интеграције. Рад ДЕП-а није могао ни почети без сагласности Предсједавајућег CМ БиХ,
Премијера ентитетских влада, Градоначелника Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и
Министара финансија. Мали застој у раду и у контактима био је везан за период избора у БиХ, а
сада су поново били у Републици Српској и активности и рад је поново интензивиран. Имају
подршку и нада се да ће тако остати и убудуће.
Г. Иво Миро Јовић сматра да се ради о документу од изнимне важности за Заједничку
комисију за економске реформе и развој, цјелокупну ПС БИХ, CМ БиХ и остале чиниоце који
промишљају о будућности, а за које он мора бити полазна основа. Документ је разрађен,
студиозан, са елементима упоредних показатеља. Радује га да види како је ДЕП израстао из
Јединице за координацију економског истраживања. Похвално се изразио о креирању политика
на темељу чињеница што је данас ријеткост. ДЕП ради посао који не трпи нерад нити
фризирање података за фокусирање на будућност, а има већу одговорност, тим више јер се
његов рад надзире од стране релевантних фактора. Изразио је жаљење што Коначни извјештај о
провођењу мјера из Акционог плана Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004. – 2007. године
(ПРСП) и Економски трендови, годишњи извјештај за 2007. годину, није представљен прије
него што је (на претходној сједници) разматран Програм рада Дирекције за економско
планирање БиХ, јер би то произилазило једно из другог. Похвално се изразио о достављеном
документу јер исти назначава нужне елементе у области развоја друштва и шта се треба радити
у оквиру процеса приближавање Европској унији. Као примјер је навео елеборацију стања у
рудницима у БиХ и рудник који је након приватизације три пута повећао производњу, насупрот
малих плаћа и мале производње у другим рудницима, те сматра да тај примјер треба бити
путоказ шта треба радити. У смислу побољшања рада ПС БиХ, препоручује да се створи
могућност да заинтересирани парламентарци и други детаљније разговарају о достављеним
документима, не само из области економије, него у фокусу на укупну друштвену заједницу и
уоштено у смислу доношења прописа. Било би добро, а ДЕП је и обећао, организовaти посјету
Заједничке комисије Дирекцији и округли сто са стручним људима како би анализирали
материјале који почивају на чињеницама, како би могли направити озбиљну студију која би
послужила у бољем и другачијем свјетлу размишљања парламентараца код доношења закона.
Гђа. Аземина Вуковић се захвалила на љубазним ријечима и нагласила да је раније, а што је и
констатовано у ДЕП-овим документима, недостајала сарадња са ПС БиХ и координација са
парламентарним тијелима, а да је отпочињањем рада Заједничке комисије за економске
реформе и развој створена претпоставка организоване сaрадње. Са задовољством прихватила
идеју да ДЕП организира једну посјету и округли сто, да би се подробно анализирали
документи и да би се видјело како даље.
Г. Иво Миро Јовић сматра да, будући да је PRSP завршена, приликом рада на новим
документима треба размислити, а што је његова сугесија, да се код доношења закона из области
економије обезбиједи мишљење ДЕП-а на аналоган начин како се обезбјеђује мишљење
Дирекције за Европске интеграције о усклађености законских рјешења са законодавством
еуропске уније.
Г. Драго Љубичић се придружује овим коментарима и приједлогу. Такођер предлаже да се
приликом организације округлог стола позову сви релевантни фактори који су учествовали у
припреми, имплементацији и мониторингу PRSP-а. Такођер, поставио је питање коме су све

достављени материјали који су предмет данашње расправе и тражио је коментар у вези
узајамности израде стратегије и пописа у Босни и Херцеговини.
Гђа. Аземина Вуковић је одговорила да су материјали, у процесу израде извјештаја о
мониторингу, достављени ширем кругу, и то паралментима у БиХ, Савјету министара БиХ,
ентитеским владам и влади Брчко Дистрикта БиХ, невладином сектору, привредној комори и
тд. У вези пописа, сматра да је исти веома значајан, како би се имали релевантни подаци о броју
становника у БиХ, елеборирајући то наводима да су почетком израде PRSP-а у 2002. години,
кориштени подаци ван БХ статистичког система, да је у 2006. години, у зависности од
обрађивача, дошло до варирања података о броју становника у БиХ између 3,5 и 4,1 милион
становника, да сада Агенција за статистику БиХ оперише са податком од цца. 3.832.000
становника, али да се и ту ради о процјени, што све отежава квалитетну статистичку обраду
података. Такођер је нагласила да статистички систем није комаптибилан са статистичким
системима окружења, превасходно са статистичким системом земаља ЕУ, тако и да су сами
статистички показатељи тешко упоредиви.
Г. Хаџи Јован Митровић сматра да достављени материјал, због даљих корака, треба бити
добро размотрен и прокоментарисан, да заслужује добру расправу на Комисији и слаже се да
треба организовати округли сто. Помињући податак о 60% имплементираних мјера, наглашава
да, због различите специфичне тежине, није свеједно које су то мјере имплементиране, а које
нису. Осврчући се на процесе приватизације малих и средњих предузећа, на свим нивоима у
БиХ, сматра да оне имају позитивних, али и негативних резултата, да су приватизовани неки
привредни субјекти који нису требали бити приватизовани, и да то за посљедицу има појаву
мита и корупције, а да Агенције за приватизацију не функционишу у јавном интересу. Сматра
нелогичним да су приватизована јавна предузећа од општег интереса, која уједно имају и
социјалну улогу. Као примјер предузећа, за који сматра да није требало да се приватизује, и чија
приватизација има негативне посљедице, наводи приватизацију фабрике глинице Бирач из
Зворника, у којој је дошло до отпуштања двије стотине радника, отпустиће се још двије стотине
радника, инвеститори ће отићи и остаће индустријско гробље. Сматра да се о томе треба водити
рачуна на свим нивоима у БиХ.
Г. Адем Ибрахимпашић сматра да се треба фокусирати на питање раста иностраних улагања,
да су директне инвестиције ријетке, а да нам управо то треба. Осврчући се на разговоре са
парламентарцима и привредницима приликом посјете Заједничке комисије покрајини Baden
Wurttemberg, навео је да је на питање зашто се блокови мотора за Мерцедесе не израђују у Фамосу,
него у Румунији, добио одговор, да разлози за то не леже у нестручности или скупој радној снази у
БиХ, него искључиво у перцепцији БиХ као несигурне земље. Констатовао је да се јако мало ради на
разбијању перцепције о несигурности улагања у БиХ, те сматра да је добро да се организује округли сто
и да се акценат стави на ово питање.
Г. Бајазит Јашаревић сматра да треба, као закључак, предложити да се представљени
материјал размотри и усвоји на домовима ПС БиХ, да је округли сто добродошао, то подржава,
али сматра да то није услов да се материјал упути у парламентарну процедуру, да треба да се са
њим упознају сви посланици и да се о томе јавно проговори, а да заједно ове расправе послуже
како би, у сљедећем периоду, БиХ добила оно што јој треба.
Г. Амер Бекрић, секретар је појаснио да је материјал, са извјештајем, могуће упутити у
паралментарну процедуру, како би га оба Дома ПС БиХ примила к знају, те да је на Домовима
могуће водити расправу о метеријалу, узимајући у обзир да ДЕП, као орган Савјета министара
БиХ, задатак израде ПРСП-а није добио од Парламентарне Скупштине БиХ.
Гђа. Азра Хаџиахметовић је поставила питање када се очекује први драфт приједлога нове
развојне стратегије и сматра да би било упутно објединити оба документа и упутити их на
разматрање, како би оба Дома ПС БиХ водила заједничку расправу на тему економске
проблематике.

Гђа. Аземина Вуковић је присутним скренула пажњу да се претходним дискусијама изашло из
сфере мониторинга, те зашло у сферу евалуације документа, што тражи контакте са локалном
заједницом ради прибављања директних информација о процјени ефеката онога што је урађено
кроз PRSP-а, а што није рађено из разлога што су за то потребни много већи капацитети од оних
којима ДЕП тренутно располаже, те да је одлучено да се ради и еx анте евалуација, а да се први
драфт стратегије очекује око март мјесеца наредне године.
Г. Иво Миро Јовић сматра да се треба фокусирати на питање шта је, у оквиру законодавства,
могуће учинити на стварању амбијента за успјешније и боље пословање.
Након проведене расправе једногласно су усвојени сљедећи ЗАКЉУЧЦИ:
1. Заједничка комисија за економске реформе и развој позитивно се изјаснила о материјалу
Дирекције за економско планирање БиХ под називом: „Коначни извјештај о cпровођењу
мјера из Акционог плана Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004 – 2007. године
(PRSP) и Економски трендови, годишњи извјештај за 2007. годину;
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 PRSP-а.
3. Независно од организације округлог стола, предметни материјал биће упућен у
паралментарну процедуру.“
Ад.3.
Информација о састанку представника Заједничке комисије за економске реформе и
развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са Акхтаром Цхаудхрyем, чланом
Паралмента Краљевине Норвешке.
Г. Драго Љубичић је присутне упознао са одржаним састанком представника Заједничке
комисије за економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са
Акхтаром Цхаудхрyем, чланом Паралмента Краљевине Норвешке. По овој тачки дневног реда
није вођена дискусија а Информација је примљена к знању без примједби.
Ад. 4.
Текућа питања
Под овом тачком дневног реда није било расправе.
Сједница је завршена у 10,00 часова.

Секретар Комисије
Амер Бекрић

Предсједавајући Комисије
Драго Љубичић

