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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА 2011. ГОДИНУ

На основу члана 60. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07) и члана 54. став (2)
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
бр. 33/06, 41/06, 81/06 и 91/06), Заједничка комисија за економске реформе и развој Представничког
дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 2. сједници, одржаној 21. 7.
2010. године, утврдила је

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
Заједничке комисије за економске реформе и развој
за 2011. годину
Предвиђена активност Комисије у 2011. години заснива се на реализирању услова проистеклих
из пријема Босне и Херцеговине у Савјет Европе, реализирању међународних докумената којима је
везана Парламентарна скупштина БиХ, те специфичним активностима Комисије које проистичу из
њене надлежности утврђене чланом 56. Пословника Представничког дома и чланом 50. Пословника
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
На основу члана 56. Пословника Представничког дома и члана 50. Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Заједничка комисија за економске реформе и развој
разматра питања која се односе на:
а) економске реформе које су у надлежности институција БиХ;
б) приједлог реформи или иницијативе за које ће Комисији достављати: представници грађанског
друштва, односно удружења привредника, уније послодаваца, синдиката, агенција за регионални
развој, удружења грађана или других невладиних интересних група;
ц) монетарну политику;
д) политику вањског задуживања;
е) односе с међународним финансијским институцијама;
ф) политику и програм реконструкције и развоја Босне и Херцеговине;
г) дефинисање мјера економске политике;
х) фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине;
и) политику банкарства;
ј) статистику, мјере и стандарде.
Комисија разматра и друга питања из области економских реформи, реконструкције и развоја.
Према досадашњој пракси, Комисија је сачињавала оријентациони радни план из своје
надлежности и разматрала законе и друге акте, након што је колегијуми оба дома одреде као надлежну
за разматрање.
Након утврђивања оријентационог радног плана Представничког дома и Дома народа, усвајања
на Проширеном колегијуму Представничког дома и Колегијуму Дома народа и његовог достављања
комисијама домова, Заједничка комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине
БиХ прецизират ће децидније своје активности у Радном плану.
Обзиром на специфичности и датуме констуисања Представничког дома и Дома народа
Оријентациони план садржи преглед најзначајнијих активности Комисије с утврђеним роковима у
периоду јули - децембар 2011. године, према сљедећем распореду:
ЈУЛИ
- разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
- разматрање Приједлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године (предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ) и
достављање извјештаја Дому народа Парламентарне скупштине БиХ;
- разматрање Извјештаја о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2010. годину;

- разматрање Извјештаја о раду Заједничке комисије за 2010. годину;
- разматрање Оријентационог радног плана Комисије за 2011. годину;
АУГУСТ
- разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
- посјета Дирекцији за економско планирање - наставак сарадње;
- разматрање материјала Дирекције за економско планирање „Економски трендови у Босни и
Херцеговини, годишњи извјештај за 2010. годину“
- разматрање Информације о кретању макроекономских показатеља јануар/сијечањ-мај/свибањ
2011. године – материјал Дирекције за економско планирање
СЕПТЕМБАР
- разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
- одржавање презентације – наставак сарадње Комисије са УСАИД Пројектом јачања
Паралмента и Фондацијом Конрад Аденауер Стифтунг
- посјета Конкуренцијском Савјету - успостава сарадње ради увида у стање конкурентности на
тржишту БиХ;
- посјета Државној регулаторној комисији за електричну енергију БиХ – успостава сарадње;
ОКТОБАР
- разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
- посјета Агенцији за промоцију страних инвестиција у БиХ (ФИПА) – наставак сарадње са
ФИПА-ом;
- посјета Агенцији за статистику БиХ – наставак сарадње;
НОВЕМБАР
- разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
Посјета Дирекцији за европске интеграције - успостава сарадње ради стицања увид у стање у
области еуропских интеграција;
- посјета Агенцији за сигурност хране, Мостар – наставак сарадње;
- посјета Институту за интелектуално власништо БиХ, Мостар - успостава сарадње;
- успостава сарадње са НВО сектором и цивилним друштвом у вези са економским реформама и
развојем, као и борбом против сиромаштва;
ДЕЦЕМБАР
- разматрање закона и других аката од овлаштених предлагача и достављање извјештаја
Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
- Посјета координатору за реформу пословног окружења у БиХ – информисање о активностима
везаним за реформу пословног окружења у БиХ – наставак сарадње
Међупарламентарна сарадња
У оквиру мађупарламентарне сарадње Комисија планира посјету ентитетским парламентима
(парламентарним комисијама), те у зависности од могућности, посјету парламентима, односно
паралментарним комисијама земаља окружења.

Остале активности
У основном законодавном поступку Комисија треба да испоштује пословничке одредбе
комисијске и пленарне фазе. Према утврђеној динамици, Комисија ће разматрати предложене акте из
свог дјелокруга и правовремено извјештавати предсједавајуће и колегије оба дома.
У зависности од закључака усвојених на сједницама Представничког дома и Дома народа,
Комисија ће евентуално организирати јавне распараве посвећене пројектима доношења појединих
закона.
Према потреби, Комисија ће самостално или у сарадњи са УСАИД Пројектом јачања Паралмента
и Фондацијом Конрад Аденауер Стифтунг организирати округле столове о темама које ће бити
разматране на сједницама Комисије.
У оквиру своје надлежности и у складу с одредбама Пословника, Комисија ће успоставити
одговарајуће видове сарадње, као и одржавати успостављену сарадњу са институцијама БиХ. У
зависности од могућности, Комисија ће током 2011. године сарађивати са сљедећим институцијама:
- Министарство вањске трговине и економских односа – наставак успостављене сарадње анализа реализације мјера за побољшање услова пословања у пољопривредној и прехрамбеној
производњи - заштита и унапређење домаће производње у свјетлу могућности унапређења
инвестиционог окружења у БиХ – договор о могућностима сарадње на заједничкој организацији
округлог стола на тему: „улога медија у креирању свјести и ставова о домаћој производњи“, те увид у
стање у подручју економске и трговинске сарадње и конкурентности БиХ привреде са освртом на
ЦЕФТА споразум – анализа стратегија и реализације;
- Вањскотрговинска комора БиХ - успостава сарадње - увид у стање у подручју економске и
трговинске сарадње и конкурентности БиХ привреде;
- Институт за стандардизацију (БАС) Источно Сарајево - успостава сарадње;
- Институт за интелектуално власништво, Сарајево - успостава сарадње;
- Институт за акредитирање БиХ, Сарајево - успостава сарадње;
- Институт за интелектуално власништво БиХ, Сарајево - успостава сарадње;
- Институција Омбудсмена за заштиту потрошача БиХ– успостава сарадње;
- Агенција за осигурање у БиХ – успостава сарадње
- Агенције за рад и запошљавање БиХ – успостава сарадње
- Управа БиХ за заштиту здравља биља – успостава сарадње;
- Канцеларија за ветеринарство – успостава сарадње;
- Централна банка БиХ - успостава сарадње ради стицања увид у стање у монетарне политике у
свјетлу економских реформи и развоја у БиХ, укључујући презентацију текућег извјештаја о раду
Централне банке БиХ
- Министарство финансија и трезора БиХ – Сектор за предприступне фондове - успостава
сарадње ради стицања увид у стање у области кориштења предприступних фондова у смислу подршке
економским реформама у БиХ.
- Управа за индиректно опорезивање БиХ – успостава сарадње уз предочавање анализе
проблематике и одрживости фискалне политике БиХ;
- Одбор за привреду и финансије и Комисија за праћење процеса економских реформи
Народне скупштине Републике Српске, Бања Лука – успостава сарадње;
- Одбор за економску и финансијску политику Представничког дома и Одбор за економску и
развојну политику, финансије и буџет Дома народа Паралмента Федерације БиХ, Сарајево успостава сарадње;
- Канцеларија Свјетске банке у Сарајеву – разматрање Документа Свјетске банке „Доинг
бусинесс“ – унапређење могућности пословања у БиХ;
План рада Комисије ће бити флексибилан и прилагођаван актуелним темама.

Предсједавајућа Заједничке комисије
Др. Данијела Мартиновић

