На основу члана 50. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине и члана 44. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07),
Заједничка комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, на 5. сједници одржаној 12.01.2012. године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА 2011. ГОДИНУ
Уводне напомене
Заједничка комисија за економске реформе и развој (у даљњем тексту: Комисија)
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је стално радно тијело. Њена
надлежност регулисана је одредбама члана 56. Пословника Представничког дома и
члана 50. Пословника Дома народа (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06,
91/06 и 91/07).
На 2. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржаној 09.06.2011., изабрани су чланови Комисије из Представничког дома: Данијела
Мартиновић, Петар Кунић, Бошко Томић, Зијад Јагодић, Драган Човић и Азра
Хаџиахметовић
На 2. сједници Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржаној
29.06.2011., изабрани су чланови Комисије из Дома народа: Халид Гењац, Хасан
Бећировић, Драган Човић, Крунослав Врдољак, Младен Иванић и Крстан Симић.
На Конститутивној сједници Комисије, одржаној 07.07.2011., изабарано је руководство
Комисије, и то: Данијела Мартиновић, предсједавајућа, Крстан Симић, први замјеник и
Хасан Бећировић, други замјеник.
На 5. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржаној 14.07.2011., дужности члана Комисије из Представничког дома разрјешен је
Петар Кунић, а за члана Комисије је именован Никола Шпирић.
Колегијум Представничког дома, на 44. сједници, одржаној 12.02.2008. године и
Колегијум Дома народа, на 10. сједници, одржаној 18.02.2008. године, донио је Рјешење
о именовању којим се Амер Бекрић именује на радно мјесто секретара Комисије.
Именовани је ступио на дужност 03.03.2008. године.
Систематизацијом радних мјеста у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ, у
Канцеларији Комисије систематизована су радна мјеста стручног савјетника и стручног
сарадника, која нису попуњена.
Комисија је од конституисања радила на провођењу обавеза утврђених пословницима,
као и обавеза које су јој одређене одлукама колегијума домова.

Општи подаци о сједницама Комисије и присуство сједницама
Општим одредбама о комисијама домова, као и општим одредбама о заједничким
комисијама оба дома утврђеним пословницима, регулисано је: оснивање заједничких
комисија; број и структура чланова комисије; дужности; организација рада; сазивање
сједница; доношење одлука комисије; сарадња с другим комисијама и тијелима; методе
рада; оснивање поткомисија или радних група.
У периоду од 01.01. до 31.12.2011. Комисија је одржала четири сједнице, а одржане су
у сљедећим терминима:
1.
2.
3.
4.

Конститутирвна сједница – 07.07.2011. године
2. сједница – 25.07.2011. године
3. сједница – 13.09.2011. године
4. сједница – 29.09.2011. године

Присуство чланова сједницама Комисије, изражено у процентима било је 68,18%, уз
констатацију да Представнички дом није именовао члана Комисије умјесто Драгана
Човића, док Никола Шпирић, члан Комисије, обавља дужност Предсједавајућег Савјета
министара Босне и Херцеговине, те у извјештајном периоду није учествовао у раду.
Обзиром на наведено, може се констатовати да Комисија фактички броји 10 чланова, а
са тог аспекта посматрано, присуство чланова сједницама Комисије, изражено у
процентима било је 75,00%.
Сједнице Комисије су трајале у просјеку по 55 минута.
Активности на сједницама праћене су записнички. Записнике сједница води секретар
Комисије према усвојеним тачкама дневног реда по утврђеној пословничкој
процедури и методологији. У сарадњи с предсједавајућим и члановима Комисије,
коначан текст записника дефинише се и доставља на лекторисање на језике у
службеној употреби у БиХ.
Интерна организација и процедуре
Према плановима активности домова из надлежности Комисије, које одређују
колегијуми Представничког дома и Дома народа, предсједавајући Комисије, у сарадњи
са секретаром, организује и заказује сједницу с предлогом дневног реда.
Планови активности Комисије и њених чланова утврђују се према Оријентационим
радним плановима домова и Оријентационом радном плану Комисије.
Кворум за рад Комисије чини седам њених чланова, од чега је најмање половина
чланова из сваког дома.
Комисија одлучује простом већином чланова који су присутни и који гласају, уз услов
да та већина садржи најмање једну трећину чланова сваког дома који су присутни и
гласају и једног представника из конститутивних народа, чији је најмање један
представник присутан и гласа.
Резултати гласања, приједлози и закључци које Комисија усвоји, записнички се
констатују за сваку тачку дневног реда.
Извјештаје које Комисија подноси домовима припрема секретар Комисије у сарадњи с
предсједавајућим, а према потреби и осталим члановима Комисије када то налажу
одређени разлози.

Законодавна активност
Комисија је у периоду јануар – децембар 2011. године разматрала један предлога
закона, у другој фази основног законодавног поступка, и то Предлог закона о попису
становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године предлагач: Представнички дом ПС БиХ.
Информативне активности
У извјештајном периоду Комисија је разматрала и друге акте који нису законодавног
карактера, и то:
1. Извјештај о раду Вијећа министара БиХ за 2010. годину ради достављања Мишљења
Домовима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о активностима из
дјелокруга:
a) Института за акредитирање БиХ,
b) Института за интелектуално власништво БиХ,
c) Института за стандардизацију БиХ,
d) Конкуренцијског савјета БиХ,
e) Агенције за безбједност хране БиХ,
f) Агенције за статистику,
g) Агенције за осигурање у БиХ,
h) Агенције за рад и запошљавање БиХ,
i) Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА) и
j) Дирекције за економско планирање,
2. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2010.
годину,
3. Орјентациони радни план Заједничке комисије за економске реформе и развој за
2011. годину.
Остале активности Комисије
У извјештајном периоду већина активности Комисије биле су усмјерене на покушај да
се одржи Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године.
Значајан дио активности Комисије односио се на одржање и планирање активне
сарадње са Фондацијом Конрад Аденауер Стифтунг и USAID – Пројектом јачања
Парламента.
Такођер, Комисија је у свом раду усвајала закључке, које је достављала у даљњу
процедуру колегијумима домова.
Сарадња са другим институцијама и организацијама
У извјештајном периоду Комисија је имала сталну сарадњу са институцијама Савјета
министара БиХ – Дирекцијом за економско планирање БиХ, Агенцијом за статистику,
те Дирекцијом за европске интеграције
Поред побројаних институција, приликом разматрања Извјештаја о раду Савјета
министара БиХ за 2010. годину, сједници Комисије су присуствовали и представници

Института за акредитирање БиХ, Института за интелектуално власништво БиХ,
Института за стандардизацију БиХ, Конкуренцијског савјета БиХ, Агенције за
безбједност хране БиХ, Агенције за осигурање у БиХ, Агенције за рад и запошљавање
БиХ, Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА).
Међународне активности
Комисија одржава нарочито интензивну сарадњу са представницима међународне
заједнице у БиХ, прије свега USAID-ом – Пројект јачања Парламента, као и са
Фондацијом Конрад Аденауер Стифтунг, са којима је организовала три радионице, и
то:
a) „Економска и правна питања у контексту ЕУ-интеграција Босне и Херцеговине“,
b) „Искуствима Њемачке у оснивању кластера - препреке инвестирању у БиХ“,
c) „Значај пословне етике и религијских вриједности за превазилажење кризе“.
Радионицама су присуствовали посланици и делегати ПС БиХ, чланови ентитетских
парламената и академске и пословне заједнице БиХ, а исте су од стране свих учесника
оцијењене као изузетно добре. Наглашена је потреба за наставком овакве праксе, што је
резултовало конкретним договором о пружању помоћи USAID Пројекта и Фондације
Конрад Аденауер Стифтунг Комисији, приликом организирања радионица у 2012.
години.
Резултати рада чланова Комисије
На основу наведених активности, може се закључити да је Комисија реализовала
постављене задатке.
Општа процјена и сугестије
Имајући у виду опис послова и утврђене пословничке процедуре, те вријеме
конституисања Комисије, може се констатовати да у извјештајном периоду није било
повећања активности Комисије.
Из већ дефинисаних и планираних активности за наредни период, јасно је да ће се
додатно повећати обим послова Комисије, а за још успјешнији рад потребно је у што
скорије вријеме попунити минимално једно упражњено радно мјесто.
Предсједавајућа Заједничке комисије
др. Данијела Мартиновић

