На основу члана 50. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и
28/12) и члана 44. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 91/06, 91/07 и 32/12),
Заједничка комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, на 17. сједници одржаној 26. 02. 2014. године, усвојила је

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Уводне напомене
Заједничка комисија за економске реформе и развој (у даљњем тексту: Комисија) је
стално радно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Њена надлежност
је регулисана одредбама члана 56. Пословника Представничког дома (“Службени
гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12) и члана 50.
Пословника Дома народа (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 91/06, 91/07 и
32/12).
На 2. сједници Представничког дома, одржаној 09. 06. 2011., изабрани су чланови
Комисије: Данијела Мартиновић, Петар Кунић, Бошко Томић, Азра Хаџиахметовић,
Зијад Јагодић и Драган Човић, а на 2. сједници Дома народа, одржаној 29. 06. 2011.,
изабрани су: Халид Гењац, Хасан Бећировић, Драган Човић, Крунослав Врдољак,
Младен Иванић и Крстан Симић.
Одлуком о разрјешењу и именовању члана Заједничке комисија за економске реформе
и развој, донешеном на 5. сједници Представничког дома, одржаној 14. 07. 2011.,
(„Службени гласник БиХ“, број 59/11), од 25. 07. 2011., Петар Кунић разријешен је
дужности члана Комисије, док је Никола Шпирић именован за члана Комисије.
Одлуком о измјенама одлуке о избору чланова Заједничких комисија оба дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, донешеном на 24. сједници
Представничког дома, одржаној 15. 03. 2012., („Службени гласник БиХ“, број 24/12),
од 27. 03. 2012., Никола Шпирић разријешен је дужности члана Комисије, а за члана
Комисије именован је Саша Бурсаћ. Такође, поменутом Одлуком, Драган Човић
разријешен је дужности члана Комисије, а за члана Комисије, у име Представничког
дома, именован је Драган Вранкић.
На Конститутивној сједници Комисије, одржаној 07. 07. 2011., Данијела Мартиновић
изабрана је за предсједавајућу Комисије, Крстан Симић изабран је за првог замјеника
предсједавајуће Комисије, док је Хасан Бећировић изабран за другог замјеника
предсједавајуће Комисије.

Колегијум Представничког дома, на 44. сједници, одржаној 12. 02. 2008. године и
Колегијум Дома народа, на 10. сједници, одржаној 18. 02. 2008. године, донијели су
Рјешење о именовању којим се Амер Бекрић именује на радно мјесто секретара
Заједничке комисије за економске реформе и развој. Именовани је ступио на дужност
03. 03. 2008. године.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ, у Канцеларији секретара Комисије је
систематизовано мјесто стручног сарадника, које је попуњено 01. 04. 2012. године.
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 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. 2013. Комисија је одржала седам сједница.
Присуство чланова сједницама Комисије изражено у процентима било је 61,8%.
Сједнице Комисије су трајале у просјеку по један сат и 25 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.
Сједници Комисије треба да присуствује најмање седам њених чланова, уз услов да је
присутна најмање половина чланова из сваког дома, како би могли правоваљано
одлучивати.
Комисија одлучује простом већином чланова који су присутни и гласају, уз услов да та
већина садржи једну трећину чланова сваког дома који су присутни и гласају и једног
представника из конститутивних народа.
Резултати гласања, предлози 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 у периоду јануар – децембар 2013. године није разматрала нити један предлог
закона.

Информативне активности
У извјештајном периоду Комисија је разматрала и друге акте који нису законодавног
карактера, и то:
1. Иницијативу посланика Шемсудина Мехмедовића са 42. сједнице Представничког
дома, одржане 14. 02. 2013. (иницијатива број: 01-50-19-222/13 од 19. 02. 2013.),
2. Иницијативу посланика Сенада Шепића са 55. сједнице Представничког дома,
одржане 24.10.2013. (Иницијатива број: 01-50-1-1106/13 од 24.10.2013. године),
3. Иницијативу посланика Анте Домазета са 57. сједнице Представничког дома,
одржане 20.11.2013. (Иницијатива број: 01-50-1-1212/13 од 20.11.2013. године),
4. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2012. годину,
5. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2012.
годину,
6. Орјентациони радни план Заједничке комисије за економске реформе и развој за
2013. годину,
7. Материјал Дирекције за економско планирање БиХ „Економски трендови у Босни
и Херцеговини“,
8. Материјал Дирекције за економско планирање БиХ
„Информација о бх
конкурентности“,
9. Материјал Дирекције за економско планирање БиХ „Информација о кретању
макроекономских показатеља јануар - новембар 2012. године“,
10. Презентацију активности Конкуренцијског савјета БиХ,
11. Презентацију активности Савјета за државну помоћ БиХ,
12. Презентацију активности Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ
(ФИПА),
13. Презентацију активности Агенције за надзор над тржиштем БиХ,
14. Презентацију активности Институције омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ,
15. Презентацију активности Агенције за осигурање у БиХ,
16. Конференција Мреже парламентарних одбора за финансије и економију земаља
Западног Балкана, Бечићи, Црна Гора, 02. - 03. 06. 2013. године - Извјештај са
службеног путовања.
Остале активности Комисије
Комисија је, у сарадњи са Фондацијом Конрад Аденауер и УСАИД – Пројектом јачања
институција власти и система у Босни и Херцеговини, организовала двије
конференције, које су за циљ имале упознавање посланика и делегата Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, ентитетских парламената и Скупштине Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине, са актуалним и релевантним економским темама у
контексту ЕУ-интеграција Босне и Херцеговине. Конференцијама су присуствовали и
узели учешће представници институција из земаља региона, те институција Босне и
Херцеговине, Министарстава, Дирекција и Агенција како Босне и Херцеговине, тако и

ентитета. Посебно је значајно нагласити учешће бх. пословне и академске заједнице.
Конференције су добро примљене и позитивно оцијењене од јавности, праћене су од
бх. писаних и електронских медија, а о њима је извјештавано у позитивном смислу.
Током 2013. године Комисија је организовала двије Конференције, и то:
1.
2.

Регионална конференција: “Стратегија развоја Босне и Херцеговине и искуства
региона”, 16. 04. 2013. године,
Конференција „Рад и запошљавање“, 28.11.2013. године.

Регионална конференција: “Стратегија развоја Босне и Херцеговине и искуства
региона”, 16. 04. 2013. године
Конференција „Стратегија развоја Босне и Херцеговине и искуства региона”, одржана
16. 04. 2013. године, имала је међународни карактер уз присуство представника Србије
и Црне Горе. Конференцији су присуствовали и посланици и делегати ПС БиХ,
представници институција Савјета министара БиХ и ентитетских парламената.
Конференција је позитивно оцјењена како од стране учесника, тако и од медија.
Конференција „Рад и запошљавање“, 28.11.2013. године
Обзиром на саму тему конференције, Конференција „Рад и запошљавање“, одржана 28.
11. 2013. године, је превасходно организирана како би релевантне институције из БиХ
презентирале тренутно стање у области рада и запошљавања те понудиле конкретне
мјере за превазилажење проблема. На Конференцији су учешће узели представници
институција БиХ и ентитета, представници пословне и академске заједнице те
представници невладиног сектора. И ова Конференција је била добро медијски
пропраћена.
Сарадња са другим институцијама и организацијама
Комисија је имала континуирану сарадњу са институцијама Савјета министара БиХ, и
то Дирекцијом за економско планирање БиХ, Конкуренцијским савјетом БиХ, Савјетом
за државну помоћ БиХ, Агенцијом за унапређење страних инвестиција БиХ (ФИПА),
Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ, Институцијом омбудсмана за заштиту
потрошача у БиХ и Агенцијом за осигурање у БиХ, чији су представници
присуствовали сједницама Комисије и учествовали у расправама по тачкама дневног
реда које су разматране на сједницама. Поред побројаних институција, Комисија је
наставила сарадњу са Агенцијом за рад и запошљавање БиХ, Институтом за
мјеритељство БиХ, Институтом за акредитовање БиХ, Институтом за стандардизацију
БиХ, те Агенцијом за статистику БиХ.
Међународне активности
Комисија је одржавала нарочито интензивну сарадњу са представницима међународне
заједнице у БиХ, прије свега УСАИД – Пројектом јачања институција власти и система
у Босни и Херцеговини и Фондацијом Конрад Аденауер.

Значајан сегмент међународних активности Комисије односи се на активно учешће у
раду Регионалне мреже парламентарних одбора за економију и финансије земаља
западног Балкана.
У том смислу, предсједавајућа Комисије је присуствовала Конференцији Мреже
парламентарних одбора за финансије и економију земаља Западног Балкана, посвећене
успостави Секретаријата Мреже и јачању улоге парламента и влада у промоцији
конкурентности и економског раста, одржане у Бечићима, Црна Гора, 02. - 03. 06. 2013.
године, а секретар Комисије Конференцији Мреже посвећене ефикасном надзору над
финансирањем из ИПА фондова, одржане у Охриду, Македонија, 28.11. - 01. 12. 2013.
године.
Такође, у периоду 25. – 26.11.2013. године, чланови Комисије, Азра Хаџиахметовић,
Халид Гењац, Крунослав Врдољак и Зијад Јагодић, уз пратњу секретар Комисије, су
присуствовали Семинару о економској кризи и њеном утицају на политике ЕУ и земље
проширења, одржаном у Бриселу, Белгија. Члан Комисије, Азра Хаџиахметовић, је у
периоду 26. – 27.11.2013. године, присуствовала Конференцији Европске платформе
против сиромаштва и социјалне искључености, такођер одржаној у Бриселу, Белгија.
Резултати рада 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, може се констатовати
да су се, у извјештајном периоду, активности Комисије одвијале нешто мањим
интензитетом.

Предсједавајућа Заједничке комисије
др Данијела Мартиновић

