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Сарајево, 09.02.2021.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА 2021. ГОДИНУ

САРАЈЕВО, ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 65. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19
и 26/20) и члана 55. став (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16), Заједничка
комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине је на 5. сједници, одржаној 09.02.2021. године, утврдила

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
Заједничке комисије за економске реформе и развој
за 2021. годину

Предвиђена активност Заједничке комисије за економске реформе и развој (у
даљем тексту: Заједничка комисија) у 2021. години заснива се на реализовању
међународних докумената којима је везана Парламентарна скупштина БиХ, те
специфичним активностима Заједничке комисије које проистичу из њене надлежности
утврђене чланом 61. Пословника Представничког дома и чланом 51. Пословника Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.
На основу члана 61. Пословника Представничког дома и члана 51. Пословника
Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Заједничка комисија
разматра питања која се односе на:

а) економске реформе које су у надлежности институција БиХ;
б) приједлоге реформи или иницијативе које Заједничкој комисији достављају
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 спољног задуживања;
е) односе са међународним финансијским институцијама;
ф) политику и програм обнове 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.
Заједничка комисија разматра и друга питања из области економских реформи,
обнове и развоја Босне и Херцеговине.
Према досадашњој пракси, Заједничка комисија израђивала је оријентациони
радни план из своје надлежности и разматрала законе и друге акте, након што је
колегијуми оба дома одреде као надлежну за разматрање.
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Оријентациони радни план садржи преглед најзначајнијих активности Заједничке
комисије са утврђеним роковима у периоду јануар - децембар 2021. године, према
сљедећем распореду:

ЈАНУАР - МАРТ
 разматрање закона и других аката од овлашћених предлагача и достављање
мишљења и извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
 разматрање Извјештаја о раду Заједничке комисије за 2020. годину;
 разматрање Оријентационог радног плана Заједничке комисије за 2021. годину;
 наставак праксе парламентарног надзора над институцијама из надлежности
Заједничке комисије – организовање сједнице са представницима Дирекције за
економско планирање Савјета министара БиХ – упознавање руководства Дирекције
са новим сазивом Заједничке комисије, презентација активности, представљање
евентуалних проблема с којима се сусрећу и предлагање могућих рјешења уочених
проблема и унапређења рада те презентовање материјала Дирекције које редовно
доставља Заједничкој комисији;
 наставак праксе парламентарног надзора над институцијама из надлежности
Заједничке комисије – организовање сједнице са представницима Агенције за
надзор над тржиштем БиХ и Конкуренцијског савјета БиХ ради упознавање
руководства наведених институција са новим сазивом Заједничке комисије,
презентација активности, представљање евентуалних проблема с којима се сусрећу
и предлагање могућих рјешења уочених проблема и унапређења рада наведених
институција.

АПРИЛ - ЈУНИ
 разматрање закона и других аката од овлашћених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
 Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2020. годину, у дијелу
који се односи на:
 Извјештај о раду Института за интелектуалну својину БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Института за стандардизацију БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Института за метрологију БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Института за акредитацију БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Агенције за статистику БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Агенције за надзор над тржиштем БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Агенције за осигурање у БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Агенције за рад и запошљавање БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ
(ФИПА) за 2020. годину;
 Извјештај о раду Конкуренцијског савјета БиХ за 2020. годину;
 Извјештај о раду Дирекције за економско планирање БиХ за 2020. годину.
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ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР
 разматрање закона и других аката од овлашћених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
 наставак праксе парламентарног надзора над институцијама из надлежности
Заједничке комисије – организовање сједнице са представницима Агенције за
унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА) и Агенције за статистику БиХ упознавање руководства наведених институција са новим сазивом Заједничке
комисије, презентација активности, представљање евентуалних проблема с којима
се сусрећу и предлагање могућих рјешења уочених проблема и унапређења рада
наведених институција;
 наставак праксе парламентарног надзора над институцијама из надлежности
Заједничке комисије – организовање сједнице са представницима Института за
интелектуалну својину БиХ, Института за метрологију БиХ, Института за
акредитацију БиХ и Института за стандардизацију БиХ – упознавање руководства
наведених институција са новим сазивом Заједничке комисије, презентација
активности, представљање евентуалних проблема с којима се сусрећу и предлагање
могућих рјешења уочених проблема и унапређења рада наведених институција.

ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР
 разматрање закона и других аката од овлашћених предлагача и достављање
извјештаја Представничком дому и Дому народа ПСБиХ;
 наставак праксе парламентарног надзора над институцијама из надлежности
Заједничке комисије – организовање сједнице са представницима Агенције за рад и
запошљавање БиХ и Агенције за осигурање у БиХ – упознавање руководства
наведених институција са новим сазивом Заједничке комисије, презентација
активности, представљање евентуалних проблема с којима се сусрећу и предлагање
могућих рјешења уочених проблема и унапређења рада наведених институција.

Међупарламентарна сарадња
У оквиру мађупарламентарне сарадње Заједничка комисија ће, по потреби,
организовати посјету ентитетским парламентима (парламентарним комисијама), те у
зависности од околности и од могућности, посјету парламентима, односно комисијама
парламената земаља окружења.

4

Остале активности
У основном законодавном поступку Заједничка комисија треба да испоштује
пословничке одредбе комисијске и пленарне фазе. Према утврђеној динамици,
Заједничка комисија разматраће предложене акте из свог дјелокруга и благовремено
извјештавати предсједавајуће и колегијуме оба дома.
У зависности од закључака усвојених на сједницама Представничког дома и Дома
народа, Заједничка комисија ће евентуално организовати јавне распараве посвећене
пројектима доношења појединих закона.
Заједничка комисија ће самостално или у сарадњи са партнерским организацијама
организовати округле столове о темама које ће бити разматране на сједницама
Заједничке комисије.
Ако буде потребе и могућности, Заједничка комисија организоваће посјете
институцијама из своје надлежности, као и другим институцијама с којима је имала или
намјерава успоставити сарадњу, а које се баве областима из надлежности Заједничке
комисије.
Оријентациони радни план
прилагођаван актуелним темама.
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Предсједавајући Заједничке комисије
Шемсудин Дедић
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