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 2. сједници одржаној 21. 7.2010. године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈ
ЗА 2010. 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 3. сједници Представничког дома, одржаној 09.02.2007., изабрани су чланови
Комисије: Бајазит Јашаревић, Рифат Долић, Азра Хаџиахметовић, Хаџи Јован
Митровић, Мехмед Суљкановић и Јован Тодоровић; а на 2. сједници Дома народа,
одржаној 16.03.2007., изабрани су: Драго Љубичић, Рудо Видовић, Адем
Ибрахимпашић, Иво Миро Јовић, Хазим Ранчић и Слободан Шараба.
Одлуком о измјени Одлуке о избору чланова заједничких комисија оба дома ПС БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 25/09), од 31.03.2009., г. Драго Љубичић, досадашњи
Предсједавајући Комисије, разрјешен са дужности члана Комисије, те је истовремено,
г. Зоран Копривица изабран за члана Комисије. На 9. сједници Комисије, од
14.04.2009., за Предсједавајућег Комисије изабран је г. Зоран Копривица.
Одлуком Дома народа (33. сједница од 23.07.2009.), умјесто г. Руде Видовића, за члана
Комисије изабран је Др Божо Љубић.
Такођер, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је, 24. новембра, те 2. и 7.
децембра 2009., одржао 64. сједницу и прихватио приједлог измјена у чланству
Комисије и именовао: Весну Шаин, умјесто Јована Тодоровића, којем је мандат престао
због смрти и Љиљану Милашин, умјесто Хаџи Јована Митровића, којем је мандат
престао одлуком Централне изборне комисије БиХ.
Колегиј Представничког дома, на 44. сједници, одржаној 12.02.2008. године и Колегиј
Дома народа, на 10. сједници, одржаној 18.02.2008. године, донио је 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.

Одлуком о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, у Канцеларији
Комисије систематизована мјеста савјетника и сарадника нису попуњена.
Комисија је од конституисања радила на провођењу обавеза утврђених пословницима,
као и обавеза које су јој одређене одлукама колегија 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 31.12.2010. Комисија је одржала осам сједница.
Присуство чланова сједницама Комисије изражено у процентима било је 79,16%.
Сједнице Комисије су трајале у просјеку по 90 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 колегији
Представничког дома и Дома народа, предсједавајући Комисије, у сарадњи са
секретаром, организује и заказује сједницу с приједлогом 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, 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 2010. године разматрала четири предлога
закона, и то:
1. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године - предлагач: Савјет министара БиХ - Представнички дом
је на 70. сједници одржаној 21.01.2010. године одбио Предлог закона у првом
читању;
2. Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни
и Херцеговини - предлагач: Савјет министара БиХ - Представнички дом је на 79.
сједници одржаној 16.06.2010. године одбио Предлог закона у другом читању;
3. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године - предлагач: Привремена комисија за припрему
Приједлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године - Представнички дом је на 80. сједници одржаној
30.06.2010. године усвојио Предлог закона у другом читању – Предлог закона
упућен у процедуру Дому народа ПС БиХ као предлог Представничког дома;
4. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године (предлагач: Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ). Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, у својству
овлаштеног предлагача, 02. 07. 2010. године, у складу са чланом 122. став (1)
Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, доставио је Дому
народа Парламентарне скупштине БиХ наведени закон ради разматрања и усвајања.
Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине БиХ је на 44. сједници, одржаној
06. 07. 2010. године, у складу са чланом 95. став (2) Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ, одредио Заједничку комисију за надлежну за
Предлог закона. Своју одлуку Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ заснива на утврђеној надлежности Комисије из члана 50.став (1) алинеја ј)
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Заједничка комисија је, у својству надлежне комисије, на 22. сједници, одржаној 12.
07. 2010. године, разматрала Предлог закона у првој фази основног законодавног
поступка и након спроведене опште расправе прихватила принципе Предлога закона.
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, на 48. сједници одржаној 13. 07. 2010.
године, гласао је о Предлогу закона, те га усвојио у првом читању.
Заједничка комисија, у својству надлежне комисије, на 23. сједници, одржаној 22. 07.
2010. године, разматрала је Предлог закона у другој фази основног законодавног
поступка.
Заједничка комисија констатовала је да су амандмане на Предлог закона поднијели
делегати Зоран Копривица и Слободан Шараба. Амандман делегата Зорана
Копривице гласи: „Члан 48. брише се.“ Амандман делегата Слободана Шарабе
гласи: „Члан 48. се брише.“
Након спроведене опште расправе као и расправе о појединостима, у складу са
чланом 110. Пословника Представничког дома и чланом 104. Пословника Дома
народа, гласало се о поднесеним амандманима и о Предлогу закона у цјелини. С
обзиром на одредбе члана 49. Пословника Представничког дома и члана 43.
Пословника Дома народа, Заједничка комисија:
1. није прихватила ниједан од предложених амандмана,
2. са пет гласова „за“, два гласа „против“ и једним гласом „уздржан“,
прихватила је текст Предлога закона.
Извјештај о Предлогу закона о попису становништва, домаћинстава и станова у
Босни и Херцеговини 2011. године (предлагач: Представнички дом Парламентарне

скупштине БиХ) је дана 22. 07. 2010. године упућено Дому народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
Информативне активности
У извјештајном периоду Комисија је разматрала и друге акте који нису законодавног
карактера, и то:
1. Информација о кретању макроекономских показатеља јануар-октобар 2009. године;
2. Информација о могућим рјешењима за узајамно дјеловање Заједничке комисије за
економске реформе и развој и Канцеларије Свјетске банке у Сарајеву, у
смислу обраћања Парламентарној скупштини БиХ и евентуалног предлагања
рјешења за убрзање процеса ратификације међународних споразума;
3. Презентација активности Агенције за сигурност хране у Босни и Херцеговини;
4. Презентација активности Пројекта јачања управљања јавним финансијама ИИИ –
ДФиД/ПКФ;
5. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2009. годину ради достављања
Мишљења Домовима Паралментарне 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) Институције Омбудсмена за заштиту потрошача БиХ,
e) Конкуренцијског вијећа БиХ,
f) Агенције за сигурност хране БиХ,
g) Агенције за статистику,
h) Агенције за осигурање у БиХ,
i) Агенције за рад и запошљавање БиХ,
j) Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА) и
k) Дирекције за економско планирање
6. Информација о кретању макроекономских показатеља јануар-децембар 2009. године;
Остале активности Комисије
У складу са закључком Представничког дома ПСБиХ усвојеним у наставку 73. сједнице
одржаном 23. марта 2010. године и Закључком Дома народа ПСБиХ у наставку 44.
сједнице, одржаном 19. априла 2010. године, током расправе о Предлогу закона о
промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и Херцеговини,
Заједничка комисија за економске реформе и развој је, у циљу евалуације мишљења
јавности о предлогу наведеног закона, дана 28.04.2010. године, организовала јавну
расправу. На јавну расправу позвани су представници: Савјета министара БиХ –
Министарства вањске трговине и економских односа и Дирекције за економско
планирање БиХ, затим, Министарства индустрије, енергетике и рударства Владе
Републике Српске, Федералног Министарства развоја предузетништва и обрта,
Одјељења за привредни развој, спорт и културу у Влади Брчко Дистрикта БиХ,
Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, Вањскотрговинске коморе
БиХ, Привредне коморе Ф БиХ, Привредне коморе Брчко Дистрикта БиХ, Привредне
коморе РС, Асоцијације послодаваца БиХ, Удружења послодаваца Ф БиХ, Савеза
послодаваца РС, Удружења послодаваца Брчко Дистрикта БиХ, представници
академске заједнице, Економског факултета и Економског института Сарајево,
Економског факултета Источно Сарајево, Економског института Бања Лука,
Економског факултета Мостар, представници међународне заједнице, УСАИД-а,
УНДП-а, Канцеларије Свјетске Банке у Сарајеву и Делегације Европске комисије у
БиХ, те путем средстава јавног информисања сва друга заинтересирана лица која имају
интерес да учествују у јавној расправи.

Такођер, Комисија је у свом раду усвајала закључке, које је достављала у даљњу
процедуру колегијумима домова.
Сарадња са другим институцијама и организацијама
Комисија је имала сталну сарадњу са Савјетом министара БиХ – Министарством
вањске трговине и економских односа, Дирекцијом за економско планирање БиХ,
Агенцијом за статистику, Агенцијом за унапређење страних инвестиција у БиХ
(ФИПА) и Агенцијом за сигурност хране БиХ, чију су представници присуствовали
сједницама Комисије и учествовали у расправама о законима и актима који су
разматрани на сједницама.
Поред побројаних институција, приликом разматрања Извјештаја о раду Савјета
министара БиХ за 2009. годину, сједници Комисије су присуствовали и представници
Института за акредитирање БиХ, Института за интелектуално власништво БиХ,
Института за стандардизацију БиХ, Институције Омбудсмена за заштиту потрошача
БиХ, Конкуренцијског вијећа БиХ, Агенције за осигурање у БиХ, Агенције за рад и
запошљавање БиХ.
Међународне активности
Комисија је одржавала нарочито интензивну сарадњу са представницима међународне
заједнице у БиХ, прије свега УСАИД-а – Пројект јачања Парламента, Пројектом јачања
управљања јавним финансијама (СПЕМ/ПКФ) финансираним од стране Одјељења за
међународни развој Владе Велике Британије (ДФиД), као и са Канцеларијом Свјетске
Банке у Сарајеву.
Поред успостављених односа са представницима међународне заједнице који дјелују у
областима у којима Комисија има одређене надлежности (УСАИД Пројект јачања
Парламента у Босни и Херцеговини, Одјељење за међународни развој Владе Велике
Британије ДФиД, односно Пројект јачања управљања јавним финансијама (СПЕМ
ПКФ) и Канцеларија Свјетске Банке у Сарајеву), Комисија је у извјештајном периоду
реализовала студијску посјету Парламенту Републике Бугарске, након које се сусрела и
са Амбасадором Р. Бугарске у Сарајеву, ради договора о даљем наставку сарадње.
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, може се констатовати
да је у извјештајном периоду дошло до знатног повећања активности Комисије (у
односу на прошлогодишњи период, обим посла повећан је за преко стотину процената).
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

