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На основу члана 32. став (2) Пословника Представничког дома (“Службени гласник
БиХ”, број 79/14, 81/15 и 97/15) и члана 27. став (2) Пословника Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 58/14,
88/15, 96/15 и 53/16), у складу са Упутством о методологији израде извјештаја о раду
комисија Парламентарне скупштине БиХ (број: 01,02-02-4-574-1/13 од 10. 04. 2014) и
закључком Представничког дома (број: 01-50-1-15-15/15 од 22. 07. 2015), Заједничка
комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине подноси Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине сљедећи
Извјештај
о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој Парламентарне
скупштине БиХ у 2016. години

ПОГЛАВЉЕ I. УВОДНИ ДИО
Заједничка комисија за економске реформе и развој Парламентарне скупштине БиХ (у
даљем тексту: Заједничка комисија) стално је радно тијело оба дома Парламентарне
скупштине БиХ. Дјелокруг Заједничке комисије одређен је чланом 61. Пословника
Представничког дома и чланом 51. Пословника Дома народа према којима Заједничка
комисија разматра питања која се односе на: економске реформе које су у надлежности
институција БиХ; приједлоге реформи или иницијативе за измјене закона које
Заједничкој комисији достављају представници грађанског друштва, односно
удружења привредника, уније послодаваца, синдиката, агенција за регионални развој,
удружења грађана или других невладиних интересних група; монетарну политику;
политику спољног задуживања; односе са међународним финансијским институцијама;
политику и програм обнове и развоја Босне и Херцеговине; дефинисање мјера
економске политике; фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине; политику
банкарства; статистику, мјере и стандарде; као и друга питања из области економских
реформи, обнове и развоја Босне и Херцеговине.
Предсједавајући Заједничке комисије је Ђорђо Крчмар, први замјеник предсједавајућег
је Сеад Кадић, а друга замјеница је Зденка Џамбас. Остали чланови Заједничке
комисије су: Дарко Бабаљ, Заим Бацковић, Сафер Демировић, Јасмин Емрић, Момчило
Новаковић, Средоје Новић, Фахрудин Радончић, Мартин Рагуж и Салко Соколовић.
Секретар Заједничке комисије је Амер Бекрић, који је Рјешењем Владе Федерације
БиХ од 22. 07. 2016. године именован за директора Агенције за приватизацију
Федерације БиХ те је ступио на нову дужност 01. 08. 2016, откад је позиција секретара
Заједничке комисије упражњена. У периоду од 01. 08. до 31. 12. 2016. послове
секретара је обављао стручни сарадник у Канцеларији секретара Заједничке комисије,
Џенан Суљовић.

3

Заједничка комисија је обављала послове из своје надлежности у складу са
процедурама утврђеним Пословником Представничког дома и Пословником Дома
народа.
У извјештајном периоду Заједничка комисија је одржала пет сједнице, са укупно 22
тачке дневног реда те усвајала одговарајуће закључке по разматраним тачкама дневног
реда.
Просјек присуства чланова сједницама Заједничке комисије је 68,33%, а сједнице су у
просјеку трајале 90 минута.

Број и датум одржавања
сједнице

Број разматраних
тачака дневног реда на
сједници

Присуство чланова
сједницама Заједничке
комисије (%)

5. сједница – 02. 02. 2016.

4

83

6. сједница – 04. 04. 2016.

4

67

7. сједница – 19. 04. 2016.

4

75

8. сједница – 01.12.2016.

6

58

9. сједница – 28.12.2016.

4

58

Укупан број
Просјек присуства:
разматраних тачака: 22
66,33%
Табела 1. Преглед сједница Заједничке комисије са тачкама дневног реда
Укупан број сједница: 5

ПОГЛАВЉЕ II. ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
У извјештајном периоду Заједничка комисија је одржала пет сједнице.
На пет одржаних сједница Заједничка комисија је разматрала Извјештај о раду Савјета
министара БиХ за 2015. годину, и то извјештаје 10 институција из надлежности
Заједничке комисије, као и друге акте из своје надлежности.
На 5. сједници Заједничке комисије, одржаној 02. 02. 2016. године, усвојен је Извјештај
о раду Заједничке комисије за 2015. годину и Оријентациони радни план Заједничке
комисије за 2016. годину.
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У извјештајном периоду није било путовања у организацији Заједничке комисије.
Одјељак А. Законодавне активности
Заједничка комисија у 2016. години није разматрала ниједан приједлог закона.

Одјељак Б. Извјештаји о раду
У извјештајном периоду Заједничка комисија је разматрала извјештаје о активностима
институција Босне и Херцеговине за које је надлежна, и то:
1. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2015. годину у дијелу који се односи
на активности из дјелокруга 10 институција, и то: Института за интелектуалну
својину БиХ, Института за стандардизацију БиХ, Института за акредитовање
БиХ, Агенције за статистику БиХ, Агенције за надзор над тржиштем БиХ,
Агенције за осигурање у БиХ, Агенције за рад и запошљавање БиХ, Агенције за
унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА), Конкуренцијског савјета БиХ и
Дирекције за економско планирање.
Одјељак Ц. Именовања
У извјештајном периоду Заједничка комисија није разматрала именовања из своје
надлежности.
Одјељак Д. Активности везане за разматрање и усвајање осталих аката
Заједничка комисија је у оквиру своје надлежности разматрала сљедеће акте:
1. Информацију у вези са Препоруком Међународне организације рада о
транзицији из неформалне у формалну економију, број 204, која је усвојена на
104. засједању МОР-а, подносилац: Министарство цивилних послова БиХ,
број: 01-22-1642/15, од 29. 12. 2015. године;
2. Посланичку иницијативу Нермине Капетановић, број: 01-50-1-1031/16, од 04.
04. 2016. године;
3. Извјештај о развоју БиХ за 2015. годину, број: 03/3-43-2948/16, од 21. 11. 2016.
године – материјал Дирекције за економско планирање БиХ;
4. Информацију о економским трендовима за Босну и Херцеговину јануар – јуни
2016. године, број: 03/3-24-2872/16, од 08. 11. 2016. године - материјал
Дирекције за економско планирање БиХ;
5. Информацију о кретању макроекономских показатеља за период јануар –
септембар 2016. године, број: 03/3-43-2265/16, од 22. 11. 2016. године материјал Дирекције за економско планирање БиХ;
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6. Информацију о перспективама за БиХ 2017-2019, број: 03/3-23-1671/16, од 28.
10. 2016. године - материјал Дирекције за економско планирање БиХ;
7. Презентацију активности Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ
(ФИПА);
8. Презентацију активности Агенције за рад и запошљавање Босне и
Херцеговине;
9. Презентацију активности Агенције за осигурање у Босни и Херцеговини.
Одјељак Е. Међународна сарадња, семинари, конференције и радни састанци
У извјештајном периоду чланови Заједничке комисије нису учествовали на
међународним конференцијама, семинарима и радним састанцима у име Заједничке
комисије.
ПОГЛАВЉЕ III. РЕЗИМЕ
Може се констатовати да је рад Заједничке комисије у 2016. години, иако дјелимично
отежан због одласка секретара Заједничке комисије на нову дужност, био успјешан и
да су сви материјали из надлежности Заједничке комисије благовремено разматрани.
Заједничка комисија је доносила одређене закључке с циљем побољшања стања и
покретања активности за реализацију одређених процеса у областима за које је
надлежна.
Заједничка комисија је, разматрајући Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2015.
годину, остварила сарадњу са Институтом за интелектуалну својину БиХ,
Институтом за стандардизацију БиХ, Институтом за акредитовање БиХ, Агенцијом за
статистику БиХ, Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ, Агенцијом за осигурање у
БиХ, Агенцијом за рад и запошљавање БиХ, Агенцијом за унапређење страних
инвестиција у БиХ (ФИПА), Конкуренцијским савјетом БиХ и Дирекцијом за
економско планирање. Посебну сарадњу Заједничка комисија је остварила са
Дирекцијом за економско планирање БиХ приликом разматрања више аката из
надлежности Дирекције. Заједничка комисија је такође остварила успјешну сарадњу са
Агенцијом за унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА), Агенцијом за рад и
запошљавање БиХ и Агенцијом за осигурање у БиХ, приликом презентовања
активности наведених институција. Том приликом су и чланови Заједничке комисије и
представници институција оцијенили да је овакав вид комуникације између
представника законодавне власти и управних организација потребан ради размјене
информација и искустава те иницирања активности за отклањање уочених проблема у
раду.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
Ђорђо Крчмар
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Прилог: Табела 2. Табеларни приказ присуства чланова сједницама Заједничке
комисије
Име и презиме
члана Заједничке
комисије

Број сједнице и датум одржавања
5.

6.

7.

8.

9.

02.02.2016.

04.04.2016.

19.04.2016.

01.12.2016.

28.12.2016.

Ђорђо Крчмар

+

+

+

+

+

Сеад Кадић

+

+

-

+

+

Зденка Џамбас

+

+

+

+

+

Дарко Бабаљ

-

-

+

+

+

Заим Бацковић

+

+

+

+

+

Сафер
Демировић

+

+

+

-

Јасмин Емрић

+

+

+

+

+

Момчило
Новаковић
Средоје Новић

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

Фахрудин
Радончић
Мартин Рагуж

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

Салко
Соколовић

-

+

Табела 2. Табеларни приказ присуства чланова сједницама Заједничке комисије
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