19 јули 2017 год.

Мрежа на парламентарни комисии за економија, финансии и европска интеграција
на Западен Балкан (НПЦ)
Акт за организација и управна структура
I Организација
Мрежата на парламентарни комисии за економија, финансии и европски интеграции
на Западен Балкан (НПЦ) беше неформално основана во 2009 година, а нејзината
работа беше дефинирана во декларацијата усвоена на конференцијата во 2009 година.
Врз основа на декларацијата усвоена во 2009 година и на 2 јуни 2013 година, на
регионалната конференција во Бечиќи, Црна Гора, членовите на постоечката мрежа
одлучија учеството во Мрежата формално да се прошири со членови од комисиите за
европска интеграција од парламентите од западно-балканскиот регион, притоа
преименувајќи ја и преобразувајќи ја постоечката мрежа во Мрежа на парламентарни
комисии за економија, финансии и европска интеграција на Западен Балкан (НПЦ).
Покрај проширувањето на постоечкото учество, беше донесена и одлука за основање
на Борд на Мрежата и натамошно развивање на организационата и управна структура.
Мрежата нема меѓународен правен субјективитет, не е меѓународна организација и
секој учесник во мрежата зборува во свое име. Учеството на комисиите и пратениците
во мрежата е на волонтерска и инклузивна основа и во согласност со воспоставените
практики за учество на регионалните иницијативи.
II Парламенти учесници
Учесници во Мрежата се избрани претставници кои извршуваат функции во
парламентарните комисии за економија, финансии и европска интеграција на 8
западно-балкански парламенти од Албанија, Босна и Херцеговина1, Македонија, Црна
Гора, Србија и Косово*. Учесници во Мрежата се:

1

Во согласност со уставот на БиХ, Босна и Херцеговина има 3 парламенти во Мрежата: Парламентарно
собрание на Босна и Херцеговина; Парламент на Федерацијата Босна и Херцеговина и Национално
собрание на Република Српска.
*Ваквото именување не го доведува во прашање статусот и е во согласност со Конвенцијата 1244 и советодавното мислење на
Меѓународниот суд на правдата во врска со Декларацијата за независност на Косово.

Парламент на Албанија
▪ Комисија за економија и финансии
▪ Комисија за европска интеграција
Парламентарно собрание на Босна и Херцеговина
▪ Комисија за финансии и буџет
▪ Заедничка комисија за економски реформи и развој
▪ Заедничка комисија за европска интеграција
Парламентарно собрание на Федерација Босна и Херцеговина
▪ Комисија за економија и финансиска политика
Комисија за европска интеграција Народно собрание на Република Српска
▪ Комисија за финансии и буџет
▪ Комисија за европска интеграција и регионална соработка
▪ Комисија за економски прашања
Собрание на Република Македонија
▪ Комисија за финансирање и буџет
▪ Комисија за економски прашања
▪ Комисија за европска интеграција
Парламент на Црна Гора
▪ Комисија за економија, финансии и буџет
▪ Комисија за европска интеграција
Народно собрание на Србија
▪ Комисија за финансии, државен буџет и контрола на трошењето
на јавните средства
▪ Комисија за економија, регионален развој, трговија, туризам и
енергетика
▪ Комисија за европска интеграција
Собрание на Република Косово*
▪
▪
▪
▪

Комисија за буџет и финансии
Надзорна комисија за јавни финансии
Комисија за европска интеграција
Комисија за економски развој, инфраструктура, трговија и
индустрија

За прием на нови учесници во Мрежата потребна е согласност од сите постоечки
учеснички на Мрежата.III Борд на Мрежата (НПЦ)

Бордот на Мрежата НПЦ е составен од претседатели / заменици или членови /
заменици на комисиите за економија, финансии и европска интеграција од
парламентите учесници.
Членовите на бордот се номинираат за 2 годишен мандат. Сегашниот мандат на
бордот трае од 19 јули 2017 до 18 јули 2019 година. Учеството е на волонтерска
основа.
Доколку се оддржат избори во некој од парламентите учесници за време на
постоечкиот НПЦ мандат, после основањето на новиот парламент, членовите на
бордот на НПЦ ќе бидат повторно номинирани од соодветните комисии, до
крајот на сегашниот мандат.
Бордот на НПЦ се состои од:
•

•
•
•
•

1 пратеник од секој парламент кој учествува во Мрежата и 1 заменик-пратеник
од секој парламент кој учествува во работата на Мрежата. При составувањето
на бордот, Мрежата треба да се осигура дека постои урамнотеженост помеѓу
владејачките и опозициските членови од парламентите-учесници во Мрежата.
Со бордот на Мрежата заседава ротирачки претседавач кој претседава со
работата на бордот.
Ротирачкиот претседавач се избира на состанок на бордот со мандат од 6
месеци и извршува функција до изборот на следниот претседавач.
Парламентот од каде што доаѓа претседавачот на бордот и релевантната
комисија каде што претседавачот извршува функција се во својство на
неформален контакт на Мрежата во периодот на ротирачкото претседателство.
Доколку некој од постојните членови на бордот не може да учествува на
состанок на бордот, во тој случај тој/таа треба да назначи заменик-член на
бордот којшто во негово име ќе учествува и ќе донесува одлуки за време на
состаноците на бордот.

IV Одговорности на Бордот на Мрежата на парламентарни комисии за економија,
финансии и европска интеграција на Западен Балкан (НПЦ)
•
•
•
•

•
•

Бордот на Мрежата на парламентарни комисии за економија, финансии и
европска интеграција на Западен Балкан (НПЦ) управува со работата на
Мрежата.
Го изготвува и усвојува годишниот работен и акциски план во којшто се
дефинира опсегот и временската рамка на активностите на Мрежата.
Формира работни групи задолжени за разгледување на специфичните
инцијативи на мрежата
Поднесува извештаи до учесниците во Мрежата Донесува одлуки за и управува
со соработката на Мрежата со меѓународни организации, владини и невладини
организации, донатори, парламенти од од Западен Балкан и други релевантни
регионални и меѓународни иницијативи.
Формира секретаријат на Мрежата.
Го усвојува Деловникот за работа на бордот

•
•

Ја подготвува годишната конференција на Мрежата
Донесува одлуки за други активности кои ќе го унапредат развојот на
регионалните и меѓународните соработки на Мрежата

V Формат на состаноците на Бордот
•
•
•

•

•

Бордот на Мрежата ќе цели да одржува редовни квартални состаноци за
управување:
На кварталниот состанок за управување на бордот на Мрежата се врши
координирање и се насочува работата на Мрежата.
Кварталните состаноци на бордот на Мрежата се отворени за претставници од
други парламенти, меѓународни организации, граѓански организации и
партнери како гости по добиена покана од страна на бордот на Мрежата,
доколку бордот смета дека нивното учество е значајно за развојот на работата
на Мрежата.
Бордот на Мрежата обезбедува оперативни насоки и надгледување на
организацијата помеѓу годишните состаноци на Мрежата Бордот ја усвојува
Стратегијата и работната програма на Мрежата, го следи напредокот во текот на
годината и обезбедува предлози и инцијативи за понатамошен развој на
регионални соработки.
Состаноците на бордот ги свикува претседавачот на бордот, а ги подготвува
секретаријатот на Мрежата.

VI Годишна конференција на Мрежата НПЦ
Еднаш годишно, НПЦ свикува состанок со претставниците на сите комисии кои
учествуваат во работењето на Мрежата за да се изврши увид во работата од
изминатата година и за да му се понудат предлози и насоки на бордот за идните
активности на Мрежата.
Учесници на Годишната конференција на Мрежата се претседавачите и замениците на
претседавачите на Комисиите за економија, финансии и европски интеграции и
членовите на бордот.

