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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Сарајево, фебруар 2020. године

На основу члана 46, а у вези са чланом 65. став (2) Пословника Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 79/14, 81/15,
97/15 и 78/19), Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине на 3. сједници, одржаној 25.02.2020. године,
у својила је
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПСБиХ ЗА 2020. ГОДИНУ
Увод
Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ (у даљем тексту: Комисија) пратиће и разматраће одређена питања из своје
надлежности тако што ће се одредити о сваком конкретном питању водећи рачуна о
роковима и континуитету сједница, као и сарадњи коју предложе надлежни органи Босне
и Херцеговине или међународне организације.
На основу члана 46. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 79/14, 81/15, 97/15 и 78/19), у даљем
тексту: Пословник Представничког дома, Комисија ће у оквиру своје надлежности
разматрати питања која се односе на:








спољнотрговинску политику,
споразуме о међународној трговини,
царинску политику,
тарифе, прописе и законе из своје области,
међународне обавезе Босне и Херцеговине,
односе са међународним трговинским институцијама и
друга питања из области спољне трговине и царина.

Циљ Комисије је да се планирана или предложена питања разматрају на вријеме и да
активности буду усклађене са захтјевима Колегијума Представничког дома ПСБиХ.
Предвиђена активност Комисије за 2020. годину превасходно се заснива на плану
активности Савјета министара БиХ, те на специфичним активностима које проистичу из
њене надлежности утврђене Пословником Представничког дома.
Материјале које Савјет министара БиХ упути у парламентарну процедуру Комисија ће
благовремено разматрати у складу са роковима предвиђеним Пословником
Представничког дома, а План рада Комисије биће флексибилан и прилагођаван
актуелним темама.

За успјешну реализацију Оријентационог радног плана потребна је техничка подршка
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, као и сарадња с институцијама у чијем
дјелокругу су питања из надлежности Комисије.
ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ПО КВАРТАЛИМА
ЈАНУАР – МАРТ
а) Законодавна активност
- Приједлози закона у складу са надлежностима Комисије, а према Програму савјета
министара БиХ;
- Остали приједлози закона достављени у парламентарну процедуру од овлашћених
предлагача.
б) Остале активности
- Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2017. и 2018. годину у дијелу надлежности
Комисије за сљедеће институције:
a) Министарство спољне трговине и економских односа БиХ,
б) Канцеларију за ветеринарство БиХ,
ц) Управу БиХ за заштиту здравља биља,
д) Канцеларију за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди,
исхрани и руралном развоју БиХ,
е) Агенцију за безбједност хране БиХ;
- Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2018. годину;
- Извјештај из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за 2017. и 2018. годину;
- Извјештај о раду Комисије за 2018. годину;
- Оријентациони радни план Комисије за 2020. годину;
- Иницирање билатералних сусрета са сродним комисијама парламената земаља с којима
имамо трговинску размјену, а првенствено са сусједним земљама;
- Разматрање других материјала који су, према Пословнику, у надлежности Комисије.

АПРИЛ – ЈУНИ
a) Законодавна активност
- Приједлози закона у складу са надлежностима Комисије, а према Програму Савјета
министара БиХ;
- Остали приједлози закона достављени у парламентарну процедуру од овлашћених
предлагача.
б) Остале активности
- Извјештај из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за 2019. годину;

- Радна посјета комисијама/одборима парламената Хрватске и Црне Горе које имају
надлежности сродне Комисији за спољну трговину и царине;
- Разматрање других материјала који су, према Пословнику, у надлежности Комисије;
- Радна посјета чланова Комисије институцијама у БиХ чији је рад у надлежности
Комисије.
ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР
а) Законодавна активност
- Приједлози закона у складу са надлежностима Комисије, а према Програму Савјета
министара БиХ;
- Остали приједлози закона достављени у парламентарну процедуру од овлашћених
предлагача.
б) Остале активности
- Радна посјета комисијама/одборима Парламента Сјеверне Македоније који имају
надлежност
и сродне Комисији за спољну трговину и царине;
- Разматрање других материјала који су, према Пословнику, у надлежности Комисије;
- Радна посјета чланова Комисије институцијама у БиХ чији је рад у надлежности
Комисије.
ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР
a) Законодавна активност
Приједлози закона у складу са надлежностима Комисије, а према Програму Савјета
министара БиХ;
- Остали приједлози закона достављени у парламентарну процедуру од овлашћених
предлагача.
б) Остале активности
- Радна посјета одборима Народне скупштине Србије и другим одборима у региону који
имају надлежности сродне Комисији за спољну трговину и царине;
- Разматрање других материјала који су, према Пословнику, у надлежности Комисије;
- Радна посјета чланова Комисије институцијама у БиХ чији је рад у надлежности
Комисије.
Комисија ће приједлоге закона разматрати ако буду достављени у парламентарну
процедуру као и остале акте – информације и извјештаје из надлежности Комисије.

ц) Организовање радних састанака са великим спољнотрговинским
организацијама из.БиХ
На основу одредаба члана 38. Пословника Представничког дома ПСБиХ, организовати
радне посјете чланова Комисије и одржавати радне састанке са бх. организацијама са
великим спољнотрговинским прометом ради упознавања чланова Комисије са начином
рада и проблемима из области спољне трговине и царина.
Остале активности
Према указаној потреби, Комисија ће организовати радне састанке са представницима
Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, УИОБиХ, Института за
стандардизацију, Института за метрологију, Института за акредитовање, Канцеларије за
ветеринарство БиХ, Управе БиХ за заштиту здравља биља, Канцеларије за хармонизацију и
координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, Агенције за
безбједност хране БиХ, Спољнотрговинске коморе БиХ, Савјета за заштиту потрошача
БиХ, надлежних ентитетских министарстава, Владе Брчко Дистрикта БиХ, Привредне
коморе Федерације БиХ, Привредне коморе Републике Српске, невладиних
организација и удружења произвођача и свих других институција чији је рад у
надлежности Комисије, с циљем смањења царинских баријера приликом извоза бх.
производа, повећања извоза, односно смањења спољнотрговинског дефицита.
Чланови Комисије учествоваће на конференцијама и семинарима који се односе на
области које су у надлежности Комисије.
На сједницама Комисије биће благовремено разматрани и нови материјали који
пристигну, а прије свега приједлози закона из надлежности Комисије и иницијативе
овлашћених предлагача.
З А К Љ У Ч А К
Комисија за спољну трговину и царине настојаће у потпуности да реализује планиране
активности.
План рада за 2020. годину дат је оквирно, према очекиваним активностима на нивоу БиХ
и у складу са потребом за координацијом са другим надлежним органима.
Рокови за разматрање материјала зависиће од пријема материјала од институција које их
шаљу и задужења од Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
Нове обавезе које се могу појавити, а које нису предвиђене Планом, биће благовремено
разматране.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Др Драган Богданић

