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PREDMET: Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
saoбraćaj i komunikacije Dora naroda Parlamentarne skupštine Bosne
i Hercegovine za 2019. godinu,- dostavlja se,

Na osnovu člапа 27. stay(2)Poslovnika Dora naroda Parlamentarne skupštine Bosne
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), i a skladu sa
Uputstvom o metodologiji izrade izvještaja o radu komisija Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine (broj: 01,02-02-4-575-1/13 od 10.4. 2014.) u prilogu dostavljamo Izvještaj o radu
Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Dora naroda
Parlamentame skupštine Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.
Izvještaj je razmatran i usvojen na 6. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku
politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Dora naroda Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, održanoj 24. 6. 2020. godine.
S poštovanjem,

1SIJE

DOSTAVLJENO:
- naslovu
- a/a
Tpr 6иX 1.71000 Capajeвo / Trg Bin 1,71000 Sarajevo,тел/tel. +387(0)33286072. фaкc/fаa. +387(0)33 23 34 80
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ОДЈЕЉАК Ц. МенlYнародпн споразуми
ОДЈЕЉАК Д. Годишн.н извјештајп
ОДЈЕЉАК Е. Извјештајп о мебународним актншгостпма
ОДЈЕЉАК Ф. Осталп извјештајп ii ппформације
ПОГЛАВЉЕ П. Остале акгивностп Комиспје
ОДЈЕЉАК А. Менународпе акгпвностп
ПОГЛАВЉЕ III. Резпме

Прплвзн
Табела 1. Преглед сједница Комисије са тачкама дневног реда и лрисуством,
01.01 -31. 12.2019.
Табела 2. Присуство сједницама Комисије, 01.01 -31. 12. 2019.

Ha основу члана 27. стaв (2) Пословника Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15, 96/15 и
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53/16) и у складу с Упутством о методологији израде извјешзаја о раду комисија
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-4-574-1/13 од 10. 4.
2014), Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације
Дома нарОда Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине подноси Дому народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине сљедеЋи

ИЗBJEШTAJ O РАДУ
(за период од 01.01. 2019. до 31. 12. 2019)

УвОдпенапОмене
Основни циљ рада Комисије у извјештајном периоду био је да обезбиједи
квалитетну припрему за рад Дома народа и што боље и ефикасније функционисање
Дома, a тиме и Парламентарне скупштине БиХ, спровођењем општих опредјвљења
одређених Уставом БиХ и Дејтонским мировним споразумом, те политиком коју су
утврдили Предсједништво БиХ, Савјет министара БиХ и Парламентарна скупштина
БиХ, као и улогом и задацима Дома народа Парламентарне скупштинс БиХ.
Y складу са чланом 40. Лословника Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ, Комисија за спољну и зрговинску политику, царине, саобраАај и комуникације:
➢ прати вођење спољне политике коју су утврдили Предсједништво БиХ и
Савјет министара БиХ;
➢ разматра пизања сарадње БиХ са Уједињеним нацијама и међународном
заједницом;
➢ разматра питања међупарламензарне сарадње са одговарајуАим комисијама
парламената других земал,а;
➢ разматра питања сарадње са Савјетом Европе, Интерпарламентарном унијом,
Централноевропском иницијативом и Организацијом за европску
безбједност и сарадњу, те другим међународним организацијама;
➢ разматра питања рада са институцијама БиХ компетентним за питања
спољних послова и међународних односа;
➢ разматра активности сталних или привремених делегација Парламентарне
скупштине БиХ у међупарламентарним институцијама;
➢ разматра питања сагласности за ратификацију међународних уговора,
споразума и конвенција;
➢ разматра питања отказивања међународних уговора,споразума и конвенција;
➢ разматра питања која cc односе на спољнотрговинску политику;
➢ разматра питања која cc односе на споразуме о међународној зрговини;
➢ разматра питања која cc односе на царинску политику;
➢ разматра питања која cc односе на тарифе, прописе и законе из своје области;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

разматра питања која cc односе i-ia мсђународнс обавезс БиХ;
разматра односс са међународним трговинским институцијама;
разматра питања која cc односс на путнс исправе;
разматра питања која cc односе на боравак и крстање странаца;
разматра питања која cc односс на успостављање и функционисањс
зајсдничких и мсђународних комуникација;
разматра питања која cc односе на рсгулисањс мсђуентитстског саобрантаја;
разматра питања која cc односс на контролу ваздушног саобрантаја;
разматра питања која cc односс на контролу фрсквснција;
разматра и друга питања из области мсђународних и спољних послова,
спољнс трговине, царина, саобраАаја и комуникација.

ПОГЛАВЉЕ I. СЈЕДИИЦЕ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Статистички подацн о сједницама
Како јс прсдвиђсно Одјељком Ц. (Општс одредбс о комисијама Дома), чланом
26. став(2)Пословника Дома народа Парламснтарнс скупштине БиХ:"Сталнс комисијс
имају шсст чланова, док приврсмсне комисијс Дома могу имати до шест чланова.
Комисијс cc попуњавају сразмјсрно клубовима народа у Дому, од којих су двијс
трсfiинс чланова изабрани са територијс Федсрацијс БиХ, ајсдна трећина са тсриторије
Републикс Српске."
У 2019. години Комисија за спољну и трговинску политику, царинс, саобрађај и
комуникацијс Дома народа конституисана јс 20. дсцембра. Сазив Комисијс за псриод
2018-2022. чине чланови: Амир Фазлин, Душанка Мајкиfi, Марина Псндеш, Фахрудин
Радончин, Младсн Босић и Златко МилстиА. Ha конститутивној сједници за
прсдсједавајуfiег Комисијс изабран јс Амир Фазлиfi. Избор првог и другог замјеника
предсјсдавајуfiег би8е обављсн накнадно.
Сјсдницу Комисијс сазива прсдсједавајуђи Комисије, у складу ca чланом 30.
Пословника, и то, у правилу, пст дана пријс одржавања сједницс, осим ако не постојс
оправдани разлози за њсно сазивањс у краfiсм времену.
Предсјсдавајуни Комисије, у сарадњи са сскрстаром, организујс рад Комисијс.
За сваку годину припрсма cc радни план, чији су садржај и рокови за рсализовањс
постављени оквирио, прсма oчeкивaним активностима на нивоу Боснс и Хсрцеговинс и
прсма потрсбној координацији ca другим тијслима надлсжним за спољну и трговинску
политику, царинс, cao6pahaj и комуникације. Могућсје помјсрати роковс за разматрањс
питања из плана, зависно од времена доспијевања материјала од надлсжних
институција, с основним циљем да cc материјали што краliс задржавају у Комисији и у
парламснтарној процсдури. Датуми одржавања сваке сједницс те присуство чланова
Комисијс сједницама могу cc видјети у табсларном приказу(npunor).
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Зависн0 од дневног реда, ОднОсн0 бр0ја материјала чије је разматран.е
предвиђено за 0дређену сједницу, Одрсђује cc и вријеме трајања сједнице. треба
напОменути да cc никада тачн0 не 0дређује тренутак завршетка Одређене сједнице
Комисије за спОљну и трг0винску п0литику, царине, ca06pahaj и кОмуникације. Наиме,
увијек сс Омогуfiава и Оетавља дОв0љн0 времена извјести0цима, предлагачима и
члан0вима К0мисије да искажу свОје мишљење, став или п0ставе питање
материјалом 0 к0јем cc расправља.

у вези са

КОмисијаје у извјеипајном пери0ду Одржала двије сједнице (2):
- кОнститугивна сједница
-2. сједница

20.12. - 1 тачка дневн0г реда
20. 12. -29 тачака дневн0г реда

Ha сједницама Комисије разматрано је укупно 30 тачака дневн0г реда. Од
укупн0 30 тачака дневнОг реда разматраних на сједницама Комисије, њих 28 су
разматране и нa сједници Д0ма нар0да ПСБиХ.
К0мисију у њенОм раду опслужује Канцеларија секретвра Комисије. Општи и
пОсебни пОслови к0је Обавл.а Канцеларија секретара Комисије регулисани су чл. 21. и
29. Правилника a унутрашњОј Организацији и систематизацији радних мјеста у
Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ. Активности на сједници биљежи
секретар Комисије. Y сарадњи са предсједавајућим, секретар Комисије израђује
записник кОји чланови Комисије усвајају, у правилу, на наредн0ј заказаној сједници.
Y Канцеларији секретара запОслена су двa државна службеника: секретар
Комисије (Ненад Пандуревин) и етручна савјетница (Кристина Мил0шевинт).

Одјељак Б. Заководавгге вктпвиосте
V извјештајн0м периоду КОмисији су дocтaвљeнa два законска приједлОга, и т0:
-

ПриједлОг зак0на 0 електрОнскОј идентификацији и услугама пОвјерења за
електр0нске трансакције, предлагач: Савјет министара БиХ, и

- Приједлог закОна 0 измјенама и д0пунама Зак0на 0 систему државне п0м0fiи у
БОсни и ХерцегОвини, преддагач: Савјет министара БиХ.
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Због чињенице да је Комисија конституисана тск у дсцембру 2019, достављсни
приједлози закона нису разматрани на сједници Комисије. Мсђутим, оба законска
приједлога су анализирана и комплетирана, те су припремљени пријсдпози мишљења за
разматрање у првој комисијској фази.
Ha основу Програма рада Савјетз министара БиХ за 2019, a што је лослужило за
израду Оријентационог плана Комисије зa 2019. годину, било је предвиђено дa у
парламентарну процсдуру буде улућено укупно 22 приједлога закона из надлежности
Комисије.

Одјељак Ц. Међупародтг споразумп
У навсденом периоду Комисији су достављена 52 међународна правна акта ради
давања приједлога Дому народа да cc одобри њихова ратификација.
Комисија јс у 2019. години разматрала 28 међународних уговора и Дому народа
благовремено доетавила мишљења са пријсдлогом Комисије за давање сагласности за
ратификацију.
Преостала 24 међународна споразума припрсмљена су за разматрањс у 2020.
години.
Разматрани мсђународни споразуми у 2019. години:
1. Уговор о амандману и приетупању на Уговор о гранry за подршку пројскту
Бијсљина фаза 2— Постројсње за пречишћавање отпадних вода и проширење
мреже;
2. Амандман број 6 на Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине, и
K1W-a као уговорних страна зa Европски фонд зa Босну и Херцеговину;
3. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и OПEK-овог фонда за
међународни развој (ОФИД) зa Пројекат аугопута на Коридору 5ц, поддионица
Нсмила—Доња Грачаница (Зеница сјсвср) (Компонента А);
4. Споразум о зајму између Босне и Херцсговине и OПEK-овог фонда за
међународни развој (ОФИД) за Пројекат ayronyr ua Коридору 5ц, поддионица
Немила—Доња Грачаница (Зеница сјевср) (Компонента Б);
Ѕ. Уговор о зајму - Пројекат Коридор 5ц —Дио 3;
6. Амандман број 1 na Споразум о финансирању за Крсдитни гарантни фонд In за
промовисање микро, малих и средњих прсдузсћа;
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7. Споразум о измјенама и допунама Споразума о зајму и пројекту —
ВЈетроелектрана Подвележје;
8. Уговор о зајму - Пројекат побољшања енергетске ефикасности

у

Болници

Зеница;
9. Уговор о гранту - Пројекат побољшања енергстске ефикасности у Болници
Зеница, који се односи на инвестициони грант из Регионалног програма за
енергстску ефикасност за Западни Балкан (РЕЕП);
10. Амандман број 2 на Уговор о финансирању — Пројекат Болнице

у PC/A (Фи

31.243);
11. Амандман број 2 на Уговор о финансирању - Водовод и канализација PC (Фи
25.741);
12. Амандман број 1 на Уговор о финансирању - Коридор 5ц, Почитељ-Бијача;
13. Амандман на Уговор о кредиту бр. БX-П2, за Пројекат изградње cиcтсмa за
одсумпоравање димних гасова за Термоелекзрану Угљевик;
14. Споразум о гранту између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине

у вези са Регионалним сзамбеним програмом - БиХ 5(2017);
15. Споразум о финансирању државног програма ,активности за Босну и
Херцеговину за 2017. годину између Европске уније и Босне и Херцеговине;
16. Споразум о зајму - Додатно финансирање за Пројекат енергстске ефикасности;
17. Амандман бр. 1 на Споразум о гранту у оквиру CИДA BuX Manic Watsan-Invest
Grant;
18. Споразум о финансијском доприносу у форми донације за Пројекат прикупљања
отпадних вода у Зеници између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Швајцарске Конфедерације;
19. Споразум о финансирању и пројекзу Прикупљање и зретман отпадних вода
Зеница;
20. Споразум о финансирању Пронрама активности прекограничне сарадње Србија Босна и Херцеговина за 2017. годину;
21. Споразум о финансирању за ИПA Јадрански програм прекограничне сарадње у
оквиру Инсзрумента прстприсзупне помоћи;
22. Амандман бр. 1 ua Споразум о гранту за подршку државном пројекту сзамбеног
збрињавања у вези са Регионалним стамбеним програмом ЦXП БиХ-1 (2016);
23. Уговор о зајму - Пројекат Коридор 5ц — обилазница Добој;
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24. Кредитии споразум - Пројекат аутопута Немила—Доња Грачаница између Босне
и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски развој;
25.Други амандман на Споразум о гранзу између Развојне банке Савјета Европе и
Босне и Херцеговине

у вези са регионалним

стамбеним програмом и другим

потпројектом у оквиру Државног пројекта сзамбеног збрињавања у БиХ;
26. Амандман број 2 на Уговор о финансирању - Хитна помоћ у случају поплава и
превенција;
27. МеморанДум о разумијевању о спровођењу lпterreg'PA програма прекограничне
сарадње између Републике Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе 2014 —
2020;
28. Споразум о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна и
Херцеговина — Црна Гора 2015 —2017,за 2017. годину.

ОдјељвкД. Годишњи извјештаји
Y току 2019. године на Комисију су ради разматрања и достављања мишљења
досзављени сљедеђи извјештаји:
Извјешзај о раду Савјета министара БиХ за 2018. годину у дијелу
надлежности Комисије за спољну и трговинску политику, царине, cao6paflaj
и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
Годишњи извјештај из области пољопривреде, исхране и руралног развоја за
Босну и Херцеговину за 2018. годину;
Извјештај о реализацији програмских планова EXT 1, EX радија 1, Музичке
продукције БXPT-a и Myлтимeдиje БXPT-a за 2018. годину, Финaнcиjcкor
плана и програмских планова БХТ1 1 EX Радија 1, Музичке продукције
БXPT-а и Мултимедије БХРТ-а за 2019. годину;
Извјештај о финансијском пословању БXPT-a за nepиoд 01.01 —31. 12. 2018.
године;
Извјештај о patty и Финансијски извјештај Агенције за пошзански cao6pafiaj
Босне и Херцеговине за 2018. годину;
Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и
Херцеговине за 2018. годину;
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- Извјештај 0 раду Државне реryлаторне к0мисије за електричну енергију у
2018. години.
Комисијаје припремила за размазрање све извЈештаје, укључујуђи и приједлоге
мишљења која be након усвајања на сједници КОмисије бити достављена Дому народа у
даљу процедуру.
Одјељак Е. Извјештаји о међуиародпггм актггвн0стггма
У складу са одредбама Правилника 0 међународним активн0стима
Ларламентарне скупштине Босне и Херцеговине, КОмисији је у извјештајнОм периоду
достављно и 12 извјешзаја 0 међународним активностима парламентарник комисија и
делегација, који су припремљени за размазрање на сједницама Комисије у 2020. години.

Одјељак Ф. Осталгг ггзвјештајгг и ггвф0рмације

Осим наведених извјештаја, КОмисији су
материјали и задужења:

у

надлежност д0стављени и други

Финансијски план Државне регулаторне комисије за елекзричну енергију
за 2020. годину;
Информација 0 стању у Извозно-кредитној агенцији Босне и Херцеговине
—urn;
Приједп0г извјештаја 0 раду Комисије за спољну и зрговинску пОлитику,
царине, саобраћај и к0муникације Дома народа ПСБиХ за 2018. годину;
Приједлог извјештаја 0 раду К0мисије за спољну и зрговинску политику,
царине, ca06pafiaj и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2019. годину;
Приједлог оријентаци0ног радног плана К0мисије за спољну и зрговинску
пОлитику, царине, ca06pafiaj и комуникације Д0ма народа ПСБиХ за 2020.
годину;
-

Захтјев заједничког к0легијума за утврђивање Лриједл0га чланОва
међупарламентарних група пријатељства ПСБиХ из Д0ма народа (број:
01,02-50-12-18-3,6/19 on 17. 12. 2019).
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Сви материјали су припрелгљени за размазрање на наредним сједницама
Комисије.

ПОГЛАВЉЕ II.00TAЛE АКТИВИОСТИ KOMИCИJE

ОДЈЕЉАК А. Међународпе активнпстгг
Састанак Парламентарног пленума Енергетске заједнице и Трени парламентарни
форум Југоисточне Европе о енергетској ефикасности и клими, Брисел, 18. и 19. 02.
2019. године. Y име Парламентарне скупштмне БиХ, овим скуповима присуствовали су
Љиља Зовко, делегатхиња у Дому народа, и замјенски члан Ларламентарног пленума
Енергетске заједнице из Парламентарне скупшзине БиХ, и Сеад Кадин, делегат у Дому
народа и први замјеник предсједавајунег Комисије за спољну и зрговинску политку,
царине, саобраАај и комуникације Дома народа ПСБиХ. Y делегацији ПСБиХ били су и
Ненад Ландуревин, секретар Комисије за спољну и зрговинску политч+ку, царине,
cao6pahaj и комуникације Дома народа, у улози секрстара делегације, и Аднан Бешин,
преводилац.
Сзудијска посјета о одрживој урбаној мобипности за парламенгарце и државне
службенике парламеназз Западног Балкана у Љубљани, 13. и 14. мај 2019. године. Студијску
посјету организовалаје Њемачка развојна агснција (GIZ - Gesellschaft fUr Internationale
Zusammenarbeit), посредством Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу
(ОРФ ЕЕ), који финансира Њемачко федерално министарство за економску сарадњу. Ha
основу одлуке Колегијума Дома uapona, y овом сзудијском путовању учествовали су
Марина Пендеш, делегаткиња у Дому народа ПСБиХ, и Ненад Пандуревин, секретар
Комисије за спољиу и трговинску политику, царине, cao6pahaj и комуникације Дома
народа ПСБиХ. Сзудијска посјета окупила је парламентарце и парламентарно особље,
те предсзивнике мреже школа политичких сзудија Савјета Европе из региона Западни
Балкан. Циљ ове сзудијске посјете био је упознати учеснике са најбољим праксама у
области одрживог урбаног транспорта и планирања на примјеру града Љубљане.
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DOГЛABJbEIII.PE3ИME
Због чињенице да су комисије Дома народа конституисане тек у децембру (20.
12. 2019), Комисија није стигла размОтрити венину достављених материјала у 2019.
години. Ипак, Комисија је размотрила и доставила мишљења за материјале чије је
разматрање бил0 предвиђено на сједници Дома'нарОда у 2019. гОдини. Такође, сви
материЈали дОстављени у гiадлежност Комисије, као и нови материјали биfiе
благовремен0 размотрени, те ДОму народа достављени извјештаЈи и мишљења током
2020, године.

❑РИЛОГ:

твбела І. Преглед сједнииа Комисије са твчкама дневхог реда и присуством, 01.01-31, 12. 2019.
твбела 2. Присуство сједхицамв Комисије, 01.01-31. 12.2019.
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Табела 1. Преглед сједница Комисије са тачкама дневног реда и присуства
01.01 -31. 12.2019.
B 0 It-ј
јј ~W -в ."
Конститутивна сједница 20.
12. 2019.
2. сједница 20. 12. 2019.

Укупан брОј сједвпцв: 2

ј ~ 4щgf,jy-jjy1N1111A1
1

83

29

83

Укутіо твчвкв: 30

ПрОсјек прпсуствв: 83%

Табела 2. Присуство сједницама Комисије, 01.01 -31. 12. 2019.

~

ед

i еТ .'і : и+ мир' . ., л(+п .'''&.Щщы
'
: а кнћ ендеш

"ахРУ' . ~ г+ден''вт о , . `кутіо
', ,Он јЁі :.
,
.',Ј.

Консппулдвна
сједница 20. 12.
2019.

+

+

+

+

-(0)

+

5

2. сједница, 20.
12.2019.

+

+

+

+

-(0)

+

5

Укупп°

212

2/2

2/2

2/2

0/2

2/2

10/12

%

100

100

100

100

0

100

83

Легенда:(0)-Оправдано одсутан
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