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ПЛАН РАДА
УВОД

Основни циљ рада Комисије за спољне послове Представничког дома (у даљем
тексту: Комисија) јесте да обезбиједи квалитетну припрему рада и што боље и
ефикасније функционисање Представничког дома, а тиме и Парламентарне скупштине
БиХ, спровођењем општих опредјељења зацртаних 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
Представничког дома ПСБиХ унутар државе и њеним међународним обавезама.
Комисија ће пратити и разматрати одређена питања из своје надлежности тако што ће се
одредити о сваком конкретном питању, водећи рачуна о роковима и континуитету
сједница.
Дјелокруг Комисије одређен је чланом 45. Пословника Представничког дома
ПСБиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15 и 97/15), према којем:
(1) Комисија за спољне послове:
a) прати вођење спољне политике Предсједништва БиХ и Савјета министара
БиХ;
б) разматра питања сарадње Босне и Херцеговине са Уједињеним нацијама и
међународном заједницом;
ц) разматра питања међупарламентарне сарадње с одговарајућим комисијама
парламената других земаља;
д) разматра питања сарадње са Савјето Европе, Интерпарламентарном унијом,
Централноевропском иницијативом и Организацијом за европску безбједност
и сарадњу у Европи, те другим међународним организацијама;
е) разматра питања рада институција БиХ, надлежних за питања спољних
послова и међународних односа;
ф) разматра активности сталних или привремених делегација Парламентарне
скупштине БиХ у међупарламентарним институцијама;
г) разматра питања давања и отказивања сагласности за ратификацију
међународних уговора, споразума и конвенција.
(2) Комисија разматра и друга питања из области међународних односа и
спољних послова.

Обавеза израде и достављања Оријентационог плана рада за све комисије
предвиђена је чланом 65. став (2) Пословника Представничког дома.
Као приоритете у Програму рада Представничког дома, а у домену
надлежности Комисије за спољне послове, предлажемо:



благовремено доношење закона предвиђено динамиком рада институција Босне
и Херцеговине за 2020. годину;
благовремено разматрање захтјева за давање сагласности за ратификацију и
отказивање међународних споразума;



благовремно разматрање извјештаја о раду и других материјала достављених од
институција Босне и Херцеговине;



праћење активности надлежних институција у процесу реализације обавеза
преузетих потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању, у дијелу
надлежности Комисије;



извршавање обавеза у међународним и регионалним организацијама, у
билатералним односима, обавеза Парламентарне скупштине БиХ према другим
парламентима, те других обавеза предвиђених за ову годину;
праћење осталих активности институција Босне и Херцеговине у домену
спољне политике.



Највише активности Комисије односи се на разматрање материјала достављених
од других институција, а у складу са надлежностима Комисије и задужењима
Колегијума Представничког дома ПСБиХ. Стога је за успјешну реализацију Плана рада
од кључног значаја благовремено достављање материјала, прије свега од Савјета
министара БиХ и Предсједништва БиХ, али и свих других надлежних институција.
ПЛАН РАДА
Остале активности
•

Припрема и усвајање Извјештаја о раду Комисије за 2018. и 2019. годину;

•

Припрема и усвајање Оријентационог радног плана Комисије за 2020. годину;

•

разматрање Извјештаја о раду Министарства иностраних послова БиХ у 2017. и
2018. години у оквиру Извјештаја о раду Савјета министара БиХ у 2017. и 2018.
години;

•

разматрање Плана рада Министарства иностраних послова БиХ у 2020. години у
оквиру Програма рада Савјетра министара БиХ за 2020. годину;



Разматрање информације о стању у Министарству иностраних послова БиХ
(сједиште);



Разматрање информације Министарства иностраних послова БиХ о стању у
Дипломатско-конзуларној мрежи (ДКП) БиХ, са посебним освртом на
дипломатске активности.

У 2020. години Комисија ће наставити и сљедеће активности из свог дјелокруга, и то:


континуирано разматрање давања и отказивања сагласности за ратификацију
међународних споразума и уговора како буду стизали у парламентарну
процедуру и достављање извјештаја Представничком дому, и то како слиједи из
Програма рада Савјета министара БиХ за 2020. годину;



одржавање даљих састанака (до сада одржано шест) предсједавајућих и чланова
комисија за спољне послове земаља Југоисточне Европе (Босне и Херцеговине,
Хрватске, Србије, Црне Горе те Македоније) у 2020. години;



разматрање извјештаја о резултатима посјете делегација Парламентарне
скупштине БиХ у оквиру међународних активности који буду достављени
Комисији;



разматрање приједлога и иницијатива државних тијела, међународних
организација и надлежних тијела других земаља за различите облике
парламентарних активности и међупарламентарне сарадње као и размјена
билатералних посјета комисија за спољне послове;



пријем новоименованих амбасадора
акредитованих у Босни и Херцеговини;



разматрање приједлога и иницијатива међународних организација (Организација
за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), Парламентарна скупштина Савјета
Европе (ПССЕ), Парламентарна скупштина Централноевропске иницијативе
(ЦЕИ), Интерпарламентарна унија (ИПУ), Парламентарна скупштина
Медитерана (ПСМ)), те организација цивилног друштва за различите облике
сарадње;



анализарање стања регионалне сарадње, на основу извјештаја са регионалних
конференција одржаних током године (Регионални савјет за сарадњу (РЦЦ),
Процес сарадње у Југоисточној Европи (СЕЕЦП), Игманска иницијатива);



разматрање Информације Предсједништва БиХ о вођењу спољне политике БиХ
(члан 45. став (1) тачка а) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ);



праћење испуњавања постпријемних обавеза БиХ према Савјету Европе, те рада
Делегације ПСБиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе.
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ЗАКЉУЧАК
План рада за 2020. годину дат је оквирно, према очекиваним активностима на
нивоу БиХ и у складу с потребом за координацијом са другим надлежним органима.

Комисија ће наставити досадашњу сарадњу са Министарством иностраних послова БиХ,
као и другим институцијама Босне и Херцеговине.
Рокови за разматрање материјала зависиће од пријема материјала од институција које их
упућују и задужења од Колегијума Представничког дома, односно Заједничког
колегијума оба дома.
Нове обавезе које се могу појавити, а које нису предвиђене овим планом, биће
благовремено у њега уврштене, односно благовремено разматране.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Сафет Софтић

