Број/Broj: 02/2-50-8-23-19/13
Сарајево/Sarajevo, 16.1.2013.

На основу члана 35. става (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 91/06 и 91/07), 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

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
(за период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2012. године)

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О КОМИСИЈИ
Основни циљ рада Комисије у извјештајном периоду био је да обезбиједи квалитетну
припрему рада Дома народа и што боље и ефикасније функционисање Дома, а тиме и
Парламентарне скупштине БиХ, спровођењем општих опредјељења одређених Уставом БиХ
и Дејтонским мировним споразумом, те политиком коју је утврдило Предсједништво БиХ,
Савјет министара БиХ и Парламентарна скупштина БиХ, као и улогом и задацима Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.
У складу са чланом 27. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ,
Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације:
 прати вођење спољне политике коју су утврдили Предсједништво БиХ и Савјет
министара БиХ;
 разматра питања сарадње БиХ са Уједињеним народима и међународном
заједницом;
 разматра питања међупарламентарне сарадње са одговарајућим комисијама
парламената других земаља;
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 разматра питања сарадње са Савјетом Европе, Интерпарламентарном унијом,
Централноевропском иницијативом и Организацијом за безбједност и сарадњу у
Европи, 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 се односе на спољнотрговинску политику;
 разматра питања која се односе на споразуме о међународној трговини;
 разматра питања која се односе на царинску политику;
 разматра питања која се односе на тарифе, прописе и законе из своје области;
 разматра питања која се односе на међународне обавезе БиХ;
 разматра односе са међународним трговинским институцијама;
 разматра питања која се односе на путне исправе;
 разматра питања која се односе на боравак и кретање странаца;
 разматра питања која се односе на успостављање и функционисање заједничких и
међународних комуникација;
 разматра питања која се односе на регулисање међуентитетског саобраћаја;
 разматра питања која се односе на контролу ваздушног саобраћаја;
 разматра питања која се односе на контролу фреквенција;
 разматра и друга питања из области међународних и спољних послова, спољне
трговине, царина, саобраћаја и комуникација.
Како је предвиђено Одјељком Д. (Опште одредбе о комисијама), чланом 31. став (1)
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ: “Комисија нема више од шест
чланова. Прерасподјела мјеста мора бити сразмјерна клубовима народа у Дому, од којих су
двије трећине чланова изабране са територије Федерације БиХ, а једна трећина са територије
Републике Српске.“
У складу с тим, чланови Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа током 2012. године били су: Хасан Бећировић,
предсједавајући Комисије, Стјепан Крешић, први замјеник предсједавајућег, Сташа
Кошарац, други замјеник предсједавајућег, те Нермина Капетановић, Борјана Кришто и
Огњен Тадић, чланови Комисије.
Сједницу Комисије сазива предсједавајући Комисије, у складу са чланом 38.
Пословника, и то, у правилу, пет дана прије одржавања сједнице, осим ако не постоје
оправдани разлози за њено сазивање у краћем времену.
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Предсједавајући Комисије, у сарадњи са секретаром, организује рад Комисије. За
сваку годину припрема се радни план, чији су садржај и рокови за реализовање постављени
оквирно, према очекиваним активностима на нивоу Босне и Херцеговине и према потребној
координацији са другим тијелима надлежним за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације. Могуће је помјерати рокове за разматрање питања из плана,
зависно од времена доспијевања материјала од надлежних институција, са основним циљем
да се материјали што краће задржавају у Комисији и у парламентарној процедури. Датуми
одржавања сваке сједнице, те присуство чланова Комисије сједницама могу се видјети у
табеларном приказу (прилог).
Зависно од дневног реда, односно броја материјала чије је разматрање предвиђено за
одређену сједницу, одређује се и вријеме трајања сједнице. Треба напоменути да се никада
тачно не одређује тренутак завршетка одређене сједнице Комисије за спољну и трговинску
политику, царине, саобраћај и комуникације. Наиме, увијек се омогућава и оставља довољно
времена извјестиоцима, предлагачима и члановима Комисије да искажу своје мишљење, став
или поставе питање у вези са материјалом о којем се расправља.
Комисија је у извјештајном периоду одржала десет сједница:
-

09. сједница
10. сједница
11. сједница
12. сједница
13. сједница
14. сједница
15. сједница
16. сједница
17. сједница
18. сједница

31.01.
29.02.
04.04.
14.05.
21.06.
17.07.
19.07.
19.10.
15.11.
03.12.

18 тачака дневног реда
3 тачке дневног реда
28 тачака дневног реда
13 тачака дневног реда
12 тачака дневног реда
8 тачака дневног реда
2 тачке дневног реда
15 тачака дневног реда
21 тачка дневног реда
13 тачака дневног реда

На сједницама Комисије разматране су укупно 133 тачке дневног реда, што је у
просјеку 13 тачака по сједници.
Комисију у њеном раду опслужује Канцеларија секретара Комисије. Општи и посебни
послови које обавља Канцеларија секретара Комисије регулисани су чл. 21. и 29. Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату Парламентарне
скупштине БиХ. Активности на сједници биљежи секретар Комисије. У сарадњи са
предсједавајућим, секретар Комисије израђује записник који чланови Комисије усвајају, у
правилу, на наредној заказаној сједници.
У Канцеларији секретара запослена су два државна службеника: секретар Комисије
(Ненад Пандуревић) и стручна сарадница (Добринка Савић).
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II - АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ
1. Предлози закона
У извјештајном периоду Комисија је разматрала два предлога закона, и то:
1. Предлог закона о царинској тарифи, предлагач: Савјет министара Босне и
Херцеговине, и
2. Предлог закона о измјени и допунама Закона о комуникацијама, предлагач: Савјет
министара Босне и Херцеговине.
Током разматрања у првој комисијској фази за предлоге закона Комисија је прибавила
мишљења Дирекције за европске интеграције БиХ у складу са чланом 98. Пословника Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ. Комисија је за предлоге закона благовремено
доставила мишљења Дому народа, а за све предлоге закона разматране у другој комисијској
фази Дому народа су благовремено достављени извјештаји.
За предлоге закона у другој комисијској фази благовремено су обављене све
активности у вези са подношењем амандмана, почевши од пријема амандмана, усаглашавања
између подносилаца те усвајања закона у идентичном тексту.
Оба предлога закона усвојена су у Дому народа и објављена у ''Службеном гласнику
БиХ у 2012. години''.
Програмом рада Савјета министара БиХ за 2012. годину, а који је послужио као основ
за израду Оријентационог плана Комисије, било је предвиђено да у парламентарну процедуру
буде упућено укупно 28 предлога закона из надлежности Комисије. Осим два предлога закона
које је Комисија разматрала, Дом народа је по хитном поступку усвојио још Закон о систему
државне помоћи у Босни и Херцеговини.
Међутим, у парламентарну процедуру у 2012. години нису достављени, иако су
Програмом рада Савјета министара БиХ били предвиђени сљедећи законски предлози:
Предлог закона о метрологији Босне и Херцеговине, Предлог закона о облигационим
односима у цивилном ваздухопловству, Предлог закона о путним исправама Босне и
Херцеговине, Предлог закона о измјени и допуни Закона о заштити потрошача у БиХ,
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити нових сорти пољопривредног
биља, Предлог закона о вину Босне и Херцеговине, Предлог закона о јавним путевима БиХ,
Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу, Предлог закона о
Агенцији за развој информационог друштва БиХ, Предлог закона о царинској политици
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Босне и Херцеговине, Предлог закона о царинским прекршајима, Предлог закона о
техничким захтјевима за производе и оцјењивање усклађености, Предлог закона о
међународној и међуентитетској унутрашњој пловидби БиХ, Предлог закона о поморском
добру и поморској пловидби, Предлог закона о измјенама и допунама Закона о жељезницама
БиХ, Предлог закона о органској производњи у БиХ, Предлог закона о измјенама и допунама
закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју, Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о Јавном РТВ систему БиХ, Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном
РТВ сервису БиХ, Предлог закона о РТВ каналу на хрватском језику, Предлог закона о
поштама Босне и Херцеговине, Предлог закона о електронским комуникацијама, Предлог
закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора, Предлог закона о гасу,
Предлог закона о заштити животне средине у БиХ и Предлог закона о недозвољеном
оглашавању.
2. Међународни споразуми
У наведеном периоду укупно разматрано је 76 међународних правних аката, од чега 75
ради давања предлога Дому народа за ратификацији, и у једном случају ради отказивања
(Конвенција о издавању криваца, закључена између Савјета министара БиХ и Швајцарске
Конфедерације, потписана 28. новембра 1887. године), и то:
1. Додатак бр.1 на Финансијски споразум који се односи на Национални програм за
Босну и Херцеговину – Дио I, на основу помоћи ИПА-е у транзицији и јачању
институција за 2008. годину,
2. Додатак бр. 2 Споразума о финансирању у вези са Националним програмом за Босну
и Херцеговину – Дио II, у оквиру ИПА-ине компоненте - Помоћ у транзицији и
изградњи институција за 2008. годину,
3. Споразум о зајму и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне и
Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (зајмопримац) и
Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и МХ
„ЕРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој (агенција за извршење пројекта) за
износ од 50.000.000,00 евра – Пројекат „Хидроелектрана Цијевна III“,
4. Споразум о финансирању и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и
Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (прималац) и
Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и МХ
„ЕРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој (агенција за извршење пројекта) за
износ од 5.390.000,00 евра – Пројект „Хидроелектрана Цијевна III“,
5. Додатни споразум о финансирању на Споразум о финансирању и пројекту од
12.октобра 2009. године, између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне и
Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (прималац), као и
Републике Српске, коју заступа Министарство финансија (РС), и Града Бање Луке
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(агенција за извршење пројекта) за износ до 980.000 евра – Пројекат: Градски системи
водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Бањој Луци – (Компоненте: 1.
„Водоснабдијевање“ и 2. „Системи за одвођење отпадних вода“),
6. Споразум између Fédération Internationale de Football Association (ФИФА), Uninon des
Association Européennes de Football (УЕФА) и Савјета министара Босне и
Херцеговине, Министарство финансија и трезора и Фудбалског савеза Босне и
Херцеговине, у вези са Пројектом о изградњи Центра за обуку у фудбалу Фудбалског
савеза БиХ (ФСБиХ) у Зеници, који заједно треба да финансирају ФИФА и УЕФА;
7. Међународна конвенција о хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе
и Протокола о измјени и допуни Међународне конвенције о хармонизованом систему
назива и шифарских ознака робе,
8. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Хрватске о изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке и
прикључних граничних дионица међудржавног пута Е-661,
9. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Хрватске о изградњи јужних граничних дионица аутопута на Коридору 5ц,
10. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Словеније о сарадњи у заштити од природних и цивилизацијских катастрофа,
11. Уговор између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду
Међународног центра за развој миграционе политике (ICMPD) у Бечу од 1. јуна 1993.
године,
12. Споразум о узајамној заштити тајних података између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Црне Горе,
13. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези са
прекограничним програмом Хрватска – Босна и Херцеговина у оквиру ИПА-ине
компоненте прекограничне сарадње за 2010. годину,
14. Допуна Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије у
погледу прекограничног програма Хрватска – Босна и Херцеговина у оквиру ИПАине компоненте прекограничне сарадње за 2008. годину,
15. Допуна Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије у
погледу прекограничног програма Босна и Херцеговина – Црна Гора у оквиру ИПАине компоненте прекограничне сарадње за 2008. годину,
16. Допуна Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије у
погледу прекограничног програма Босна и Херцеговина – Србија у оквиру ИПА-ине
компоненте прекограничне сарадње за 2008. годину,
17. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези са
прекограничним програмом Босна и Херцеговина – Србија у оквиру ИПАине компоненте прекогранична сарадња за 2010. годину,
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18. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези са
прекограничним програмом Босна и Херцеговина – Црна Гора у оквиру ИПАине компоненте прекограничне сарадње за 2010. годину,
19. Споразум о гранту у оквиру Државног програма ИПА 2009 за Босну и Херцеговину –
Побољшање инфраструктуре регионалне основне транспортне мреже у БиХ –
жељезнички транспорт – између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе
банке,
20. Споразум о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство
финансија и трезора БиХ, и UniCredit Bank Austria AG – Пројекат „Изградња
канализације и водоснабдијевања у Општини Челић“;
21. Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске
инвестиционе банке – Хитна помоћ у случају поплаве и превенција – А,
22. Уговор о кредиту, финансирању и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни и
Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (зајмопримац)
и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија,
и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и ЈП
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево (ЕПБиХ), и ЈП Електропривреда Хрватске
заједнице Херцег-Босне д.д. Мостар (ЕПХЗХБ) и ЈП Електропривреда Републике
Српске д.д. Требиње (ЕПРС) за 17.000.000,00 евра – SCADA/DMS/OMS/на
дистрибутивном нивоу,
23. Меморандум о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Лихтенштајна о успостављању миграционог партнерства између Босне и Херцеговине
и Лихтенштајна,
24. Допуна Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије
везано за програм финансирања учешћа Босне и Херцеговине у ЕРДФ-овим
транснационалним програмима Европске територијалне сарадње „Југоисточна
Европа“ и „Медитеран“ у оквиру ИПА-ине компоненте прекограничне сарадње за
2008. годину,
25. Допуна Финансијског споразума Хоризонталног програма о нуклеарној безбједности
и заштити од зрачења у оквиру Инструмента за претприступну помоћ за 2008. годину,
закљученог између Комисије Европских заједница и Босне и Херцеговине, 28. 07.
2009. године,
26. Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању, склопљен између Босне и Херцеговине и
Европске инвестиционе банке 26. 11. 2009. године у Сарајеву – кредит ИРБРС-а за
мала и средња предузећа (FI 25.254),
27. Меморандум о разумијевању између Министарства комуникација и транспорта
Босне и Херцеговине, Министарства саобраћаја, поморства и телекомуникација Црне
Горе и Министарства јавних радова и транспорта Републике Албаније за
реконструкцију и модернизацију пута Сарајево – Подгорица - Тирана (Р2б),
28. Споразум о Центру за безбједносну сарадњу – RACVIAC,
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29. Протокол између Савјета министара БиХ и Владе Републике Бугарске о спровођењу
Споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о реадмисији лица која
бораве без дозволе,
30. Технички аранжман између Савјета министара БиХ и Стејт департмента Сједињених
Америчких Држава за помоћ у уништавању лаког наоружања/лаког оружја, те разних
врста муниције,
31. Конвенција Савјета Европе о контакту који се тиче дјеце (ЕТС 192), сачињене у
Стразбуру 15. маја 2003. године,
32. Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искоришћавања и
сексуалне злоупотребе (ЕТС 201), сачињене у Ланзароту 25. 10. 2007. године,
33. Конвенција о међународном остваривању права за издржавање дјетета и другим
облицима издржавања породице, сачињена у Хагу, 23. 11. 2007. године,
34. Уговор о зајму (Пројекат градских саобраћајница Сарајево) између Босне и
Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
35. Финансијски уговор за пилот-програм за очување и рестаурацију културног насљеђа у
подручјима сукоба на западном Балкану за 2008. годину између Босне и Херцеговине
и Европске комисије,
36. Амандман на Споразум од 15. 12. 2011. године у вези са Споразумом о зајму и
пројекту од 23. фебруара 2010. године, за 71.000.000,00 евра, између KfW-а,
Франкфурт на Мајни (KfW), и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство
финансија и трезора (зајмопримац), и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа
Федерално министарство финансија, и Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске
заједнице Херцег Босне“, дионичко друштво Мостар (ЕПХЗХБ), (агенција за
извршење пројекта) – Вјетропарк Месиховина,
37. Споразум о реадмисији између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Републике Турске,
38. Уговор између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Македоније о ветеринарској сарадњи,
39. Споразум између Босне и Херцеговине и Републике Словачке о међународном
друмском превозу путника и терета,
40. Допуна број 2 Споразума о финансирању у вези са Државним програмом за Босну и
Херцеговину на основу ИПА – Помоћ у транзицији и компонента јачања институција
за 2007. годину,
41. Допуна број 3 Споразума о финансирању у вези са Државним програмом за Босну и
Херцеговину на основу ИПА– Помоћ у транзицији и компонента јачања институција
за 2007. годину,
42. Уговор о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој –
Пројекат обилазнице Брчко,
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43. Анекс III Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о
финансирању пројеката у корист правосуђа и/или судова и тужилаштава у Босни и
Херцеговини,
44. Споразум између Босне и Херцеговине и Републике Србије о узајамном заступању у
пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама,
45. Меморандум о правним и судским гаранцијама против незаконите обраде личних
података,
46. Споразум о конверзији дуга, склопљен између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW), и
Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора (зајмопримац),
као и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство
финансија, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија (РС), за
12.821.343,85 евра – „Конверзија дуга 3“,
47. Споразум о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство
финансија и трезора, и Raiffeisen Bank International AG – пројекат „Модернизација
Универзитета у Бањалуци“,
48. Споразум о зајму – Фаза III Пројекта модернизације болница у Босни и Херцеговини
између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Српске и Извозноувозне банке Кореје (Владине агенције за ЕДЦФ)
49. Аранжман између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Кореје
у вези са зајмом из Фонда за економску развојну сарадњу за Фазу III Пројекта
модернизације болница,
50. Уговор о зајму (Пројекат водоснабдијевања Чапљине) између Босне и Херцеговине и
Европске банке за обнову и развој;
51. Уговор о гаранцији (који се односи на Уговор о зајму за пут од Бање Луке до Добоја –
Фаза 1 Пројекта) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
52. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези са
хоризонталним програмом нуклеарне безбједности и заштите од радијације у оквиру
Инструмента претприступне помоћи за 2009. годину,
53. Конвенција Економске комисије Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ) о
прекограничним ефектима индустријских хаварија,
54. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије
о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком
одржавању,
55. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Молдавије о сарадњи у борби против организованог криминала, незаконите трговине
опојним дрогама и психотропним супстанцама, тероризма, као и других врста тешког
криминала,
56. Меморандум о разумијевању о сарадњи и подршци у вези са Секретаријатом
Конвенције о полицијској сарадњи за југоисточну Европу од 21. маја 2010. године,
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57. Протокол о измјенама и допунама Бечке конвенције о грађанској одговорности за
нуклеарну штету, број: 01,02,
58. Амандман I на Посебни уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и KfW-а
за Кредитни гарантни фонд III (КГФ III) за промовисање микро, малих и средњих
предузећа,
59. Кредитни споразум за Пројекат обнове стамбених јединица за расељена лица у Босни
и Херцеговини између Босне и Херцеговине и Саудијског фонда за развој,
60. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије који се
односи на Национални програм за 2011. годину у оквиру Инструмента претприступне
помоћи,
61. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези с
вишекорисничким програмом за Темпус у оквиру ИПА-ине компоненте помоћи у
транзицији и изградњи институција за 2011. годину,
62. Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске
инвестиционе банке, закључен 7. августа 2006. године у Сарајеву и 5. септембра 2006.
године у Луксембургу – Пројекат рехабилитације путева у Републици Српској,
63. Лисабонски споразум о заштити ознака поријекла и њиховом међународном
регистровању, од 31. октобра 1958. године, измијењен у Стокхолму 14. јула 1967.
године и с амандманима од 28. септембра 1979. године,
64. Мадридски споразум о сузбијању лажних и преварних ознака поријекла на
производима, закључен у Мадриду 14. априла 1891. године, ревидиран у Вашингтону
2. јуна 1911. године, у Хагу 6. новембра 1925. године, у Лондону 2. јуна 1934. године
и у Лисабону 31. октобра 1958. године,
65. Уговор о правном статусу Регионалног центра за заштиту животне средине за
централну и источну Европу,
66. Споразум о успостављању функционалног блока ваздушног простора централне
Европе,
67. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Шведске о полицијској
сарадњи,
68. Споразум између Босне и Херцеговине и Међународне агенције за атомску енергију о
примјени заштитних мјера у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја,
69. Измјене и допуне Статута Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ),
70. Додатни протокол уз Споразум између Босне и Херцеговине и Међународне агенције
за атомску енергију о примјени заштитних мјера у вези са Уговором о неширењу
нуклеарног оружја,
71. Конвенција о издавању криваца, закључена између Савјета министара БиХ и
Швајцарске Конфедерације, потписана 28. новембра 1887. године,
72. Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању, склопљен између Босне и Херцеговине и
Европске инвестиционе банке 26. марта 2007. године у Сарајеву – Санација путева у
Федерацији БиХ (FI 23.924)

10

73. Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке –
Коридор 5ц – друга фаза,
74. Споразум о успостављању функционалног блока ваздушног простора централне
Европе,
75. Конвенција о оснивању Европске канцеларије за комуникације (ЕЦО), број: 01,02,
76. Осми додатни протокол уз Устав Свјетског поштанског савеза (УПУ), усвојен у
Женеви 12. августа 2008. године, и акти Свјетског поштанског савеза (УПУ), усвојени
на 24. конгресу УПУ-а, одржаном у Женеви од 23. јула до 12. августа 2008. године.
Надлежна министарства благовремено су обавјештавана о разматрању споразума из
њихове надлежности и њихови представници су присуствовали сједницама Комисије.
За све међународне уговоре разматране на сједницама Комисија је благовремено
доставила извјештаје Дому народа са предлогом Комисије за давање сагласности за
ратификацију, односно отказивање међународног споразума.
3. Извјештаји институција Босне и Херцеговине
3.1. Извјештаји о раду
У току 2012. године на сједницама Комисије разматрани су сљедећи извјештаји о
активностима институција БиХ које спадају у надлежност Комисије, и то:
1. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2011.
години,
2. Извјештај о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине за 2011. годину,
3. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за
2011. годину.
Комисија је благовремено размотрила све достављене извјештаје а Дому народа
достављена су мишљења Комисије о свим наведеним извјештајима.
3.2. Остали извјештаји
Осим претходних извјештаја о раду институција БиХ, Комисија је разматрала и друге
извјештаје институција о специфичним питањима из њихове надлежности:
1. Годишњи извјештај о промету стратешке робе за 2008. годину,
2. Годишњи извјештај о промету стратешке робе за 2009. годину,
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3. Годишњи извјештаја о промету стратешке робе за 2010. годину,

4. Извјештај из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за 2011. годину.
Након расправе у Комисији, Дому народа достављена су мишљења о свим наведеним
извјештајима са одговарајућим предлозима закључака, како би их разматрао Дом народа.
4. Именовања
У извјештајном периоду Комисија је разматрала и предлоге за продужење мандата као
и за именовање чланова Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и
Херцеговине:
1. Разматрање продужења мандата члановима Управног одбора Јавног радиотелевизијског сервиса Босне и Херцеговине којима је истекао мандате, и
2. Разматрање ранг-листе Регулаторне агенције за комуникације за члана Управног
одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине из бошњачког
народа,
3. Разматрање ранг-листа Регулаторне агенције за комуникације за чланове Управног
одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине из српског и
хрватског народа.
5. Извјештаји и информације Министарства иностраних послова БиХ
С обзиром на своју надлежност и у области спољних послова, Комисија на својим
сједницама редовно разматра информације и извјештаје које Министарство иностраних
послова БиХ доставља Парламентарној скупштини БиХ. У извјештајном периоду Комисија је
разматрала укупно 19 информација и дописа Министарства иностраних послова БиХ.
Сједницама Комисије на којима су разматране ове информације присуствовали су
представници Министарства иностраних послова БиХ и додатно их образлагали, у
зависности од интереса чланова Комисије. Све информације примљене су к знању.
6. Извјештаји о међународним активностима
У оквиру своје надлежности, а на основу одредаба Правилника о међународним
активностима Парламентарне скупштине БиХ, на сједницама Комисије у наведеном периоду
разматрана су укупно 26 извјештаја са службених путовања парламентарних комисија и
делегација. Све извјештаје Комисија је примила к знању.
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7. Остали извјештаји и информације
Осим извјештаја о раду, Комисија је у оквиру своје надлежности разматрала и друге
врсте информација и докумената, од којих издвајамо само најзначајније:
1. Предлог извјештаја о раду Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2011. годину,
2. Предлог оријентационог плана рада Комисије за спољну и трговинску политику,
царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2012. годину,
3. Информација о спровођењу Стратегије преласка са аналогне на дигиталну земаљску
радиодифузију у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz у Босни и
Херцеговини,
4. Анализа спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине за период јануар-март 2012.
године, акт Министарства спољне трговине и економских односа БиХ;
5. Информација Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о стању и
проблемима у функционисању Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине;
6. Разматрање иницијативе Колегијума Дома народа да оба дома Парламентарне
скупштине БиХ спроведу расправу о спољнополитичкој оријентацији БиХ (задужење
Заједничког колегијума оба дома ПСБиХ),
7. Разматрање иницијативе Колегијума Дома народа да Представнички дом (оба дома
Парламентарне скупштине БиХ) спроведе расправу о стању и дјеловању јавних медија
у Босни и Херцеговини (задужење Заједничког колегијума оба дома ПСБиХ).
Након разматрања на сједницама Комисије, припремљени су и Колегијуму Дома
народа, односно Дому народа (у зависности од садржаја материјала) достављени извјештаји о
ставовима Комисије за сваки од наведених материјала.
8. Остале активности Комисије
Осим редовних сједница, Комисија је у 2012. учествовала и у другим активностима:
-

Састанак Комисије за спољну и трговинску политику, царине саобраћај и
комуникације Дома народа са Комисијом за спољне послове Велике народне
скупштине Републике Турске, 27. 02. 2012. године, у згради Парламентарне
скупштине БиХ,

-

Састанак чланова Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа са новоименованом амбасадорком Босне и Херцеговине у
Краљевини Шпанији Јасном Кривошић-Прпић, 17. 03. 2012. године, у згради
Парламентарне скупштине БиХ,
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-

Конференција „Људска права и спољна политика“, у организацији Комисије за
политичка питања и демократију ПССЕ и Комисије за људска права Сената Италије,
Торино, Италија, 13. децембра 2012. године - учествовала Нермина Капетановић,
чланица Комисије.

III - З А К Љ У Ч А К
Може се констатовати да је рад Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ у 2012. години био
успјешан. Рад Комисије је у највећој мјери зависио од материјала које је доставио Савјет
министара БиХ, односно Предсједништво БиХ.
Сви материјали из надлежности Комисије благовремено су разматрани, а сви
извјештаји, мишљења и други акти благовремено су достављани предсједавајућем, односно
Колегијуму Дома народа на даље поступање.
Присуство сједницама било је на задовољавајућем нивоу те ниједна сједница није
отказана или одгођена због недостатка кворума.
Осим тога, чланови Комисије присуствовали су и другим састанцима и скуповима на
којима су разматране теме и питања из надлежности Комисије.
Својим радом Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ у 2012. максимално је настојала
да допринесе успјешном раду Дома народа.

Предсједавајући Комисије
за спољну и трговинску политику
царине, саобраћај и комуникације
Хасан Бећировић

Прилог:
-

Табеларни приказ присуства сједницама
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ТАБЕЛАРНI ПРИКАЗ ДАТУМА ОДРЖАВАЊА СЈЕДНIЦА
КОМIСIЈЕ ЗА СПОЉНУ И ТРГОВИНСКУ ПОЛИТИКУ,
ЦАРИНЕ, САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ, С ПРИКАЗОМ ПРИСУСТВА
СЈЕДНИЦАМА
(за период од 01. 01. до 31. 12. 2012)
Хасан
Стјепан Сташа
Нермина
Борјана
Бећировић Крешић Кошарац Капетановић Кришто

Огњен
Тадић

Укупно

09. сједница
31.01.

+

+

+

+

+

+

6

10. сједница
29.02.

+

+

+

-

+

-

4

11. сједница
04.04.

+

+

+

+

-

+

5

+

+

+

-

+

-

4

13. сједница
21.06.

+

-

-

+

+

+

4

14. сједница
17.07.

+

-

+

+

+

-

4

15. сједница
19.07.

+

+

+

+

+

+

6

16. сједница
19.10.

+

+

-

+

+

+

5

17. сједница
15.11.

+

-

+

-

+

+

4

18. сједница
03.12.

+

-

+

-

+

+

4

Укупно

10/10

6/10

8/10

6/10

9/10

7/10

46/60

%

100

60

80

60

90

70

76,67

12. сједница
14.05.
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