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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Сарајево, јануaр 2013. године

Трг БиХ 1, 71000 Сарајево/ Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, тел/tel. +387 (0) 33 28 44 22, факс/fax +387 (0) 33 22 68 41

На основу члана 60. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07,
87/09 и 28/12), Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома, на 20.
сједници одржаној 29. јануара 2013. године, у с в о ј и л а ј е

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
Увод
Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ (у даљем тексту: Комисија) пратиће и разматраћe 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 43. Пословника Представничког дома, Комисија ће у оквиру своје
надлежности разматрати питања које се односе на: спољнотрговинску политику,
споразуме о међународној трговини, царинску политику, тарифе, прописе и законе из
ове области, међународне обавезе Босне и Херцеговине, односе сa 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 Представничког дома.
Предвиђена активност Комисије за 2013. годину превасходно сe заснива на Плану
активности Савјета министара БиХ, Плану активности Секратаријата Парламентарне
скупштине БиХ, те на специфичним активностима које проистичу из њене надлежности
утврђене Пословником Представничког дома ПСБиХ.
Обавеза израде и достављања оријентационог радног плана за све комисије
предвиђена је чланом 60. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
Циљ Комисије је да се планирана или предложена питања разматрају на вријеме и да
активности буду усклађене са захтјевима Представничког дома.
Предвиђена активност Комисије за 2013. гоину заснива се, прије свега, на Плану
активности Савјета министара БиХ, Плану активности Секратаријата Парламентарне
скупштине БиХ, те на специфичним активностима које проистичу из њене надлежности
утврђене Пословником Представничког дома ПСБиХ
Савјет министара БиХ није доставио Парламентарној скупштини БиХ Програм рада
Савјета министара БиХ за 2013. годину, а све материјале које Савјет министара БиХ
упути у парламентарну процедуре Комисија ће благовремено разматрати у складу са
роковима предвиђеним Пословником Представничког дома.
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Тек након усвајања Оријентационог радног плана Представничког дома Комисија ће
моћи конкретно прецизирати своје обавезе у оквиру законодавне и информативне
активности.
У овом плану наведене су поједине специфичне активности спољне трговине и
царина, што значи да ће план рада Комисије бити флексибилан и прилагођаван
актуелним темама.

ПЛАН РАДА ПО КВАРТАЛИМА
ЈАНУАР – МАРТ
а) Законодавна активност
1.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити нових сорти
биља у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ;

2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Спољнотрговинској
комори Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ.
б) Остале активности









Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2012. годину - Министарства
за спољну трговину и економске односе, Канцеларије за ветеринарство БиХ;
Управе БиХ за заштиту здравља биља и самосталне управне организације
Агенције за надзор над тржиштем;
Извјештај није наведен у Програму рада Савјета министара БиХ за 2013.
годину,
Годишњи извјештај о реализацији мјера за побољшање услова
пословања у пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији
Босне и Херцеговине, носилац посла Министарство спољне трговине и
економских односа;
Анализа спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине за период
јануар-јуни 2012. године, материјал Министарства спољне трговине и
економских односа;
Припрема и усвајање Извјештаја о раду Комисије у 2012. години;
Припрема и усвајање Оријентационог радног плана Комисије за 2013. годину.

Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из
надлежности Комисије.
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АПРИЛ - ЈУНИ
a) Законодавна активност
1. Предлог закона о вину, предлагач: Савјет министара БиХ;
2. Предлог закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога,
предлагач: Савјет министара БиХ.
б) Остале активности


Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и
Херцеговине за 2012. годину, носилац посла: Извозно-кредитна агенција
Босне и Херцеговине;
 Извјештај из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за 2012.
годину, носилац посла: МСТЕОБиХ, предлагач: Савјет министара БиХ;
 Полугодишњи извјештај о реализацији Мапе пута с циљем стварања
услова за извоз производа животињског и биљног поријекла, носилац
посла: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ;
 Завршни извјештај о резултатима преговора за закључивањем
Споразума о слободној трговини с ЕФТА-ом (Европска асоцијација о
слободној трговини коју чине: Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и
Швајцарска - из августа 2010), носилац посла: Министарство спољне
трговине и економских односа БиХ;
 Информација о стању у области опште безбједности производа и
надзора над тржиштем у БиХ у 2012. години, носилац посла: Министарство
спољне трговине и економских односа БиХ.
 Састанци са члановима и представницима Сектора за пољопривреду
Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, с циљем
предузимања активности у реализацији мјера за побољшање услова
пословања у пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији
Босне и Херцеговине.
Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из надлежности
Комисије.
ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР
a) Законодавна активност
1.

2.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спречавању и
сузбијању злоупотребе опојних дрога, предлагач: Савјет министара
БиХ;
Предлог закона о контроли спољнотрговинског промета оружја и
војне опреме, предлагач: Савјет министара БиХ.

Разматрање закона и других аката из надлежности Комисије и достављање
мишљења, извјештаја и других аката Представничком дому, Колегијуму
Представничког дома и другим тијелима.
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б) Остале активности:
Полугодишњи извјештај о реализацији мјера за побољшање услова
пословања у пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији
БиХ, носилац посла: Министарство спољне трговине и економских односа
БиХ у складу са закључцима Комисије;
Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из надлежности
Комисије.
ОКТОБАР- ДЕЦЕМБАР
1. Законодавна активност
1. Предлог закона о царинској политици Босне и Херцеговине,
предлагач: Савјет министара БиХ;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривреди,
исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет
министара БиХ;
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Спољнотрговинској
комори БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ.
б) Остале активности








Извјештај о раду Извозног вијећа БиХ, носилац посла: Министарство спољне
трговине и економских односа БиХ;
Информација о закључивању Протокола о међусобном повезивању и
прихватању докумената које су издале акредитоване лабораторије за
храну и храну за животиње између МСТЕО БиХ и надлежног министарства
Владе Републике Македоније, носилац посла: Министарство спољне трговине
и економских односа БиХ;
Разматрање Анализе спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине за
период јануар–септембар 2013. године, обрађивач: Министарство спољне
трговине и економских односа БиХ у сарадњи са Спољнотрговинском комором
БиХ и Агенцијом за статистику БиХ (ако је достави Савјет министара БиХ);
План за поступну хармонизацију мјера домаће подршке пољопривреди и
руралном развоју у БиХ (2013-2015), носилац посла: Министарство спољне
трговине и економских односа БиХ;
Годишњи извјештај о реализацији Мапе пута с циљем стварања услова за
извоз производа животињског и биљног поријекла, носилац посла:
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ.

Разматрање осталих аката - информације, извјештаји и други акти из надлежности
Комисије.
Међупарламентарне активности
За евентуалне позиве у иностранство у 2013. години у вези са дјелокругом Комисије,
биће испоштована одлука Колегијума Представничког дома.
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Остале активности
Према указаној потреби, Комисија ће се састајати са представницима надлежних
ентитетских министарстава, Владе Брчко Дистрикта БиХ, СТКБиХ, Савјетом за
заштиту потрошача Босне и Херцеговине, Привредне коморе Федерације БиХ;
Привредне коморе Републике Српске, разних невладиних организација и удружења
произвођача, с циљем смањења царинских баријера при извозу 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.
Комисија ће настојати да унаприједи сарадњу са другим институцијама Босне и
Херцеговине, а нарочито са Министарством спољне трговине и економских односа
БиХ и Управом за индиректно опорезивање БиХ.
Нове обавезе које се могу појавити, прије свега предлози закона из надлежности
Комисије и овлашћених предлагача, биће благовремено разматране на сједницама
Комисије.
РЕЗИМЕ
Комисија за спољну трговину и царине настојаће да у потпуности реализује планиране
активности. Такође, Комисија задржава право да у фази расправе о Оријентационом
радном плану утврди и друге предлоге закона и аката када буду достављени у
парламентарну процедуру.

Предсједавајући Комисије
Борислав Бојић
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