Број/Broj: 02/2-50-8-23-3/11
Сарајево/Sarajevo, 26.07.2011.

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. 2010. до 31. 12. 2010. године)

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О КОМИСИЈИ
Основни циљ рада Комисије у извјештајном период био је да обезбиједи квалитетну
припрему рада Дома и што боље и ефикасније функционисање Дома народа, а тиме и
Парламентарне скупштине БиХ, кроз спровођење 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 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:
¾ прати вођење спољне политике утврђене од Предсједништва БиХ и Савјета
министара БиХ;
¾ разматра питања сарадње Босне и Херцеговине са Уједињеним народима и
међународном заједницом;
¾ разматра питања међупарламентарне сарадње с одговарајућим комисијама
парламената других земаља;
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¾ разматра питања сарадње са Савјетом Европе, Интерпарламентарном унијом,
Централноевропском иницијативом и Организацијом за безбједност и сарадњу у
Европи, те другим међународним организацијама;
¾ разматра питања рада с институцијама БиХ, компетентним за питања спољних
послова и међународних односа;
¾ разматра активности сталних или привремених делегација Парламентарне
скупштине БиХ у међупарламентарним институцијама;
¾ разматра питања сагласности за ратификацију међународних уговора, споразума и
конвенција;
¾ разматра питања отказивања међународних уговора, споразума и конвенција;
¾ разматра питања која се односе на спољнотрговинску политику;
¾ разматра питања која се односе на споразуме о међународној трговини;
¾ разматра питања која се односе на царинску политику;
¾ разматра питања која се односе на тарифе, прописе и законе из своје области;
¾ разматра питања која се односе на међународне обавезе БиХ;
¾ разматра односе са међународним трговинским институцијама;
¾ разматра питања која се односе на путне исправе;
¾ разматра питања која се односе на боравак и кретање странаца;
¾ разматра питања која се односе на успостављање и функционисање заједничких и
међународних комуникација;
¾ разматра питања која се односе на регулисање међуентитетског саобраћаја;
¾ разматра питања која се односе на контролу ваздушног саобраћаја;
¾ разматра питања која се односе на контролу фреквенција;
¾ 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 2010. године били су: Алма Чоло,
предсједавајућа Комисије, Божо Љубић, први замјеник предсједавајуће, Душанка Мајкић,
други замјеник предсједавајуће Комисије, Адем Ибрахимпашић, Бранко Зрно и Слободан
Шараба.
Сједницу Комисије сазива предсједавајућа 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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Предсједавајућа Комисије, у сарадњи са њеним 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, с
основним циљем да се материјали што краће задржавају у Комисији и у парламентарној
процедури. Датуми одржавања сваке сједнице, те присуство чланова Комисије на
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.
У свом раду, Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ имала је прилику да сарађује са
Комисијом за спољне послове, Комисијом за спољну трговину и царине и Комисијом за
саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Савјетом
министара БиХ, односно министарствима на државном нивоу. Међутим, потребно је
нагласити и чињеницу да министарства нису увијек благовремено испуњавала своје обавезе
и дужности, што се најбоље види из њиховог праћења сједница Комисије за спољну и
трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације, те пружања адекватних одговора и
достављања тражених информација.
Комисија је у извјештајном периоду одржала укупно 10 сједница:
− 37. сједница

18.01.

11 тачака дневног реда

− 38. сједница

11.02.

21 тачка дневног реда

− 39. сједница

17.03.

17 тачака дневног реда

− 40. сједница

30.03.

16 тачака дневног реда

− 41. сједница

10.05.

19 тачака дневног реда

− 42. сједница

23.06.

18 тачака дневног реда

− 43. сједница

12.07.

9 тачака дневног реда

− 44. сједница

27.07.

13 тачака дневног реда

− 45. сједница

29.07.

4 тачке дневног реда

− 46. сједница

30.08.

9 тачака дневног реда
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Треба напоменути да Комисија након 46. сједнице, одржане 30.08.2010. године, није
имала сједница будући да у току предизборне кампање те након одржавања октобарских
избора Дом народа ПСБиХ није засједао те није било потребе ни за одржавањем сједница
Комисије.
На редовним сједницама Комисије разматрано је укупно 137 тачака 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, секреатар Комисије израђује записник који чланови Комисије усвајају, у
правилу, на наредној заказаној сједници.
У Канцеларији секретара запослена са два државна службеника: секретар Комисије
(Ненад Пандуревић) и стручни сарадник (Добринка Савић).

II - АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ
1. Предлози закона
У извјештајном периоду 22 тачке дневног реда односиле су се на предлоге закона, гдје је
разматрано укупно 12 предлога закона. Десет предлога закона разматрано је и у првом и у
другом читању, а један само у другом читању и након тога су свих једанаест предлога закона
усвојени у Дому народа:
1. Предлог закона о дувану БиХ (друга комисијска фаза), предлагач: Савјет министара
БиХ;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и
Херцеговине (прва и друга комисијска фаза), предлагач: Савјет министара БиХ;
3. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини (прва и друга
комисијска фаза), предлагач: Савјет министара БиХ;
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних
улагања у Босни и Херцеговини (прва и друга комисијска фаза), предлагач: Савјет
министара БиХ;
5. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и
уређајима за евидентирање у друмском превозу (прва и друга комисијска фаза),
предлагач: Савјет министара БиХ;
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему
БиХ (прва и друга комисијска фаза), предлагач: Савјет министара БиХ;
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7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису
БиХ (прва и друга комисијска фаза), предлагач: Савјет министара БиХ;
8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама (прва и друга
комисијска фаза), предлагач: Савјет министара БиХ
9. Предлог закона о измјени и допунама Закона о царинској политици Босне и
Херцеговине (прва и друга комисијска фаза), предлагач: Савјет министара БиХ;
10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини (прва и друга комисијска фаза), предлагач: Савјет
министара БиХ
11. Предлог закона о заштити топографије интегрисаног кола (прва и друга комисијска
фаза), предлагач: Савјет министара БиХ.
Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу разматран је на
сједници Комисије само у првом читању, док ће разматрање у Дому народа и у другом
читању бити обављено у наредном периоду.
За све предлоге закона током разматрања у првој комисијској фази прибављена су
мишљења Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине у складу са чланом 98.
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
За све предлоге закона у првој комисијској фази израђена су и достављена Дому
народа мишљења, а за све предлоге закона разматране у другој комисијској фази израђени су
и Дому народа благовремено достављени извјештаји.
За све законе разматране у другом читању благовремено су обављене све активности у
вези са подношењем амандмана, почевши од пријема амандмана, усаглашавања између
подносилаца те усвајање закона у идентичном тексту.
2. Међународни споразуми
У наведеном периоду укупно је разматран 61 међународни правни акт ради давања
предлога Дому народа да се одобри њихова ратификација:
1. Ревидирани допунски споразум о пружању техничке помоћи од Међународне
организације за атомску енергију (ИАЕА) Босни и Херцеговини
2. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике
Њемачке о финансијској сарадњи у 2008. години
3. Шести додатни протокол уз Устав Свјетског поштанског савеза
4. Споразум између Министарства иностраних послова БиХ и Федералног министарства
европских и међународних послова Републике Аустрије о сарадњи у области развоја
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5. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Федеративне Републике Бразил о
ослобађању од виза за носиоце дипломатских, званичних или службених пасоша
6. Уговор о кредиту за Пројекат изградње постројења за десумпоризацију горивних
гасова за Термоелектрану Угљевик између Јапанске агенције за међународну сарадњу
и Босне и Херцеговине
7. Уговор о зајму и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине
и Републике Српске и града Бањалуке - Водоснабдијевање и канализација у граду
Бањалуци (компонента 1: Водоснабдијевање)
8. Уговор о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и
Херцеговине и Републике Српске и града Бањалуке - Градски систем
водоснабдијевање и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци (компонента 2:
Системи за одвођење отпадних вода)
9. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство
финансија и трезора БиХ, и Мађарске извозно-увозне банке за пројекат - Третман
отпадних вода у општини Тузла
10. Споразум између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о избјегавању двоструког
опорезивања и спречавању утаје пореза у односу на порезе на доходак и имовину
11. Амандман на Устав Међународне организације рада из 1997. године
12. Протокол између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Саудијске Арабије о
међусобној замјени некретнина - земљишта за изградњу дипломатских
представништава у Сарајеву и Ријаду
13. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Молдавије о узајамном
укидању визног режима за носиоце дипломатских и службених пасоша
14. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Словеније о правној помоћи у
грађанским и кривичним стварима
15. Кредитни споразум између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски
економски развој – Пројекат Аутопут Какањ-Доња Грачаница
16. Споразум о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Владе Арапске
Републике Египат
17. Споразум о ваздушном саобраћају између Босне и Херцеговине и Сиријске Арапске
Републике
18. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за
Пројекат Маховљанска петља
19. Споразум о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и
Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, као и Федерације
Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, и Општине
Бихаћ, Агенција за извођење пројекта, Прикупљање и третман отпадних вода, Бихаћ
20. Споразум о зајму (Пројекат побољшања животних услова на селу) између Босне и
Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни развој
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21. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о превозу путника и
терета у међународном друмском саобраћају
22. Споразум о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Владе Руске
Федерације
23. Споразум између Босне и Херцеговине и Републике Индије о међусобној правној
помоћи у кривичним стварима
24. Меморандум о разумијевању између савезног министра одбране и спорта Републике
Аустрије, Савјета министара БиХ, Владе Републике Хрватске, Владе Краљевине
Данске, Министарства иностраних послова Републике Француске, Владе Републике
Мађарске, Владе Републике Македоније, Владе Краљевине Холандије, Владе
Краљевине Норвешке, Владе Републике Пољске, Владе Швајцарске Конфедерације,
Владе Републике Турске, Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне
Ирске и Владе Сједињених Америчких Држава везано за сарадњу у раду Центра за
обуку за операције подршке миру у Босни и Херцеговини
25. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских
заједница у вези са мултикорисничким програмом 2Б, за пројекте који захтијевају
Споразум о финансирању у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у 2008.
години
26. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских
заједница у вези са хоризонталним програмом о нуклеарној сигурности и заштити од
зрачења, у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у 2008. години
27. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе
банке – Кредит Инвестиционо-развојне банке Републике Српске за мала и средња
предузећа
28. Споразум о кредиту између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и
развој (ИБРД) – Побољшање приступа финансијским пројектима за мала и средња
предузећа
29. Споразум између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о измјенама Споразума
о међусобном извршаванају судских одлука у кривичним стварима
30. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Србије о измјенама и допунама
Уговора између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о правној помоћи у
грађанским и кривичним стварима
31. Конвенција о забрани касетне муниције, Осло, 03. 12. 2008.
32. Споразум о војном гранту између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Републике Турске, Имплементационог протокола о финансијској помоћи између
Министарства одбране Босне и Херцеговине и Генералштаба Републике Турске и
Логистичког имплементационог протокола између Министарства одбране Босне и
Херцеговине и Генералштаба Републике Турске
33. Уговор између Босне и Херцеговине и Свете Столице о душебрижништву католичких
вјерника, припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине
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34. Споразум о финансирању и Пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и
Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Јавног предузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне“ д.д. Мостар (ЕПХЗХБ) за
Пројекат „Допунске мјере за Вјетроелектрану Месиховина“
35. Споразум о зајму и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и
Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине и Јавног предузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне“ д. д. Мостар за Пројект
„Вјетроелектрана Месиховина''
36. Споразум о кредиту између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој
– Пројекат гасификације Средњобосанског кантона
37. Протокол о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних
водотока и међународних језера из 1992. године
38. Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, Стразбур, 5. новембра 1992.
39. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Француске о сарадњи у области унутрашње безбједности
40. Европска конвенција о заштити археолошке баштине усвојене у Лондону, 6. маја
1969. године
41. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и
развој - Пројекат за отпадне воде у Сарајеву
42. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог Фонда за међународни
развој – Пројекат унапређења услова живота на селу
43. Уговор између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније о избјегавању двоструког
опорезивања и спречавању фискалне утаје у односу на порезе на доходак и имовину
44. Уговор о гаранцији за Кредитну линију Агенцији за осигурање депозита Босне и
Херцеговине између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој
45. Конвенција о Центру за спровођење закона у Југоисточној Европи, Букурешт, 09. 12.
2009. године
46. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске
о сарадњи у области здравства
47. Споразум о економској сарадњи између Министарства спољне трговине и економских
односа БиХ и Министарства индустрије и трговине Чешке Републике
48. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије у области
образовања, културе и спорта
49. Споразум између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о размјени и обостраној
заштити тајних података
50. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Србије о измјенама и допунама
Уговора између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о међусобном
извршавању судских одлука у кривичним стварима
51. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за
развој – Прво програмско финансирање за развојне политике јавне потрошње
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52. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и
развој – Први програмски зајам за развојне политике јавне потрошње
53. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за
развој – Пројекат подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању
54. Споразум о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство
финансија и трезора, и Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengessellschaft за пројекат
„Изградња нове болнице у Бијељини“
55. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Федеративне
Републике Бразил о дјелимичном укидању виза
56. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Арапске Републике
Египат о узајамном укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних
пасоша
57. Статут Међународне агенције за обновљиву енергију (ИРЕНА)
58. Споразум о сарадњи у области туризма између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Црне Горе
59. Споразум између Босне и Херцеговине и Народне Демократске Републике Алжир о
избјегавању двоструког опорезивања и спречавању фискалне евазије у односу на
порезе на доходак и имовину
60. Споразум о ваздушном саобраћају између Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Републике Индије
61. Протокол између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Естоније о спровођењу Споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине
о реадмисији лица која бораве без дозволе (Протокол о спровођењу).
Надлежна министарства су благовремено обавјештавана о разматрању споразума из
њихове надлежности, и њихови представници су, осим у неколико ријетких случајева,
присуствовали сједницама Комисије.
За све међународне уговоре разматране на сједницама Комисије урађени су и
благовремено достављени Дому народа извјештаји са предлогом Комисије за давања
сагласности за ратификацију.

3. Комисија је на сједницама разматрала и сљедеће материјале из своје
надлежности:
3. Извјештаји о раду
У току 2010. године на сједницама Комисије разматрани су сљедећи извјештаји о
активностима институција Босне и Херцеговине које спадају у надлежност Комисије:
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1. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2009. годину
2. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за
2009. годину
3. Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2009. годину
4. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2009.
години
5. Извјештај о раду Управног одбора Извозно кредитне агенције БиХ за 2009. годину
6. Извјештај о активностима на Пројекту „Аутопут на Коридору 5ц“ и Плана
наредних активности
7. Предлог мјера Савјета министара БиХ за побољшање услова пословања у
пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији Босне и Херцеговине;
8. Извјештај Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у
Парламентарној скупштини Савјета Европе о активностима Савјета Европе у 2009.
години.
Након расправе у Комисији, Дому народа достављена су мишљења о свим наведеним
извјештајима.
1.2. Именовања
У извјештајном периоду Комисија је разматрала и један предлог за именовање, у
случају када је Парламентарна скупштина БиХ надлежна за именовања:
1. Разматрање ранг-листе кандидата за члана Управног одбора Јавног радиотелевизијског сервиса Босне и Херцеговине из хрватског народа

1.3. 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 47 информација и дописа Министарства иностраних послова БиХ.
Сједницама Комисије на којима су разматране ове информације присуствовали су
представници Министарства иностраних послова и додатно их образлагали, у зависности од
интересовања чланова Комисије. Све информације су примљене к знању.
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1.4. Извјештаји о међународним активностима
У оквиру своје надлежности, а на основу одредаба Правилника о међународним
активностима Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на сједницама Комисије у
наведеном периоду разматрано је укупно 16 извјештаја са службених путовања
парламентарних комисија и делегација. Све наведене извјештаје Комисија је примила к
знању.
3.5. Остали извјештаји и информације
Осим извјештаја о раду, Комисија је у оквиру своје надлежности разматрала и друге
врсте информација и докумената, од којих издавајамо само најзначајније:
1. Допуњени оријентациони план рада Комисије за спољну и трговинску политику,
царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ за
2009. годину
2. Годишњи извјештај Министарства иностраних послова БиХ о закљученим
међународним уговорима и стању међународних уговора који су у поступку
ратификације
3. Допис Управног одбора Радио-телевизије БиХ у вези са искључењем средњоталасног
одашиљача у Доњим Моштрама (на основу задужења Колегијума Дома народа
ПСБиХ, број: 02-50-1-17-40-5/10 од 30. 03. 2010. године)
4. Захтјев делегата Слободана Шарабе за разматрање тачке дневног реда на сједници
Дома народа: Утврђивање смјерница за дјеловање привремених делегација које, у име
БиХ, учествују на међународним скуповима (задужење Колегијума Дома народа, број:
02-50-1-117-42-8/10 од 28. 05. 2010. године)
5. Допис УОБХРТ по закључку Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа са 41. сједнице, одржане 10. 05. 2010. године
6. Допис предузећа Глобтоур, Међугорје, број: 02-29-117/10 од 18. 01. 2010. године (на
основу задужења Колегијума Дома народа ПСБиХ, број: 02-50-1-17-39-6/10 од 16. 02.
2010. године)
7. Допис Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине, број: 01.02-29-199/10
од 28. 01. 2010. године (на основу задужења Колегијума Дома народа ПСБиХ, број:
02-50-1-17-39-7/10 од 16. 02. 2010. године).
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.
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4. Остале активности Комисије
У току 2010. године, осим редовних сједница Комисије, одржана су и два састанка на
којима су учествовали и чланови Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа:
1.

Заједнички састанак Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и Комисије за спољне
послове Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ са новоименованим
шефовима дипломатско-конзуларних представништава БиХ, 24. 02. 2010.

2. Састанак чланова Колегијума Дома народа, Комисије за спољн послове
Представничког дома и Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и везе Дома народа са делегацијом Комисије за спољне послове Доњег дома
Парламента Републике Италије, 03. 03. 2010.

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 2010. години био
успјешан. Рад Комисије је у највећој мјери зависио од достављених материјала од Савјета
министара БиХ односно Предсједништва 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 даљи поступак.
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 успјешним радом Комисија за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ значајно је
допринијела успјешном раду Дома народа.

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

Табеларни приказ присуства сједницама

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ДАТУМА ОДРЖАВАЊА СЈЕДНИЦА
КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ И ТРГОВИНСКУ ПОЛИТИКУ,
ЦАРИНЕ, САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ, СА ПРИКАЗОМ ПРИСУСТВА
СЈЕДНИЦАМА
(за период од 01. 01. до 31. 12. 2010. године)
Алма
Чоло

Божо
Љубић

Душанка
Мајкић

Адем
Ибрахимпаши
ћ

Бранко
Зрно

Слободан
Шараба

Укупно

37. сједница
18.01.

+

+

-

+

+

+

5

38. сједница
11.02.

+

+

-

+

+

+

5

39. сједница
17.03.

+

-

+

+

+

+

5

40. сједница
30.03.

+

-

-

+

+

+

4

41. сједница
10.05.

+

-

-

+

+

+

4

42. сједница
23.06.

-

+

-

+

+

+

4

43. сједница
12.07.

+

+

-

+

+

+

5

44. сједница
27.07.

+

-

-

+

+

+

4

45. сједница
29.07.

+

+

-

+

+

+

5

46. сједница
30.08.

+

-

-

+

+

+

4

Укупно

9/10

5/10

1/10

10/10

10/10

10/10

45/60

%

90

50

10

100

100

100

75
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