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На основу члана 35. став (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. 2013. до 31. 12. 2013. године)

Уводне напомене
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, реализовањем општих опредјељења 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 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 с Уједињеним нацијама и међународном
заједницом;
 разматра питања међупарламентарне сарадње с одговарајућим комисијама
парламената других земаља;
 разматра питања сарадње са Савјетом Европе, Интерпарламентарном унијом,
Централноевропском иницијативом и Организацијом за европску безбједност и
сарадњу, те другим међународним организацијама;
 разматра питања рада с 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;
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разматра питања која се односе на међународне обавезе БиХ;
разматра односе с 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.

ПОГЛАВЉЕ I - СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
Одјељак А: Статистички подаци о сједницама
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 с територије Федерације БиХ, а једна трећина с територије
Републике Српске.“
У складу с тим, чланови Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа током 2013. 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.
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 с 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).
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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 с материјалом о којем се расправља.
Комисија је у извјештајном периоду одржала осам сједница:
 19. сједница

16.01.

20 тачака дневног реда

 20. сједница

25.02.

15 тачака дневног реда

 21. сједница

10.04.

14 тачака дневног реда

 22. сједница

21.05.

22 тачке дневног реда

 23. сједница

22.07.

24 тачке дневног реда

 24. сједница

11.09.

10 тачака дневног реда

 25. сједница

04.11.

24 тачке дневног реда

 26. сједница

16.12.

14 тачака дневног реда

На сједницама Комисије разматране су укупно 143 тачке дневног реда, што је у
просјеку 18 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 с
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).

Одјељак Б. Законодавне активности
У извјештајном периоду Комисија је разматрала два предлога закона, и то:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити нових сорти биља у Босни и
Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-2/13, од 09. 01. 2013.
године, и
2. Предлог закона о измјени и допуни Закона о акцизама у Босни и Херцеговини,
предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-44/13, од 20. 09. 2013. године
(друга комисијска фаза).
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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 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 с подношењем амандмана, почевши од пријема амандмана, усаглашавања
између подносилаца те усвајања закона у идентичном тексту.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити нових сорти биља у Босни и
Херцеговини усвојен је у Дому народа и објављен у „Службеном гласнику БиХ“ у 2013.
години, док ће се Предлог закона о измјени и допуни Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини у другом читању разматрати у 2014. години.
На основу програма рада Савјета министара БиХ за 2012. и 2013. године, а који су
послужили као основ за израду Оријентационог плана Комисије, било је предвиђено да у
парламентарну процедуру буде упућено укупно 25 предлога закона из надлежности
Комисије. Истина, Предлог закона о измјени и допуни Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини, према Пословнику Дома народа, не спада у надлежност Комисије за спољну и
трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације, али је Комисија наведени предлог
закона разматрала на основу задужења Колегијума Дома народа.
Осим два приједлога закона које је Комисија разматрала, Дом народа је, од закона који
спадају у надлежност Комисије, по хитном поступку усвојио још Закон о измјени и допунама
Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора, Закон о измјенама и
допунама Закона о Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине и Закон о измјенама и
допунама Закона о путним исправама, а у парламентарну процедуре ради разматрања по
хитном поступку достављен је и Приједлог закона о измјенама Закона о оснивању Компаније
за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини.
Међутим, у парламентарну процедуру у 2013. години нису достављени, иако су били
предвиђени Планом рада, сљедећи предлози закона: Предлог закона о вину Босне и
Херцеговине, Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу,
Предлог закона о метрологији Босне и Херцеговине, Предлог закона о измјени и допуни
Закона о заштити потрошача у БиХ, Предлог закона о техничким захтјевима за производе и
оцјењивању усклађености, Предлог закона о јавним путевима БиХ, Предлог закона о
Агенцији за развој информатичког друштва БиХ, Предлог закона о облигационим односима у
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цивилном ваздухопловству, Предлог закона о царинској политици Босне и Херцеговине,
Предлог закона о царинским прекршајима, 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 поштама Босне и Херцеговине, Предлог закона о
електронским комуникацијама, Предлог закона о гасу, Предлог закона о заштити животне
средине у БиХ и Предлог закона о недопуштеном оглашавању.

Одјељак Ц. Међународни споразуми
У наведеном периоду укупно је разматрано 90 међународних правних аката:
1. Измјена бр. 1 Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске
инвестиционе банке, потписан 22. 12. 2006. године у Сарајеву и 08. 01. 2007. године у
Луксембургу – Обнова електричне енергије II (FI No 23.871);
2. Амандман на Споразум о измјенама и допунама Уговора о финансирању између Босне
и Херцеговине и Европске инвестиционе банке – Босна и Херцеговина, Пројекат цеста
(Сарајевска заобилазница) FI No 20.515 – SERAPIS No 1998 – 2395;
3. Споразум о зајму (Додатно финансирање за Пројекат побољшања приступа малих и
средњих предузећа финансијским средствима) између Босне и Херцеговине и
Међународне банке за обнову и развој;
4. Споразум о финансирању (Пројекат развоја наводњавања) између Босне и
Херцеговине и Међународне развојне асоцијације;
5. Први амандман на Споразум који се односи на Кредитни споразум потписан 21 03.
2011. године за финансирање Пројекта испоруке опреме и обављања услуга за двије
болнице у Сарајеву између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство
финансија и трезора БиХ (зајмопримац), и UniCredit Bank Austrija AG, Беч, Аустрија
(банка);
6. Споразум о ИПА гранту ЕК (Пројекат рехабилитације пловног пута ријеке Саве)
између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој која дјелује у
улози администратора Европске комисије за траст фонд Инструмента претприступне
помоћи Европске уније;
7. Споразум о ИПА гранту ЕК (Други пројекат управљања чврстим отпадом: Мостар и
Бања Лука) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој која
дјелује у улози администратора Европске комисије за траст фонд Претприступног

6

инструмента Европске уније, који је потписан 24. 07. 2012. године у Сарајеву, и
Амандмана на Споразум о ИПА гранту ЕК (ТФ бр. 011456), који је потписан 08. 08.
2012. у Вашингтону и 22. 08. 2012. године у Сарајеву;
8. Меморандум о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Исламске Републике Иран о сарадњи у области туризма;
9. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Македоније о сарадњи у области здравства и медицинских наука;
10. Протокол о спровођењу између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Чешке Републике уз Споразум између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о
реадмисији лица која бораве без дозвола;
11. Меморандум о разумијевању између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу
Босне и Херцеговине у Програму „Европа за грађане“;
12. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Молдавије о правној помоћи у
грађанским и кривичним стварима;
13. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске
Републике Пакистан о одбрамбеној сарадњи;
14. Споразум о финансирању - Техничка помоћ за аутопут на Коридору 5ц – БиХ
(Техничка помоћ у склопу инвестиционог оквира за Западни Балкан) између Европске
инвестиционе банке и Босне и Херцеговине и ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар;
15. Споразум о кредиту (пројекат „Модернизација Универзитета у Бихаћу“) између Босне
и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, и Raiffeisen Bank
International AG;
16. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о
програму прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Србија у оквиру компоненте
Прекогранична сарадња програма ИПА за 2011. годину;
17. Додатак 1 Споразума о финансирању који се односи на државни програм за Босну и
Херцеговину – Дио II по ИПА компоненти транзицијске помоћи и јачања институција
за 2009. годину;
18. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије који се
односи на Хоризонтални програм о нуклеарној безбједности и заштити од зрачења у
оквиру Инструмента претприступне помоћи за 2011. годину;
19. Протокол између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Румуније о
спровођењу Споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о
реадмисији лица која бораве без дозволе (протокол),
20. Безбједносни споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Краљевине Норвешке;
21. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске
о сарадњи у области одбране;
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22. Споразум о гранту у оквиру ИПА 2010 – Национални програм за Босну и Херцеговину,
Дио 1 – Водовод и канализација у РС-у – између Босне и Херцеговине и Европске
инвестиционе банке;
23. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине, Европске комисије и
Заједничког управљачког тијела које се налази у Француској, у вези с интеграцијом
средстава из Инструмента претприступне помоћи унутар транснационалног програма
сарадње Медитеран за помоћ из Европског регионалног развојног фонда у оквиру
циља Европске територијалне сарадње (подијељено управљање);
24. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о
програму прекограничне сарадње Хрватска – Босна и Херцеговина у оквиру
компоненте прекогранична сарадња програма ИПА за 2011. годину;
25. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије о
програму прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора у оквиру
компоненте Прекогранична сарадња програма ИПА за 2011. годину;
26. Допуна Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских
заједница о међуграничном програму Босна и Херцеговина – Црна Гора у склопу
ИПА-ине компоненте међуграничне сарадње за 2009. годину;
27. Уговор о изручењу између Босне и Херцеговине и Црне Горе;
28. Додатак 1 Финансијском споразуму за Хоризонтални програм нуклеарне безбједности
и заштите од радијације по Инструменту претприступне помоћи за 2009. годину;
29. Споразум о гранту ЕК ИПА (Пројекат заштите квалитета воде: Потпројекат за воду и
канализацију Живинице) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову
и развој у својству администратора Европске комисије за траст фонд Инструмента
претприступне помоћи Европске уније;
30. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Азербејџан о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању фискалне утаје у
односу на порезе на доходак и имовину;
31. Измјене Статута Међународног монетарног фонда за реформу Извршног одбора;
32. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези с
вишекорисничким програмом за ТЕМПУС 2012. у склопу Инструмента
претприступне помоћи;
33. Споразум о гранту између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и
развој за Пројекат техничке подршке за унапређивање инвестиционе климе и
институцијско јачање;
34. Уговор о правној помоћи у грађанским и привредним стварима између Босне и
Херцеговине и Народне Демократске Републике Алжир;
35. Уговор између Босне и Херцеговине и Народне Демократске Републике Алжир о
међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима;
36. Уговор о екстрадицији између Босне и Херцеговине и Народне Демократске
Републике Алжир;
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37. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Молдавије о реадмисији лица с недозвољеним боравком;
38. Додатни споразум о финансирању 2 на Споразум о финансирању и пројекту од
12.10.2009. између KfW-а, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа
Министарство финансија и трезора БиХ (прималац), као и Републике Српске, коју
заступа Министарство финансија РС, и Града Бање Луке (агенција за извршење
пројекта), на износ од 1.470.000,00 евра – Градски водоводни и канализациони систем
у Бањој Луци, Компонента 1 - Водоснабдијевање и Компонента 2 - Системи
канализације (пројекат);
39. Први амандман на Споразум који се односи на Споразум о кредиту од 20. 07. 2010. за
финансирање Пројекта набавке, инсталације, обуке и одржавања медицинске и
немедицинске опреме и услуга у Кантоналној болници у Орашју, између Босне и
Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора БиХ, и Unicredit
Bank Austria AG;
40. Споразум о гранту ЕК ИПА Дио 1 (Пројекат отпадних вода за Сарајево) између Босне
и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој у улози администратора
Европске комисије за траст фонд за Претприступни инструмент Европске уније;
41. Први амандман на Споразум који се односи на Споразум о кредиту, склопљен 27. 12.
2010. године за финансирање обнове и проширење канализационог система у
Градишци, између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и
трезора БиХ, и Unicredit Bank Austria AG;
42. Амандман бр. 2 на Уговор о финансирању, склопљен између Босне и Херцеговине и
Европске инвестиционе банке 21. 12. 2005. у Сарајеву и 28. 12. 2005. године у
Луксембургу, с накнадним измјенама – Финансирање Пројекта Жељезнице II (FI No
23.3769);
43. Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању склопљен између Европске инвестиционе
банке, Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине 15. 07. 2008. у
Сарајеву и 18. 08. 2008. године у Луксембургу – Вода и санитација Федерације БиХ
(FI 24.569);
44. Допуна бр. 1 Финансијског споразума о државном програму за Босну и Херцеговину –
Дио I у оквиру ИПА-е – компонента помоћи у транзицији и изградњи институција за
2010. годину;
45. Споразум о финансирању (Пројекат регистрације некретнина) између Босне и
Херцеговине и Међународне асоцијације за развој;
46. Споразум о финансирању и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW), и
Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора БиХ
(прималац), као и Федерације Босне и Херцеговине, коју представља Федерално
министарство финансија (ФБиХ) и Општине Бихаћ (агенција за извршење пројекта)
на износ до 2.940.000,00 евра – Прикупљање и третман отпадних вода Бихаћ
(пројекат);
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47. Уговор између Босне и Херцеговине и Народне Републике Кине о екстрадицији;
48. Уговор између Босне и Херцеговине и Народне Републике Кине о правној помоћи у
грађанским и привредним стварима;
49. Уговор између Босне и Херцеговине и Народне Републике Кине о међусобном
пружању правне помоћи у кривичним стварима;
50. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о изручењу;
51. Уговор о трансферу осуђених лица између Босне и Херцеговине и Републике Индије;
52. Двогодишњи споразум о сарадњи између Босне и Херцеговине и Регионалне
канцеларије Свјетске здравствене организације за Европу за 2012 – 2013;
53. Додатни протокол између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о измјенама и
допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о подстицању и
узајамној заштити улагања;
54. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Хрватске о узајамном укидању виза, потписан 05. 12. 2003. године;
55. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Азербејџан о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша;
56. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске Федерације о
условима узајамних путовања држављана Босне и Херцеговине и држављана Руске
Федерације;
57. Измјене и допуне члана XII (ц) (ii) Споразума о Међународној организацији за
сателитске телекомуникације – ИТСО, усвојене на 31. ванредном састанку Скупштине
ИТСО-а;
58. Конвенција Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и
насиља у породици (ЕТС 210),
59. Споразум о кредиту, финансирању и пројекту између KfW-а, Франкфурт на Мајни
(зајмодавац) и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора
(зајмопримац), и Репулике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике
Српске, и Хидроелектране на Требишњици (ХЕТ) (агенција за извршење пројекта) за
10.000.000,00 евра – Санација ХЕ Требиње 1, Фаза III;
60. Споразум о економској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Румуније;
61. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине
Норвешке о реализацији Пројекта „Јавне службе за тржиште некретнина и европске
интеграције;
62. Меморандум о разумијевању у вези са реализовањем Програма достојанственог рада
за Босну и Херцеговину 2012. годину;
63. Оквирни споразум о кредиту између Босне и Херцеговине и Развојне банке Савјета
Европе;
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64. Први споразум о измјенама Кредитног споразума (Пројекат „Модернизација
Универзитета у Бањој Луци“), између Босне и Херцеговине, коју представља
Министарство финансија и трезора БиХ, и Raiffeisen Bank International AG;
65. СИДА БиХ Munic Wat-San Invest grant Споразум о гранту (Инвестициони грант за
опћински водовод и канализацију) између Босне и Херцеговине и Европске
инвестиционе банке;
66. Уговор број 1 о амандману на Уговор о зајму закључен 28. 10. 2008. године – Пројекат
Коридор 5ц, између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
67. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези с
Државним програмом за 2012. годину у оквиру Инструмента претприступне помоћи;
68. Уговор о зајму (Пројекат канализације Цазин) између Босне и Херцеговине и
Европске банке за обнову и развој;
69. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија
и трезора БиХ (зајмопримац), и ERSTE Bank Der Osterreichischen Sparkassen AG,
Аустрија (зајмодавац) – Пројекат набавке медицинске опреме за здравствене установе
у Унско-санском кантону;
70. Допуна бр. 1 Финансијског споразума о државном програму за Босну и Херцеговину –
Дио I у оквиру ИПА-е – компонента помоћи у транзицији и изградњи институција за
2009. годину;
71. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези с
„ИПА програмом јадранске прекограничне сарадње“ у оквиру Инструмента
претприступне помоћи;
72. Амандман бр. 2 на Уговор о финансирању склопљен између Босне и Херцеговине и
Европске инвестиционе банке 26. 03. 2007. године у Сарајеву, с накнадним измјенама
– Пројекат обнове путева у Федерацији БиХ (FIN 23.924);
73. Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о граничним прелазима;
74. Споразум између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о пограничном
саобраћају, надлежност: Министарство безбједности БиХ, број: 01,02-05-2-1056/13, од
07. 10. 2013. године;
75. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије
о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак незаконит;
76. Протокол између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства
унутрашњих послова Републике Србије о спровођењу Споразума између Савјета
министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о предаји и прихвату лица
чији је улазак или боравак незаконит;
77. Заједничка изјава о тумачењу и примјени члана 11. Споразума о слободном транзиту
преко територије Републике Хрватске у и из Луке Плоче и преко територије Босне и
Херцеговине у Неуму;
78. Споразум између Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине и
Министарства образовања Републике Азербејџан о сарадњи у области образовања;
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79. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Летоније о међународном друмском превозу;
80. Споразум између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о међународном друмском
превозу;
81. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске
о сарадњи у области одбрамбене индустрије;
82. Трећи амандман на Кредитни споразум од 31. 05. 2010. године (Пројекат „Болница
Бијељина“), склопљен између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство
финансија и трезора БиХ као зајмопримац, и Raiffeisen Bank International AG као
зајмодавац;
83. Оквирни споразум између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине у
вези с Регионалним програмом за стамбено збрињавање;
84. Допуна бр. 2 Споразума о финансирању који се односи на државни програм за Босну
и Херцеговину – Дио II у оквиру ИПА-е – компонента помоћи у транзицији и
изградњи институција за 2009. годину;
85. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у погледу
прекограничног програма Босна и Херцеговина – Србија у оквиру Инструмента
претприступне помоћи за 2012. годину;
86. Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у погледу
прекограничног програма Босна и Херцеговина – Црна Гора у оквиру Инструмента
претприступне помоћи за 2012. годину;
87. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике
Њемачке о финансијској сарадњи у 2010. години;
88. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике
Њемачке о финансијској сарадњи у 2011. години;
89. Протокол о начину размјене информација и података између Државне регулаторне
агенције за радијациону и нуклеарну безбједност Босне и Херцеговине и Државног
завода за радиолошку и нуклеарну сигурност Републике Хрватске;
90. Споразум између Босне и Херцеговине и Кнежевине Лихтенштајн о реадмисији лица
која бораве без дозволе и Проведбеног протокола уз Споразум између Босне и
Херцеговине и Кнежевине Лихтенштајн о реадмисији лица која бораве без дозволе.
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 с предлогом Комисије за давање сагласности за
ратификацију, односно отказивање међународног споразума.
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Одјељак Д. Извјештаји институција Босне и Херцеговине

У току 2013. године на сједницама Комисије разматрани су сљедећи извјештаји о
активностима институција БиХ које спадају у надлежност Комисије, и то:
1. Извјештај о раду и пословању Радио-телевизије Босне и Херцеговине за 2011. годину;
2. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине за 2012. годину;
3. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2012.
години;
4. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за
2012. годину;
5. Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2012. годину, Финансијски план и Планови
програма за 2013. годину;
6. Допуна Извјештаја о раду Извозно-кредитне агенције БиХ за 2012. годину;
7. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2012. годину у дијелу надлежности
Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ;
8. Извјештај о раду из области пољопривреде за 2012. годину;
9. Пети извјештај о реализацији мјера за побољшање услова пословања у
пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији Босне и Херцеговине –
завршни извјештај.
Комисија је благовремено размотрила све достављене извјештаје, а Дому народа су
достављена мишљења Комисије о свим наведеним извјештајима.

Одјељак Е. 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. Продужење мандата члану Управног одбора БХРТ-а из реда осталих;
2. Ранг-листа кандидата за члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса
Босне и Херцеговине из реда осталих.
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Одјељак Ф. 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 34 информације 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.

Одјељак Г. 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
разматрано је укупно 15 извјештаја са службених путовања парламентарних комисија и
делегација. Све извјештаје Комисија је примила к знању.

Одјељак Х. 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 2012. годину;
2. Предлог оријентационог плана рада Комисије за спољну и трговинску политику,
царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2013. годину;
3. Обавјештење Заједничког колегијума оба дома ПСБиХ у вези са Резолуцијом
Европског парламента о проширењу, број: 01,02-50-12-18-18,7/13 од 14. 03. 2013.
године;
4. Информација о донесеним закључцима Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и
степену њихове реализације (акт Колегијума Дома народа ПСБиХ, број: 02-50-19193/13 од 07. 02. 2013. године);
5. Разматрање Предлога упутства о методологији израде извјештаја о раду комисија
Парламентарне скупштине БиХ, број: 03-02-4-574/13 од 11. 06. 2013. године.
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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.

ПОГЛАВЉЕ II - ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ

Осим редовних сједница Комисије, Комисија је у 2013. години учествовала и у другим
активностима:
-

-

-

-

Учешће представника Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај
и комуникације Дома народа на Форуму о обновљивој енергији „Међународна
сарадња за енергетску револуцију“, Брисел, 07. и 08. 03. 2013. године;
Округли сто о теми: „Бијела књига о спољнотрговинској политици БиХ“, Сарајево, 27.
06. 2013. године, у организацији Пројекта ЕУ „Подршка трговинској политици и
изградња капацитета и БиХ“ - EUTPP2;
Конференција „Тржиште елекетричне енергије – наредни кораци“, Неум, 23. и 24. 09.
2013. године;
Састанак чланова Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа и Комисије за спољне послове Представничког дома
ПСБиХ са делегацијом Парламента Велике Британије, 01. 10. 2013. године;
Стручна дебата о теми: „Обавезе Босне и Херцеговине у примјени правне тековине
Европске уније у сектору енергетике према Споразуму о Енергетској заједници“,
Сарајево, 26. 11. 2013. године.
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ПОГЛАВЉЕ 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 2013. години био
успјешан. Рад Комисије у највећој мјери зависио је 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 даљи поступак.
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 2013. години максимално је
настојала допринијети успјешном раду Дома народа.

Први замјеник

предсједавајућег Комисије
Стјепан Крешић

Прилог:

Табела 1. Преглед сједница Комисије с тачкама дневног реда и присуством, 01.0131.12.2013.
Табела 2. Присуство сједницама Комисије, 01.01- 31.12.2013.
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Табела 1. Преглед сједница Комисије с тачкама дневног реда и присуством,
01.01-31.12.2013.

Број и датум одржавања
сједнице

Број разматраних
тачака
дневног реда на
сједници

Присуство чланова
сједницама Комисије (%)

19. сједница

16.01.2013.

20

67

20. сједница

25.02.2013.

15

67

21. сједница

10.04.2013.

14

67

22. сједница

21.05.2013.

22

83

23. сједница

22.07.2013.

24

83

24. сједница

11.09.2013.

10

67

25. сједница

04.11.2013.

24

67

26. сједница

16.12.2013.

14

83

Укупан број сједница: 8

Укупно: 143

Просјечно присуство (%):
73
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Табела 2. Присуство сједницама Комисије, 01.01 - 31.12.2013.
Хасан
Стјепан
Сташа
Нермина
Борјана
Бећирови Крешић Кошарац Капетанови Кришто
ћ
ћ

Огњен
Тадић

Укупно

19. сједница
+

+

-

-

+

+

4

20. сједница
25.02.

+

+

+

+

-

-

4

21. сједница
10.04.

+

+

+

+

-

-

4

+

+

+

+

-

+

5

23. сједница
22.07.

-

+

+

+

+

+

5

24. сједница
11.09.

-

+

+

+

-

+

4

-

+

+

+

-

+

4

-

+

+

+

+

+

5

Укупно

4/8

8/8

7/8

7/8

3/8

6/8

35/48

%

50

100

87,5

87,5

37,5

75

73

16.01.

22. сједница
21.05.

25. сједница
04.11.
26. сједница
16.12.
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