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УВОД

Основни циљ рада Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа (у даљем тексту: Комисија) јесте да обезбиједи
квалитетну припрему рада и што боље и ефикасније функционисање Дома народа, а
тиме и Парламентарне скупштине БиХ, спровођењем општих опредјељења зацртаних
Уставом БиХ и Дејтонским мировним споразумом те политиком коју су утврдили
Предсједништво БиХ, Савјет министара БиХ и Парламентарна скупштина БиХ, као и
улогом и задацима Дома народа ПСБиХ унутар државе и њеним међународним
обавезама.
Дјелокруг Комисије одређен је чланом 27. Пословника Дома народа ПСБиХ према
којем:
“Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације:
 прати вођење спољне политике утврђене од Предсједништва БиХ и Савјета
министара БиХ;
 разматра питања сарадње БиХ са Уједињеним нацијама и међународном
заједницом;
 разматра питања међупарламентарне сарадње са 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 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;

2

 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; те
 разматра и друга питања из области међународних и спољних послова, спољне
трговине, царина, саобраћаја и комуникација.”
Обавеза израде и достављања оријентационог плана рада за све комисије
предвиђена је чланом 54. став (2) Пословника Дома народа.
Као приоритете у Програму рада Дома народа, а у домену надлежности
Комисије за спољну и трговинску плитику, царине, саобраћај и комуникације,
предлажемо:


благовремено доношење закона предвиђено динамиком рада институција Босне
и Херцеговине за 2013. годину;



благовремно разматрање захтјева за давање сагласности за ратификацију
међународних споразума;



благовремно разматрање извјештаја о раду и других материјала достављених од
институција Босне и Херцеговине;
праћење активности надлежних институција у процесу реализације обавеза
преузетих потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ;




разматрање спољнотрговинске политике БиХ и спровођења међународних
трговинских уговора, нарочито уговора о слободној трговини;



извршавање обавеза у међународним и регионалним организацијама, у
билатералним односима, обавеза Парламентарне скупштине БиХ према другим
парламентима, те других обавеза предвиђених за ову годину;



праћење осталих активности институција Босне и Херцеговине у домену
спољне политике, спољне трговине, саобраћаја и комуникација.

Као основа за израду овог плана рада послужили су:
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 активности предвиђене Програмом рада Савјета министара БиХ за 2012. годину,
а које нису реализоване у току 2012. године;
 законске одредбе које предвиђају обавезу дјеловања Парламентарне скупштине
БиХ, односно Комисије, као што су разматрања извјештаја о раду, именовања и
сл., те
 приоритети из процеса усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са
законодавством Европске уније у складу са Европским партнерством Босне и
Херцеговине и Европске уније, Споразумом о стабилизацији и придруживању и
Извјештајем о напретку БиХ у процесу европских интеграција.
За успјешну реализацију Плана рада од кључног значаја је благовремено
достављање материјала, прије свега од Савјета министара БиХ и Предсједништва БиХ,
али и свих других надлежних институција.
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ПЛАН РАДА

ЈАНУАР - МАРТ


Разматрање предлога закона из надлежности Комисије:

Предлог закона о вину Босне и Херцеговине
Предлог закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора
Предлог закона о путним исправама 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
o Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити нових сорти
пољопривредног биља
o Остали предлози закона достављени у парламентарну процедуру
o
o
o
o
o
o
o



Разматрање давања сагласности за ратификацију међународних уговора,
споразума и конвенција

 Разматрање извјештаја о раду
o Разматрање Извјештаја о раду Савјета министра за 2012. годину у дијелу
надлежности Комисије;
o Разматрање Извјештаја о раду Државне регулаторне комисије за електричну
енергију у 2012. години;
o Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански
саобраћај Босне и Херцеговине за 2012. годину;
o Разматрање Извјештаја о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ
за 2012. годину;

 Именовања
o Именовања чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације БиХ;
o Именовања члана Управног одбора БХРТ-а из реда осталих;
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АПРИЛ - ЈУН


Разматрање предлога закона из надлежности Комисије:

o
o
o
o
o
o

Предлог закона о јавним путевима БиХ
Предлог закона о Агенцији за развој информатичког друштва БиХ
Предлог закона о облигационим односима у цивилном ваздухопловству
Предлог закона о царинској политици Босне и Херцеговине
Предлог закона о царинским прекршајима
Остали предлози закона достављени у парламентарну процедуру



Разматрање давања сагласности за ратификацију међународних уговора,
споразума и конвенција



Разматрање извјештаја о раду

o Разматрање Извјештаја о раду и пословању БХРТ-а за 2012. годину;
o Разматрање Извјештаја о активностима на Пројекту „Аутопут на Коридору 5ц“.
o Анализа спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине у 2012. години.
 Именовања
o Именовање члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из
хрватског народа.
ЈУЛ - СЕПТЕМБАР


Разматрање предлога закона из надлежности Комисије:

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
o Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном РТВ систему БиХ
o Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном РТВ сервису БиХ
o Остали предлози закона достављени у парламентарну процедуру
o
o
o
o
o



Разматрање давања сагласности за ратификацију међународних уговора,
споразума и конвенција
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 Извјештаји о раду
o Разматрање Извјештаја из области пољопривреде за Босну и Херцеговину за
2012. Годину
o
ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР


Разматрање предлога закона из надлежности Комисије:

o Предлог закона о поштама Босне и Херцеговине
o Предлог закона о електронским комуникацијама



o
o
o
o

Предлог закона о гасу
Предлог закона о заштити животне у БиХ
Предлог закона о недозвољеном оглашавању
Остали предлози закона достављени у парламентарну процедуру



Разматрање давања сагласности за ратификацију међународних уговора,
споразума и конвенција
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ – КОНТИНУИРАНО ТОКОМ ГОДИНЕ

o Праћење спровођењу споразума о слободној трговини и других међународних
обавеза;
o Организовање тематских сједница, самостално или у сарадњи са надлежним
комисијама ПД;
o Разматрање питања у вези са подстицањем привредног раста, повећања извоза,
смањења трговинског дефицита и обезбјеђивања додатних повољности за
страна улагања;
o Разматрање информација надлежних министарстава Савјета министара БиХ које
су у надлежности Комисије;
o Учешће у разговорима са делегацијама других државних парламената, те
представљање Парламентарне скупштине БиХ у земљи и иностранству;
o Разматрање информација и дописа Министарства иностраних послова БиХ;
o Разматрање извјештаја о резултатима посјета делегација Парламентарне
скупштине БиХ у међународним активностима – који буду достављени
Комисији;
o Разматрање Извјештаја о раду и Оријентационог плана рада Комисије;
o Разматрање других материјала који су, према Пословнику, у надлежности
Комисије.
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ЗАКЉУЧАК

План рада за 2013. годину дат је оквирно, према очекиваним активностима на
нивоу БиХ и у складу са потребом за координацијом са другим надлежним органима.
Рокови за разматрање материјала зависиће од пријема материјала од институција
које их упућују и задужења од Колегијума Дома народа, односно Заједничког колегијума
оба дома.
Нове обавезе које се могу појавити, а које нису предвиђене овим планом, биће
благовремено у њега уврштене, односно благовремено разматране.
Измјене Пословника Дома народа које су у процедури и које могу утицати на
надлежност Комисије адекватно ће се одразити на садржај Плана рада.

Предсједавајући Комисије
Хасан Бећировић
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