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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Сарајево, јули 2011. године

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 и 91/07 и 87/09), Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 4. сједници одржаној 22. jula
2011.године, утврдила је
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
Комисије за спољну трговину и царине
за 2011. годину

Предвиђена активност Комисије за спољну трговину и царине (у даљем тексту:
Комисија) у другој половини 2011. године заснива се на реализацији услова
проистеклих из пријема Босне и Херцеговине у Савјет Европе, примјени Споразума о
измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини (ЦЕФТА
2006) и Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и
њихових држава чланица, са једне стране, и Босне и Херцеговине, са друге стране,
реализацији међународних докумената којима се обавезала Парламентарна скупштина
БиХ, те специфичним активностима Комисије које проистичу из њене надлежности
утврђене Пословником Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
Приликом реализације Оријентационог радног плана, Комисија ће користити
мишљења и сугестије владиних и невладиних, домаћих и међународних организација
које се баве питањем спољне трговине и царина.
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 са међународним
трговинским институцијама и друга питања из области спољне трговине и царина.
Имајући у виду да Савјет министара БиХ није доставио Парламентарној скупштини
БиХ у парламентарну процедуру утврђене предлоге одређених закона предвиђених
Програмом рада Савјета министара БиХ за 2011. годину, нити је доставио свој радни
план за 2011. годину, и да Колегијум Дома у сваком конкретном закононском пројекту
одређује које је радно тијело надлежно за разматрање одређеног предлога закона,
Комисија није у могућности да прецизно утврди рокове и распоред разматрања закона
из своје надлежности.
Тек након коначног конституисања Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, 20. маја 2011. године, и избора чланова Комисије, 9. јуна 2011.
године за мандатни период 2010-2014, Комисија је могла почети радити.

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.
Оријентациони план садржи преглед најзначајнијих активности Комисије, с утврђеним
роковима у 2011. години, према сљедећем распореду:
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Одржана конститутивна
Представничког дома.

сједница

Комисије

за

спољну

трговину

и

царине

Изабрано је руководство Комисије у сљедећем саставу:
-

Борислав Бојић, предсједавајући Комисије;

-

Шемсудин Мехмедовић, први замјеник предсједавајућег.

Комисија није бирала другог замјеника предсједавајућег, што ће учинити након
попуњавања упражњеног мјеста посланика у Представничком дому из странке
ХДЗБиХ. Остали чланови су: Данијела Мартиновић, Нермина Ћемаловић, Никола
Шпирић, Славко Јовичић, Нермин Пурић и Емир Кабил.
Законодавна активност Комисије:
-

Разматрање Предлога закона о вину Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет
министара БиХ (прво читање);

-

Разматрање Предлога закона о измјени и допуни Закона о царинској политици
Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ (прво читање);

-

Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о минералним
ђубривима, предлагач: Савјет министара БиХ (прво читање).

Остале активности:
-

Састанци са представницима Спољнотрговинске коморе БиХ, ради упознавања
са тренутним стањем у Комори.

ЈУЛ 2011. године
Законодавна активност Комисије:

-

Разматрање Предлога закона о вину Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет
министара БиХ (друго читање);

-

Разматрање Предлога закона о измјени и допуни Закона о царинској политици
Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ (друго читање);

-

Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о минералним
ђубривима, предлагач: Савјет министара БиХ (друго читање).

Остале активности:
-

Разматрање Извјештаја о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције
Босне и Херцеговине за 2010. годину;

-

Разматрање Извјештаја о раду Комисије за спољну трговину и царине за 2010.
годину (дужност Комисије по члану 31. став (2) Пословника Представничког
дома);

-

Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2010. годину, односно
дијела послова из дјелокруга Комисије за спољну трговину и царине;

-

Сусрети/састанци са удружењима пољопривредника у БиХ.

АВГУСТ 2011. године
Законодавна активност Комисије:
-

Разматрање предлога закона овлашћених предлагача из надлежности
Комисије;

-

Разматрање Извјештаја Савјета министара БиХ из области пољопривреде за
2009. годину (који је усвојен на 127. сједници СМБиХ, одржаној 06. 07. 2010, а
достављен је члановима Представничког дома 22. 12. 2010. године);

-

Разматрање других аката упућених Комисији и достављање информација,
ставова и закључака Представничком дому;
-Континуирана сарадња са предлагачима закона, амандмана и других аката
упућених Комисији.

Остале активности:
-

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.

СЕПТЕМБАР 2011. године

Законодавна активност Kомисије:
Разматрање предлога закона овлашћених предлагача и достављање мишљења и
извјештаја Представничком дому ПСБиХ за које Колегијум Представничког
дома одреди Комисију као надлежну.
Остале активности:
-

Разматрање Анализе спољнотрговинске размјене БиХ за период јануар-јун
2011. године, обрађивач: Министарство спољне трговине и економских односа
БиХ, Спољнотрговинска комора БиХ и Агенција за статистику БиХ.

Континуирана сарадња са представницима Министарства спољне трговине и
економских односа БиХ, Управе за индиректно опорезивање и Спољнотрговинске
коморе БиХ о теми царинске политике и царинске тарифе.

ОКТОБАР 2011. године
Законодавна активност Комисије:
-

Разматрање предлога закона, овлашћених предлагача и достављање мишљења и
извјештаја Представничком дому ПСБиХ за које Колегијум Представничког
дома одреди Комисију као надлежну.

Остале активности:
-

Континуирана сарадња са представницима ИГА-е (Извозно-кредитна агенција
БиХ), Агенције за безбједност хране БиХ и Управе БиХ за заштиту здравља
биља.

НОВЕМБАР 2011. године
Законодавна активност Комисије:
-

Разматрање предлога закона, овлашћених предлагача и достављање мишљења
и извјештаја Представничком дому ПСБиХ за које Колегијум Представничког
дома одреди Комисију као надлежну.

Остале активности:
-

Разматрање Анализе спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине за
период јануар–септембар 2011. године, обрађивач: Министарство спољне
трговине и економских односа БиХ у сарадњи са Спољнотрговинском комором
БиХ и Агенцијом за статистику БиХ.

ДЕЦЕМБАР 2011. године
Законодавна активност Комисије:
-

Разматрање предлога закона за које из претходног периода није окончана
комисијска фаза, те закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ.

Остале активности:
-Разматрање Анализе спољнотрговинског дефицита Босне и Херцеговине са
другим државама за период јул-децембар 2011, са предлогом закључака за
његово смањивање.
Међупарламентарне активности
Комисија планира, према накнадно утврђеном термину, посјету сродним комисијама
државама потписницама Споразума ЦЕФТА-е, као државама чланицама Европске
уније, због размјене и сагледавања искустава у процесу европских интеграција,
нарочито у погледу усклађивања законодавства са прописима Европске уније.
За евентуалне позиве у иностранство у 2011. години у вези са дјелокругом Комисије
биће испоштована одлука Колегијума Представничког дома.
Остале активности
Комисија ће периодично разматрати информације о спровођењу царинске и
спољнотрговинске политике које доставе Спољнотрговинска комора БиХ и ресорно
министарство.
Према указаној потреби, Комисија ће се састајати са представницима надлежних
ентитетских министарстава, Владе Брчко Дистрикта БиХ, СТКБиХ, Привредне коморе
Федерације БиХ; Привредне коморе Републике Српске, невладиних организација и
удружења произвођача, с циљем смањења царинских баријера при извозу бх.
производа, повећања извоза, односно смањења спољнотрговинског дефицита.
РЕЗИМЕ
Комисија за спољну трговину и царине настојаће у потпуности реализовати 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

