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BOSNA I HERCEGOVINA 
VIJEĆE MINISTARA 

Generaino tajništvo 

Broj: 05-50-1-820/13 
Sarajevo, 25.4.2013. godine 

PARLAMENTARNA SKCГPŠTINA BiH 

- Dom naroda - 

SARAJEVO  

PREDI"lET: Odgovor na izaslani čko pitanje - dostavlja se 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25.4.2013. 
godine, utvrdilo je Odgovor na izaslani čko pitanje koje je postavila Nermina 
Kapetanovi ć , izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i 
Ilercegovine. 

U privitku prosljedujemo Odgovor radi njeyovog dostavljanja izaslanici. 

Sacajevo. Trg Bosnc i Ilercegovine broj I 



БOCИA И  XEPЦEГOBИИA 
CABJET MИИИCTAPA 

Број : 05 -50-1-820/13 
Сарајево , 25.4.2013. године  

Нермиээа  Капетановић , делегат  у  Дому  народа  Парламентарээе  скупштине  БиХ , на  27. 
сједээици  Дома  ээарода  одржаној  26.2.20 ] 3. године , поставипа  је  сљеденге  питање : 

„Шта  је  са  стратегијом  руралног  развоја  ээа  ниво  Босне  и  Херцеговине  и  шта  је  са  Акциоээим  
планом  мапе  пута?" 

1-la  постављено  питање , Савјет  министара  Босээе  и  Херцеговиээе  је  на  4..  сједници  
одржаној  .tV. 1i .  2.043.  године , утврдио  сљедећи  

Стратегија  рУралног  развоја  БиХ   

Према  Закону  о  министарствима  и  цругилэ  органима  улраве  БиХ  („Службени  гласник  БиХ ", 
бр . 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 3 5/09, 59/09 и  103/09), Министарство  спољне  
трговине  и  економских  односа  БиХ  (МСТЕО ), надлежно  је  за  обављање  послова  и  задатака  
из  надлежности  БиХ  који  се  односе  на  дефинисање  попитике , основних  принцила , 
координираээ ;е  дјелатности  и  усклађивање  плаээова  еээтитетских  тиjeлa власти  и  институција  
на  међународном  nnany на  подручју  пољопривреде  и  рура ,7ног  развоја . 

Закоээом  о  пољопривреди , исхрани  и  руралном  развоју  БиХ  („Службени  гласээик  UuX", бр . 
50/08), утврђени  су  оквирни  циљеви  сектора  пољопривреде  и  руралээог  развоја , и  
дефиээисане  оквирне  мјере  потребээе  за  њихово  оствирење . Члаээом  12, претходно  поменутог  
Закова , дефинисано  је  да  се  основе  за  реализовање  политика  руралног  развоја  у  БиХ  
одређују  С •эратешким  нланлм  руралног  разваја  (у  даљем  тексту : Стратешки  план  РР). 

MCTEO је  задужено  ца  обезбјеци , да  cc  све  одлуке  у  вези  са  планирањем , на  свим  нивоима  
власти , лоносе  у  договору , координацији  и  сарадњи , те  уз  активно  учешће  представника  свих  
олговорних  институција  и  заинтересованих  страна , које  су  укључене  у  рурапни  развој , a y 
складу  са  добрим  праксама  ЕУ . C тим  у  вези , миээистар  МСТЕО  је  донио  Одлуку  о  
успостављању  радээе  групе  за  рурални  развој  БиХ , бр .  08-02-377/10, од  22.02.2010. године . 

Радна  э-рупа  за  рурални  развој  (у  даљем  тексту : PГ  РР), је  тијепо  посрецсгвом  кога  се  
обезбјеђује  сарадња  и  координирано  дјеловање  инсти  гуција  које  имају  надлежности  у  
области  РР , као  и  размјена  информација  и  преноса  добрик  пракси  између  партнера  PP. 

Све  активности  везане  за  дјеловање  PГ  PP спроводе  cc y блиској  сарадњи  Министаретва  
епољне  трговине  и  економских  односа  БиХ  са  Министаретвом  пољопривреде , шумарства  и  
водопривреде  (у  даљем  тексту : МПШВ  РС ), Федералним  министарством  пољопривреде , 
водопривреде  и  шумарства  (у  да .љем  тексту : ФМПВШ ) и  Одјељењем  за  пољопривреду , 

шумарство  и  водопривреду  Брчко  Дистрикта  (у  даљем  тексту : ОПШВ  БД). 



PI PP je y претходном  периоду  имала  низ  активттости  које  су  имале  за  циљ  унапређење  
капацитета  институцнја  и  организација  у  окииру  БиХ  за  стратешко  планирање  и  
програмиратт ,е  мјера  РР , те  ттрипрему  ралних  материјала  који  су  гтрецуслов  за  израду  нацрта  
Стратсшког  плана . 
Y наредном  ттериоду , a најдаље  no  Kpaja 2013., базиратто  на  спровсденим  прилремама , а .-ти  и  
максиматтном  кориштењу  ттодршке  који  нам  је  стављена  на  располагање  кроз  EY лрограм  у  
оквиру  ИПА  2008 САПИЦ  пројекта , платтиранаје  израца  нацрта  Стратешког  ллатта  PP. 

ц lтајс  са  Акционим  планом  мапе  пута? 

Свјегни  читвснице  па  be Република  Хрватска  у  догледном  периоду  заври iити  преглноре  0 
члаггству  у  Европској  уггији , кал  и  прлбтгема  које  би  Босгга  и  Херцеговина  у  грговини  
пољоприврецним  производима  мог:та  имати  након  уласка  Хрватске  у  LY, Министарствл  
спо:вне  трговине  и  економских  односа  БиХ  је  на  вријеме , још  у  2009. години  започетто  са  
израллм  адекватттих  политика  чија  he имплеметттација  осигурати  ттаставак  извоза  произнода  
биљпог  и  животињског  поријектта  на  хрва •гско , олносно  EY тржиште . Y  TOM  пиљу  сачињен  је  
локу;иснт  .,Мапа  пута  са  ци :bем  стварања  услова  за  извоз  производа  животигт ,ског  и  биљног  
поријекла ", са  конкретним  рлковима  и  извритиоцима , a u  коју  је  Саијета  министара  БиХ  
размотрил  и  усвојио  2010. године . 

Јсдна  on  тренутно  најзначајгтијих  активности  Министарства  јс  имплемсцтација  овог  
документа , као  и  ефектиина  координација  која  подразумијева  нранење , усмјсравање  и  
извјегтттавање , те  иницирање  реализације  циљева . Релеванттте  институције  за  реализаттију  
ци :кена  из  овог  локумента  на  државном  нивоу  су  првенствено  Агенција  за  безбједносг  хране  
buX, Kanitenapuja за  нетеринарство  БиХ  и  Управа  БиХ  за  занггиту  зцраи :bа  биља , a  ua 
етттитстском  нивлу . ентитетска  министарства  надттежна  за  потbлприиреду , област  аграрних  
политика  и  лбласт  ветеринарства  и  инсттекцијске  служ'ое . Такође  су  укључене  и  друге  
инстигуције  које  директно  или  носредно  поіттомажу  процес  и  лоприносе  реализацији  овлг  
цил ,а , као  што  су : Институт  за  акредитовање  ЋиХ , Спољнотрговинска  комора  БиХ  и  лр . 

Y ци .ьу  систематског  прис  гупа  реализацији  документа , али  и  отклањања  застоја  црилико ~і  
имгглементације  Mane  пута , формирано  је  интеринсти ryгјиотгално  тијело , 7'ехтгички  тим  за  
рсализацију  Маис  пуга , састављен  on  високо  рангираних  службеника  из  сиих  институпија  
укључсних  у  реализацију  овот  документа . 

Министарство  врши  константну  координацију  и  иттицира  реа ,зизацију  активттости . 
Прикупљањем  вишемјесечних  информација  on  свих  релевантних  институција  у  мрежи  хране , 
израђујс  се  комплетан  приказ  реализованих  активности , дјелимично  реализлваних , те  оних  
активности  за  које  је  тто •iребан  цужи  временски  период  изиршавања , те  се  исти  редовно  
просљеђују  Савјету  министара  на  разматрање . До  еада  су  од  стране  овог  Митгистарства  
израђена  четири  Извјештаја , од  којих  су  сви  разматрани  и  прихнанени  од  страгге  Савјета  
министара  БиХ  еа  предлогом  закључака . Посљедтки , четврти  Извјештај  је  усвлјен  на  31. 
сједници  CM, 11.12.2012. гоцине . Y свим  гтаведеним  Извјештајима , идентификовани  су  
лроблеми  при  реализацији  активности , те  је  предложено  њихово  рјешетве . 

Једаи  од  приоритетних  корака , јесте  реализација  активности  1. из  Mane  пута ,  H TO  - 
Усклађивање  улоге  и  надттежности  инсти ryција  у  мрежи  хране  - CПC аспект  ттутем  
усклађених  надлежности  и  организацкје  контротгних  итгспекцијеких  тијела . Наиме , то  је  
уједно  представљало  и  једаи  од  предложених  и  усвојених  закључака  тренег  Извјетнтаја , да  
Агенција  за  безбједност  хране  БиХ  и  Канцеларија  за  ветеринарство  БиХ  принреме  пролисс  
из  области  службене  контроле  хране  унутар  „хигијенског  пакета ", који  представља  правни  
оквир  за  успостаиљање  службеног  ланца  контроле  хране . Агенција  за  безбједттост  хране  БиХ  



прилремила  је  Правилник  о  хигијени  хране  и  Правилник  0  службеним  контралама  које  cc  
ггровоце  раци  верификације  поступања  у  складу  C  оцредбама  прогтиса  0  храни  и  храгти  за  
животиње , те  прописа  0  здрављу  и  заш •гити  животиња . Ilакон  прибављања  мишљења  
надлежних  етттитетских  минисэарстава , правилнике  је  упутила  Савјету  минис •гара  на  
усвајање . Канцезгарија  за  ветеринарство  БиК  припремипа  је  правилникс : Лравилник  0  
хигијени  хране  животињског  ггоријекла  и  Правилник  0  opr•аггизацији  службеггих  контрозга  
производа  животињског  поријекла  намијењених  исхрани  људи , и  упути :эа  их  Савјету  
министара  на  разматрагэ ,е  и  усвајањс . Дана , 29.10.2012. године  на  25. сједници  Савјета  
министара  БиК , разматран  је  и  усвојен  сет  доставл ,ених  правилника , тзв . „хигијеггеки  этакет". 

Ha основу  IV извјештаја  конста •говано  је  да  је  активност  2., •гј . сарадња  између  пројеката  и  
релевантних  институција  континуирана , чиме  cc  већина  пројеката  усагласила  за  пружањс  
поцршке  игтетитуиијама  за  што  ефикаснију  реазтизацију  активности  из  Mane  пута . До  сада  је  
одржано  седам  састанака  на  којима  су  разматране  активности  ггројека •га  и  управних  агенција . 
гдје  су  усмјераване  ак •гивности  и  избјегиуто  преклапања  или  дуплирања  активности  
пројеката . 

Активпост  3. (Услос •гавља iве  инфраструктуре  за  СПС ) је  дјелимично  имплементирана , 
прилремом  Лриједлога  Одлуке  за  успостанљање  CПC инфраструк ryре  у  БиК ,  on  стране  
Министарства  спољне  трговине  и  економских  односа  fiиК . Достављање  навецене  Одлуке  
Савјету  министара  БиК  на  разматрање  и  усвајање , платгирано  је  паралелно  са  прогресом  у  
преговорима  БиК  државног  тима  за  стицатг ,е  чланства  у  CTO. Ha посљецњим  преговорима  0  
ггриступан ,у  БиК  СТО , најавзпено  је  дa he y склаllу  са  захтјевима  СТО , форма  гна  
нотификација  националних  TБT и  CIIC инфорцативних  и  тачака  за  обавјештаванвс  бити  
доставзбена  CTO Секретаријату  no  трснутка  лристуттања , као  што  је  предвиђено  унутратнњим  
законоцавством . 

Активности  4. - Доношет bе  приједлога  јасних  правила  функционисања  система  безбједности  
хране  у  БиК , укључивгци  ГМО , подразумијева  израду  аггализе  lтонешених  подзаконских  
аката  и  анализа  имплементације  у  пракси , израду  приједлога  доношења  нотребних  
подзакотгских  аката  са  роковима  за  њихову  израду , те  израду  приједлога  подзаконских  аката  
усклађених  са  правном  етечевином  ЕУ . Ове  активности  су  локренуте , и  у  корелацији  су  са  1. 
Активности , и  предс •гавл ,ају  континуи •гет  у  планиран ,у  и  реализацији  преузимања  ЕУ  
рсгулативе  током  предпристулгтог  периода . 

C тим  у  вези , на  25. сједницн , 29.10.2012. године , Савјет  министара  БиК  задужио  је  
Министаретво  спољне  тргозине  и  економских  оцноса  да  формира  Радну  групу  за  израцу  
приједлог •а  измјене  и  допуне  Закона  0  храэги , Закона  0  ветеринарству  и  Закона  0  
пол,опривреди , прехрани  и  руралиом  развоју , којима  Be cc  разријешити  одређене  
неусагзгашености  у  наведеним  законима . Формирана  је  и  Радн a гpyпy кoje ин •гaiзи iз io paли  
на  измјенама  и  допунама  Закона  0  храни , Закона  0  ветеринарству  у  Босни  и  Керцеговини  и  
Закона  0  паљопринреди , прехрани  и  руралном  развоју  Босне  и  Керцегонигге , чиме  би  се  
јасније  дефинисале  надлежности  инстигуција  у  мрежи  хранс . 

1 еализацију  активности  број  5. Mane пута  - Ојачати  институције  за  подршку  произвоЕ}ачима  
при  имплементацији  захтјева  члана  21.2. Закона ' о  храни , спроводи  Извозно  вијеlге  у  
сарадњи  са  БК1;ПА  СТК , ентитетске  привредне  коморе  у  сарадњи  са  коморама  на  нижим  
нивоима , кроз  јачатт ,е  институција  за  тгодршку  произвођачима . Констатовано  је  да  
имплементација  ове  активности  није  на  задовољавају lгем  нивоу , те  се  рад  релеватттних  
институција  у  нарецктом  периоду  мора  интензивирати , што  СТК  у  задњем  периоду  
интензивније  ради  . 



Такође  је  коистатовано  да  није  услоетављен  транспарентан  еистем  управљања  подацима  0 
прлизводњи  и  потрошгbи  хране  у  Босни  и  Херцеговини . За  анапизу  тржиэцта  и  прилрема  
материјала  за  бх . клмпаније  веолходно  је  имати  приетуп  релевантним  свјетским  базама  
података . БХЕПА . CTK се  no  сада  претллаћивала  на  неке  од  пpoв}epeниx бaзa r эΡ oдaтaкa из  
којих  је  припремала  информације  за  бх . привреднике . Ово  представља  8. актииност  Mane  
пута  - Даљи  pan  на  успостављању  транспарентнаг  и  доступног  сиетема  управљања  подацима  
производње  и  потрошње  хране . 

У  оквиру  активности  11. (Ојачати  тијела  из  облаети  оцјене  уеклађености ) на  засјецању  
Генералне  екупштине  EA одржане  од  21.11.-22.11.2012. године  у  Братиславн , Ииститут  за  
акредитава t ье  БиХ  је  и  официјелно  патписао  БЛА  са  Европском  акредитацијлм  у  плдру `э)има  
калибрације , испитивања  и  инспекције . 

Рјешавање  проблематике  органеке  произвлдње  хране , активвост  број  13. Mane пута , 
покренуло  је  Министарство  спољне  трговине  и  економских  односа  БиХ , иницирањем  израде  
Закона  за  оргапску  производњу  хране . 

Од  самог  лочетка  реализације  активности  из  Mane п.ута , рађено  је  на  аэггивности  6.  (Ојачати  
инспекцијске  службе ), активноети  7. (Даљи  pan  ua уецостављању  система  регистара  у  мрежи  
безбједиости  хране ), активности  9. (ДаЈbи  pan  на  дефинисању  националиих  програма  
мониторинга ), активноети  1 0. (Наставак  процееа  едукације  особља  у  лракси ), те  активности  
12. (Наставак  активне  сарадње  БиХ  институција  na међународном  нивоу ). 
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PARLAMENTARNA SKLPŠTINA BiH

- Dom naroda -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na izaslani čku inicijativu — dostavlja se

Vijeće ministara 13osne i Hercegovine, na 47. sjednici odrranoj 25 .4.20 1 3.

godine, utvrdilo je Odgovor na izaslani čku inicijativu koju je Nermina Kapetanović,
izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uputila na
27. sjednici Dora.

U privitku prosijedujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja izaslanici.

S poštovanjem,

sarдjevo, "frg Bosne i i-Ierccgovine broj I
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I IepJ una Канагановиб, децспгт у Доми народа Llпрпамен 'гареi е OK

Херпеговине, иа 27. сје, вгици Ј1има нирода одржаиој 26.02.'2013.

сл , едеlги делсгаг 'скр иптгијагнву :

1iOCHC H
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„Ииццп .јатвва sa Д011в 1ие (6с H усввјан. е државие c'rp a'rcruj C
	

ii pOMOBJI CaIb (1 4)5 HO BJbIl IIC

ецергија "

1-1 а дезегвгскс iiицвjкrивv, Снинјег нгинисга ^, 	 Хсрцеговииеје ид 4^-.. сјсцнили
i>др%г, апо l і  4.zы . године, } 'I врдu о с . л e дelii

С1;G1'013 Đ P

Чии,енг.зиа да Блснц и Хсрцегпвингз имв знацајне ииземцијилс 33 прин , во_Сњу on oponi u HI

обигхзл , ивих извора , чије клриз ,гпете сигурно ; цэвсе ггопринвјети бржеаз ег.оноліакоц развОју
кап и иовеТгангу запоспснисги , даје лблаш H обновл, иве сиерп с H 00060!! 14 гаиај .

Mnnoc'l-apcTBo спозаве трпэвине и економскит одно0а за. l ецни ca 0000pHnM гкгите 'хсгиги
зигнисгартсвима из Рецуб : мке Српске и Аедераги+је liи?i веТг цув<с времена ca прсебио .и

иааг i всзЗн ради iia H рвнрем и трансиозиције и имплементације H 0110 b У д iapгктiвe (1

обнав ;уивој енергијн 20t}9/-4iE;Ц. Ј [ирекзоигл дефиниизе обавевнн ппЈг. У гјвпв сиергије WI

обпогзљивик извира у бруто финалног погрицлви еиергије до 2020. године , ui пг зи 1эИХ III 00 н

4 О 'ii>.

Дирек"гнва, између ост и ог , пропиеује H нзpajiv 1( ациоггалног акиисног плана 33 обпоаљиву

енерз k!iY, који>з he cc дефинисатн акгивиости за развgј обновљивих взвора енергијс у ггил , У

с 'гварања иотг гlајног законо ,гавно рсгу ;гатарног , инсги - гунЙцЈнигног 1] гфтиансијскаг пквира

noroдн or 33 инвecти paњe Фи faлиз aци ja из paлe Haпиoнaлв m- aкii г oипг і-і naн a sa гJ бц o взг ,ивy

enoprujy he услиједити цb усвајаРн} ein'H'leiCKnx закона a обпонљивој енерг 'ији .

H	 Доногиење сгратетких qокуменати у цил.у дромоције кориштеша обновл ,ивих изворв

енергије дине нредметом догоззора ca гча г евсиим ентитетеким миЈзиитарствима no } свајаг ,у

здкона 0 о6новљивqј eiiepi'HjH, $0 тада вктивним учешнем па имппемеитапији лрс+јеката

еиергсгске ефикасноси 'и ii обнонљ 'иве енергије епгурно цоприносаамо промицији H обвотзнвине

енерпзје !-! енергетске ефикасности .	 -
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