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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Комисија за спољну трговину и царине

ЗАПИСНИК
са 21. сједнице Комисије за спољну трговину и царине
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 03. 06. 2008. године
Сједница је почела у 13 часова.
Сједници је предсједавала предсједавајућа Комисије Сњежана Рајилић.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Мехмед Суљкановић, Славко Јовичић,
Јозо Крижановић, Шемсудин Мехмедовић, Салко Соколовић, Хаџи Јован Митровић, Јерко
Иванковић Лијановић и Екрем Ајановић.
Сједници су, такође, присуствовали: Слободан Пухалац, министар спољне трговине и
економских односа БиХ, Драгиша Мекић, помоћник министра спољне трговине и економских
односа БиХ, Сеид Узуновић, шеф Одсјека за рурални развој МСТЕОБиХ, Самира
Сулејмановић, стручни сарадник у МСТЕОБиХ, Саво Марјанац, директор Сектора привреде
СТКБиХ, Сеад Јелеч и Бешћо Алибеговић из Удружења пољопривредника у БиХ, Радомир
Марјановић стручни савјетник, Соња Абдуловски, стручни сарадник у Комисији за спољну
трговину и царине, Аида Крехо, виши стручни сарадник у Законодавно-правном сектору
Заједничке службе Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ и Емира Чешљар,
секретар Комисије за спољну трговину и царине.
За сједницу Комисије предложен је и једногласно усвојен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 19. и 20. сједнице Комисије;
2. Разматрање Информације Министарства спољне трговине и економских односа БиХ
о робној размјени Босне и Херцеговине за први квартал 2008. године;
3. Упознавање са дописом Удружења пољопривредника у Босни и Херцеговини,
број:01/3-50-3-587/08 од 14. 05. 2008. године,
4. Текућа питања.
Ад. - 1. Усвајање записника са 19. и 20. сједнице Комисије
Записници са 19. и 20. сједнице Комисије усвојени су једногласно, без примједаба.
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Ад. - 2. Разматрање Информације Министарства спољне трговине и економских
односа БиХ о робној размјени Босне и Херцеговине за први квартал 2008.
године
Предсједавајућа Комисије, Сњежана Рајилић, обавијестила је присутне да је Савјет
министара БиХ, на 50. сједници, одржаној 29. 05. 2008. године, размотрио и усвојио
Информацију о робној размјени Босне и Херцеговине за први квартал 2008. године.
Задужено је Министарство спољне трговине и економских односа да Информацију достави
Комисији за спољну трговину и царине Представничког дома.
Слободан Пухалац, министар спољне трговине и економских односа БиХ,
информисао је чланове о наведеној информацији. Појаснио је да је у прва три мјесеца 2008.
године увезена роба у вриједности од 3.672.651.000 КМ, односно увоз је забиљежио раст од
27, 34% у односу на исти период 2007. године. Укупан извоз је износио 1.566.943.000 КМ и
порастао је за 14,75%. Укупан трговински дефицит је достигао износ од 2.105.708.000 и
повећао се за 38,67%. Најбоља покривеност увоза извозом је са Словенијом 88,55%, са
Аустријом 74,75%, са Италијом 67,71%, са Србијом 57,83%, са Њемачком 49,38%, те са
Мађарском 33,58%.
Истакао је да у БиХ постоји 200 фирми које оцјењују усклађеност квалитета
пољопривредних и индустријских производа и издају цертификате, а нису функционално
повезане. Сматра да би требало преиспитати дата овлашћења кућама које издају
цертификате унутар ентитета и кантона.Такође, потребно је раздвојити рурално и
комерцијално и укључити Дирекцију за економско планирање за достављање одређених
материјала.
Самира Сулејмановић, стручни сарадник у Министарству спољне трговине и
економских односа, кроз табеларни приказ коментарисала је структуру бх. робне размјене
која је концентрисана на мали број земаља. Најзначајнији бх. спољнотрговински партнер је
Европска унија, затим чланице ЦЕФТА-е, те остатак свијета.
Истакла је да Босна и Херцеговина има највећи дефицит у сектору житарица; пића,
алкохолних пића и воде; осталих механичких производа; производа од шећера и какаа и
производа дуванске индустрије. Половину укупног дефицита чине пољопривредни
производи.
Саво Марјанац, директор Сектора привреде СТКБиХ, рекао је да су наведени подаци
у Информацији прикупљени заједно са МСТЕО. У погледу структуре извоза, степен обраде
и финализације је мали; однос увоза и извоза је 3:1; нема великих произвођача који би
појефтинили производ; уситњене компаније не могу конкурисати на европском тржишту;
поједини увозници истовремено су и највећи извозници, као нпр. у текстилној индустрији.
У расправи су учествовали: Јерко Иванковић Лијановић, Екрем Ајановић, Јозо
Крижановић, Славко Јовичић, Хаџи Јован Митровић, Салко Соколовић, Мехмед Суљкановић
и Сњежана Рајилић.
С обзиром да је трговински дефицит у прва три мјесеца 2008. године достигао износ
од 2,105 милијарди КМ и повећан је за 38,67% у односу на исти период у 2007. години,
констатовано је да би требало осмислити подстицаје за пољопривредну производњу.
Излагање представника Министарства спољне трговине и економских односа звучи
охрабрујуће, ако се узме у обзир сложени систем Босне и Херцеговине. Закључено је да је
забрињавајуће што се извоз робе своди на само десетак држава, те да је неопходно
учинити нешто на његовом проширењу. Спољнотрговинска комора требало би да
промовише одређена предузећа.
Такође, констатовано је да Информација о робној размјени Босне и Херцеговине за
први квартал 2008. године садржи много података. Поставља се питање колико је први
квартал поуздан за процјену читаве 2008. годину.
Медији би, такође, морали посветити већу пажњу овој теми. Ни на државном ни на
ентитетском нивоу не чини се много на рјешавању ових проблема. Директни произвођачи су
незадовољни.У привреди, умјесто да се отварају нова радна мјеста, запослене отпуштају са
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посла. Потребно је наћи могућност да се на државном нивоу учини нешто афирмативно те
имати економско-привредну дипломатију.
Удружење пољопривредника у БиХ, као невладина организација, понудила је помоћ
Комисији за спољну трговину и царине у вези са приказом стварне ситуације на тржишту
Босне и Херцеговине, без мијешања у надлежност Комисије.
Уз одређене сугестије обрађивачу материјала за техничку исправку на ст. 3. и 20.
Информације, која је оправдана и прихваћена од МСТЕО, већина чланова Комисије
подржала је Информацију као релативно добар материјал, уз констатацију да БиХ има
пољопривредне ресурсе и да подстицај пољопривредне производње заједничким
интересима треба црпити из буџета ентитета, кантона и општина, а да се јачањем
институционалних капацитета, те давањем концесија заштити домаћа производња.
Чланови Комисије једногласно су примили к знању Информацију и усвојили сљедеће
закључке:
1. Задужује се Савјет министара БиХ да координира рад институција које оцјењују
усклађеност квалитета прерађених производа у области пољопривреде и
индустрије;
2. С обзиром на кретања у БиХ и окружењу, потребно је повећати подстицаје за
пољопривредну производњу.
Ад. - 3. Упознавање са дописом Удружења пољопривредника у Босни и Херцеговини
број:01/3-50-3-587/08 од 14. 05. 2008. године
Разматран је допис Удружења пољопривредника у БиХ који сматрају да се поткрала
техничка грешка у трговинском дијелу Споразума о стабилизацији и придруживању са
Европском унијом, тј. да је тарифни број 0203 22 11 00 замијењен тарифним бројем 0210
11 31 00.
У ОДЛУЦИ О УСКЛАЂИВАЊУ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 7/08) која се примјењује од 1. јануара 2008. године садржани су наведени тарифни
бројеви, уз констатацију да није учињена техничка грешка.
у Глави 2 - МЕСО И ЈЕСТИВИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ под тарифном ознаком 0203
садржани су: Свињско месо свјеже, расхлађено или смрзнуто;
- тарифна озвнака 0203 22 11 00 обухвата смрзнуте бутове и комаде од домаћих
свиња (стопа царине 10% +2,40 КМ/кг);
- под тарифном ознаком 0210 садржани су: Месо и јестиви месни кланични
производи, сољени у саламури, сушени или димљени; јестиво брашно и прах од меса
или од кланичних производа;
- тарифна ознака 0210 11 31 00 обухвата сушено или димљено месо, бутове и
комаде са костима од домаћих свиња (стопа царине 10% + 2,50 КМ/кг).
Јерко Иванковић Лијановић предложио је да се према Министарству спољне трговине
и економских односа упути сљедећи закључак:
„ Будући да у овом тренутку није могуће испунити захтјев Удружења
пољопривредника у БиХ, задужује се Министарство спољне трговине и економских односа
БиХ да приликом измјена и допуна Закона о царинској тарифи БиХ уврсти у царинске квоте
у оквиру царинске тарифе БиХ тарифни број из дописа Удружења пољопривредника у БиХ
0210 11 31 00.“
Ад. - 4. Текућа питања
У оквиру ове тачке дневног реда чланови Комисије усвојили су сљедеће закључке:
1.

Прима се к знању Мишљење Дирекције за европске интеграције о усклађености
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Предлога закона о заштити домаће производње унутар Споразума ЦЕФТА са
одредбама правне тековине ЕУ (acquis communautaire).
2.

Договорене су даље појединости у вези са реализацијом посјете земљама
потписницама Споразума ЦЕФТА.
Сједница је завршена у 15.40 часова.

Секретар Комисије
Емира Чешљар

Предсједавајућа Комисије
Сњежана Рајилић

