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ЗАПИСНИК
са 40. сједнице Комисије за спољне послове
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 17. 03. 2009.

Сједница Комисије почела је у 15.00 часова. Сједници су присуствовали чланови
Комисије: Славко Матић, Азра Хаџиахметовић, Милорад Живковић, Азра
Алајбеговић, Хусеин Нанић и Садик Ахметовић.
Сједници нису присуствовали: Милица Марковић, Сефер Халиловић и Денис
Бећировић.
Осим чланова Комисије сједници су присуствовали и Драженка Малићбеговић из
Министарства цивилних послова БиХ, Мидхат Салић из Министарства спољне
трговине и економских односа БиХ, Вера Летица и Мирољуб Крунић из
Министарства финансија и трезора БиХ и Мирко Шекара из Министарства
комуникација и транспорта БиХ.
Записник је водио Мирослав Станишић, стручни сарадник у Комисији за спољне
послове.
Предсједавајући Славко Матић је на почетку поздравио присутне чланове Комисије
за спољне послове и представнике Савјета министара БиХ.
За сједницу Комисије једногласно је усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 39. сједнице Комисије;
2. Давање мишљења о сагласности за ратификовање:
a) Споразума о гранту Глобалног фонда за животну средину између Босне и
Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, као Агенције за
реализацију средстава Глобалног фонда за животну средину – Пројекат
шумских и планинских подручја (ресорно министарство: Министарство
финансија и трезора БиХ);
б) Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских
заједница о програму финансирања учешћа Босне и Херцеговине у ЕРДФ
________________________________________________________________________________________________________________________
______
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Европском програму међународне територијалне сарадње Простор
југоисточне Европе на основу инструмента за претприступну помоћ (ИПА),
компонента прекограничне сарадње, за 2007. годину (ресорно министарство:
Министарство финансија и трезора БиХ);
ц) Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе
банке – Пројекат Коридор Vц – прва фаза – сјевер (ресорно министарство:
Министарство финансија и трезора БиХ);
д) Споразума о привредној сарадњи између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Словеније (ресорно министарство:
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ);
е) Декларације о дугорочном програму регионалне сарадње и развоја менталног
здравља у земљама југоисточне Европе (ресорно министарство: Министарство
цивилних послова БиХ);
ф) Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике
Албаније о међународном друмском превозу путника и робе (ресорно
министарство: Министарство комуникација и транспорта БиХ);
3. Разматрање Оријентационог радног плана Комисије за спољне послове у 2009.
години;
4. Извјештај и материјали пристигли Комисији:
• Забиљешка са састанка чланова Заједничке комисије за европске интеграције
ПСБиХ са Јелком Кацином, послаником у Европском парламенту, у својству
изасланика Ханса Герта Потеринга;
5. Текућа питања.
Ад. - 1. Усвајање Записника са 39. сједнице Комисије
Није било примједаба и чланови Комисије су једногласно усвојили Записник са 39.
сједнице Комисије за спољне послове.
Ад. - 2. а) Давање мишљења о сагласности за ратификовање Споразума о гранту
Глобалног фонда за животну средину између Босне и Херцеговине и Међународне
банке за обнову и развој, као Агенције за реализацију средстава Глобалног фонда за
животну средину – Пројекат шумских и планинских подручја
Мирољуб Крунић из Министарства финансија и трезора БиХ рекао је да се ради о
споразуму чија је вриједност 3,10 милиона долара и да су средства намијењена
осигурању шумских заштићених подручја у Босни и Херцеговини. Једним дијелом та
средства ће се користити и за израду студија како би и нека друга подручја била
проглашена заштићеним зонама. Рекао је да су Споразум прихватила оба ентитета
те да су прихваћене основне компоненте у цјелокупном предлогу као и да је
спроведена неопходна процедура.
Славко Матић питао је да ли на нивоу Савјета министара има неки сектор у
оперативном смислу који се бави заштитом животне средине.
Мирољуб Крунић рекао је да Министарство спољне трговине и економских односа
БиХ на неки начин има везе са овим питањима. Није постигнута потпуна сагласност
о томе на који начин и у којој мјери треба управљати ресурсима у БиХ са позиције
једног мјеста. И поред тога Министарство спољне трговине и економских односа БиХ
остало је релативно благо везано за ову проблематику и они су једини који прате

3

овај процес. Пошто се ради о финансијским средствима, Министарство финансија и
трезора БиХ је по основу закона надлежно да спроводи такве процедуре и у том
контексту се појављује у улози предлагача.
Након тога чланови Комисије једногласно су дали позитивно
Представничком дому у вези са ратификацијом овог споразума.

мишљење

Ад. 2. б) Давање мишљења о сагласности за ратификовање Споразума о
финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница
о програму финансирања учешћа Босне и Херцеговине у ЕРДФ Европском
програму међународне територијалне сарадње - Простор југоисточне
Европе - на основу инструмента за претприступну помоћ (ИПА), компонента
прекограничне сарадње, за 2007. годину
Вера Летица из Министарства финансија и трезора БиХ рекла је да је ЕРДФ европски
регионални развојни фонд и да се у Споразуму ради о средствима компоненте ИПА-е.
Босна и Херцеговина, као потенцијални кандидат за пријем у Европску унију, има приступ
компоненти ИПА-е из којих би градила капацитете и структуре на свом путу ка статусу
кандидата за чланство у Европској унији.
Није било расправе и чланови Комисије једногласно су дали позитивно мишљење
Представничком дому у вези са ратификацијом овог споразума.
Ад. 2. ц) Давање мишљења о сагласности за ратификовање Уговора о
финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке
– Пројекат Коридор Vц – прва фаза – сјевер
Мирољуб Крунић из Министарства финансија и трезора БиХ рекао је да се ради о
Споразуму са Европском инвестиционом банком о кредиту са стандардним финансијским
условима који се односи на дионицу Коридора Vц у дужини око 15 км. Кредит износи 75
милиона евра, а ова банка је кофинансијер у овом послу.
Предсједавајући Славко Матић упитао је када ће финансијска средства бити оперативна.
Мирољуб Крунић рекао је да је ефективност средстава условљена ратификацијом. Након
ратификације постоји обавеза достављања правног мишљење које издаје надлежно
Министарство правде БиХ, а у којем се истиче чињеница да су стечени сви неопходни
услови за реализацију Споразума. Осим тога, потребно је урадити студије утицаја овог
пројекта на животну средину, након чега би се стекли услови да ова средства могу бити
ефективна.
Чланови Комисије једногласно су дали позитивно мишљење Представничком дому у вези
са ратификацијом овог споразума.
Ад. 2. д) Давање мишљења о сагласности за ратификовање Споразума о
привредној сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Републике Словеније
Мидхат Салић из Министарства спољне трговине и економских односа БиХ рекао је да је
ово један у низу оваквих споразума. Он даје правни оквир, јача привредну сарадњу на
принципу реципроцитета равноправности и робне користи. Уз остало, рекао је да је
спроведена сва неопходна процедура према Закону о поступку закључивања
међународних уговора.
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Чланови Комисије једногласно су дали позитивно мишљење Представничком дому у вези
са ратификацијом овог споразума.
Ад. 2. е) Давање мишљења о сагласности за ратификовање Декларације о
дугорочном програму регионалне сарадње и развоја у области менталног
здравља у земљама југоисточне Европе
Драженка Малићбеговић из Министарства цивилних послова БиХ рекла је да је ова
декларација израз воље министара здравља земаља југоисточне Европе којом се
потврђује трансформисање пројекта менталног здравља. Већ је покренут поступак за
формирање регионалног центра за ментално здравље, тако да ратификовањем ове
декларације потврђујемо активност у области развоја здравствене мреже у југоисточној
Европи.
Чланови Комисије једногласно су дали позитивно мишљење Представничком дому у вези
са ратификацијом ове декларације.
Ад. 2. ф) Давање мишљења о сагласности за ратификовање Споразума између
Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Албаније о
међународном друмском превозу путника и робе
Мирко Шекара из Министарства промета и веза БиХ рекао је да је ово један у низу
споразума које БиХ закључије са другим државама. Споразум је склопљен на основу
реципроцитета и њиме се уређује област друмског саобраћаја у превозу путника и робе.
На основу протокола потписаног приликом усаглашавања Споразума, превоз робе одвија
се потпуно либерално. Споразум не подразумијева никаква додатна финансијска средства.
Чланови Комисије једногласно су дали позитивно мишљење Представничком дому у вези
са ратификацијом овог споразума.
Ад. - 3. Разматрање Оријентационог радног плана Комисије за спољне послове у
2009. години
С обзиром да је након давања мишљења за споразуме Комисија остала без кворума, није
разматран Оријентациони радни план Комисије за спољне послове у 2009. години.
Донесен је закључак према којем се обавјештавају чланови Комисије да у складу са
закључком са 38. сједнице Комисије за спољне послове још увијек могу доставити
своје предлоге и сугестије за Оријентациони радни план у 2009. години, како би он
коначно био разматран и усвојен на наредној сједници.
Славко Матић се на крају захвалио члановима Комисије.
Сједница је завршена у 15.35 часова.
Записник сачинио:
Мирослав Станишић, стручни сарадник у Комисији за спољне послове.
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Секретар Комисије

Предсједавајући Комисије

Мерџана Иглица

Славко Матић

Копија МИП-у БиХ

