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ZAPISNIK
28. sjednice Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog
doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 16. 2. 2009. godine
Sjednica je započela u 10 sati.
Sjednicom je predsjedao privremeni predsjedatelj Povjerenstva Slavko Jovičić.
Sjednici su bili nazočni članovi Povjerenstva: Mehmed Suljkanović, Šemsudin Mehmedović, Jozo
Križanović, Salko Sokolović, Jerko Ivanković Lijanović i Hadži Jovan Mitrović.
Odsutnost je opravdao Ekrem Ajanović.
Sjednici su bili nazočni: Hajrudin Podbičanin i Sabrija Šerifović, pomoćnici ministra vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Šefika Tutundžić, voditeljica Odsjeka za carinske tarife MVTEO
BiH, Dobrinka Savić, stručna suradnica u Povjerenstvu za vanjsku i trgovinsku politiku, carine
promet i veze Doma naroda PSBiH; Zoran Brkić, viši stručni suradnik u PSBiH; Radomir
Marjanović, stručni savjetnik u Povjerenstvu, i Emira Češljar, tajnica Povjerenstva za vanjsku
trgovinu i carine.
Za sjednicu Povjerenstva predložen je, s prijedlogom za dopunu točke - Tekuća pitanja - i
jednoglasno usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Povjerenstva,
2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine –
predlagatelj: Vijeće ministara BiH (sukladno članku 110. Poslovnika Zastupničkog doma, s
amandmanima) - radi dostave izvješća Zastupničkom domu,
3. Razmatranje Izvješća o realizaciji Akcijskog plana za provedbu programa mjera unutar
Sporazuma CEFTA (prema zaključku s 32. sjednice Doma) s Analizom vanjskotrgovinske
razmjene BiH za 2008. godinu,
4. Tekuća pitanja.
Ad-1. Usvajanje Zapisnika 27. Sjednice Povjerenstva
Zapisnik 27. sjednice Povjerenstva jednoglasno je usvojen, bez primjedaba.
Ad-2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi Bosne i
Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (sukladno članku 110. Poslovnika
Zastupničkog doma, s amandmanima) - radi dostave izvješća Zastupničkom domu
Konstatirano je da su na predloženi tekst Zakona amandmane pravovremeno dostavili
Šemsudin Mehmedović i Mehmed Suljkanović. Prema zaključku Zastupničkog doma usvojenom
na 44. sjednici prilikom razmatranja navedenog Prijedloga zakona u prvom čitanju, Ministarstvo
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vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je 13. 2. 2009. Povjerenstvu dostavio listu proizvoda
sačinjenu prema potrebama proizvođača i prerađivača iz područja: metaloprerađivačke i tekstilne
industrije, te poljoprivredne proizvodnje (na temelju prijedloga Udruge proizvođača i prerađivača
mesa u BiH).
U raspravi su sudjelovali: Slavko Jovičić, Šemsudin Mehmedović, Jozo Križanović, Mehmed
Suljkanović, Salko Sokolović, Jerko Ivanković Lijanović i Hadži Jovan Mitrović, te u ime
predlagatelja - Hajrudin Podbičanin i Šefika Tutundžić.
Šemsudin Mehmedović rekao je kako se ulaganjem amandmana namjeravala izbjeći situacija u
kojoj Vijeće ministara BiH može ucjenjivati ostale proizvođače glede kvota i carinskih stopa.
Imajući u vidu da je Vijeće ministara BiH predložilo korekciju, tj. dodavanje dijela teksta na
Amandman Mehmeda Suljkanovića, odustao je od svoga Amandmana.
Jozo Križanović podsjetio je na dogovor o podržavanju Prijedloga zakona samo ako se uključe i
drugi zainteresirani proizvođači, te upitao predstavnika predlagatelja zakona što je Vijeće
ministara BiH do sada učinilo sa zahtjevima za dobivanje carinskih olakšica ostalih prerađivača i
proizvođača.
Hajrudin Podbičanin rekao je da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na
temelju zaključaka Povjerenstva i u suradnji s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, sastavilo listu
ostalih zainteresiranih proizvođača i dostavilo je Povjerenstvu.
Pri izradi liste vođeno je računa da carinska stopa ne bude niža od stopa Europske unije.
Ministarstvo će razmotriti opravdanost zahtjeva i temljem toga pripremiti prijedlog zakona o
izmjenama Zakona o carinskoj tarifi BiH, te ga uputiti u redovitu zakonodavnu proceduru.
Mehmed Suljkanović konstatirao je da navedeni materijal Ministarstva nije traženi prijedlog Vijeća
ministara BiH i ne može se prihvatiti kao prijedlog za izmjenu zakona. Postavlja se pitanje - što
ovim dokumentom dobiva Ministarstvo ako je stajalište Povjerenstva da ne prihvati prijedlog i ne
usvoji zakon u drugom čitanju dok Ministarstvo, ultimativno, ne realizira zaključke s prethodne
sjednice, kako bi Zakonom bili obuhvaćeni svi zainteresirani proizvođači i potrebni proizvodi, a ne
samo prerađivači šećera.
Ostrali sudionici u raspravi konstatirali su potrebnim podržati usvajanje dopune navedenog
Zakona, jer imamo tri zakona kojima se tretira ista materija, a MVTEOBiH treba što prije provesti
proceduru i pripremiti prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj tarifi BiH.
Šefika Tutundžić istaknula je kako su zahtjevi ostalih proizvođača s liste dostavljeni poslije 16.
siječnja 2009, tj. nakon usvajanja zaključaka na 27. sjednici Povjerenstva.
Povjerenstvo je, sa šest glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom, usvojilo modificirani
Amandman Mehmeda Suljkanovića, dopunjen tekstom na kraju Amandmana koji glasi: “i ako se
proizvod koji je u pitanju ne može osigurati po prihvatljivim cijenama na domaćem tržištu.“
Usvojeni Amandman odnosi se na izmjenu teksta dopune Zakona u drugom retku, u stupcu
„Ostali uvjeti“ i glasi:
„Vijeće ministara BiH će najviše dva puta tijekom kalendarske godine ponoviti utvrđene
kvote za ovu tarifnu oznaku, ako to budu tražile tvrtke koje imaju kapacitete za preradu
ovog proizvoda instalirane u BiH i ako se proizvod koji je u pitanju ne može osigurati po
prihvatljivim cijenama na domaćem tržištu.“
Povjerenstvo je, sa šest glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom, prihvatilo Prijedlog zakona s
usvojenim amandmanom koji postaje sastavni dio Zakona i usvojilo sljedeći zaključak, koji glasi:
„Nalaže se Vijeću ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine prema potrebama bh. gospodarstva.“
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Ad-3. Razmatranje Izvješća o realizaciji Akcijskog plana za provedbu programa mjera
unutar Sporazuma CEFTA (prema zaključku s 32. sjednice Doma) s Analizom
vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je, prema zaključcima Zastupničkog doma
usvojenim na 26, 29. i 32. sjednici Doma, dana 10. 12. 2008. Parlamentarnoj skupštini BiH dostavilo
Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za provedbu programa mjera unutar Sporazuma CEFTA, koji je
Vijeće ministara BiH razmatralo na 67. sjednici, održanoj 26. 11. 2008. Također je dostavilo Analizu
vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008. godinu, upućenu Parlamentarnoj skupštini BiH dana
10. 2. 2009.
Povjerenstvo je o navedenim materijalima vodilo odvojene rasprave.
1. U raspravi so Akcijskom planu sudjelovali su: Jerko Ivanković Lijanović, Šemsudin Mehmedović,
Mehmed Suljkanović, Jozo Križanović, Hađži Jovan Mitrović i Slavko Jovičić.
Sudionici rasprave kritički su se osvrnuli na Akcijski plan, zaključivši kako su dostadašnji pokušaji
Povjerenstva da predloži određene zakone bili bezuspješni.,.Akcijski plan trebao bi poboljšati
vanjskotrgovinski deficit BiH kroz strukturu robne razmjene BiH poljoprivrednim proizvodima.
Sabrija Šerifović dao je dodatna pojašnjenja za navedene materijale i istaknuo kako je Bosna i
Hercegovina jedina potpisnica CEFTA-e koja je prošle godine dostavila dopis u kojem je navela
probleme što ih BiH ima u trgovini s R. Hrvatskom i R. Srbijom. U Prilogu 7. Izvješća dani su predloženi
prioriteti, zapravo ekonomski procesi koje je potrebno ubrzati da bi se poboljšalo stanje u poljoprivredi.
Nakon rasprave Povjerenstvo je usvojilo Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za provedbu
programa mjera unutar Sporazuma CEFTA uz sljedeći z a k lj u č a k:
„Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u opsegu svojih nadležnosti, u suradnji s nadležnim
institucijama Bosne i Hercegovine, pripremi dodatne mjere radi poboljšanja konkurentnosti cijelog
bh. gospodarstva. Do donošenja ovih mjera, Povjerenstvo predlaže Zastupničkom domu da
donese Zakon o zaštiti domaće proizvodnje.“
2. U raspravi o Analizi vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008. sudjelovali su: Jerko Ivanković
Ljanović, Šemsudin Mehmedović, Salko Sokolović i Mehmed Suljkanović.
Nakon rasprave Povjerenstvo je primilo k znanju Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne
i Hercegovine za 2008. i predlaže Zastupničkom domu da učini isto.
Ad-4. Tekuća pitanja
Pod ovom točkom dnevnoga reda ponovno je z a k lj u č e n o da Povjerenstvo urgira kod Vijeća
ministara BiH za dostavu u parlamentarnu proceduru Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini.
Sjednica završena u 12.50 sati.
Tajnica Povjerenstva
Emira Češljar

Privremeni predsjedatelj Povjerenstva
Slavko Jovičić

