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ЗАПИСНИК
са 8. сједнице Комисије за спољну трговину и царине
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 02. јула 2007. године
Сједница је почела у 11 часова.
Сједници је предсједавала Сњежана Рајилић, предсједавајућа Комисије.
Сједници су присуствовали: Јерко Иванковић Лијановић, Мехмед
Суљкановић, Екрем Ајановић, Шемсудин Мехмедовић, Славко Јовичић и Салко
Соколовић, чланови Комисије.
Оправдано су одсуствовали Јозо Крижановић и Хаџи Јован Митровић.
Сједници су присуствовали: Сабрија Шерифовић, Душан Нешковић,
Драгиша Мекић, помоћници министра спољне трговине и економских односа,
Бранислав Жугић, шеф Кабинета министра спољне трговине и економских односа,
Лидија Вигњевић, директор Института за интелектуално власништво БиХ, Решад
Даутефендић, новинар „Дневног листа“, и Емира Чешљар, секретар Комисије.
На сједници Комисије, са допуњеном тач. 4 и 5, предложен је и
једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 6. сједнице Комисије;
2. Поновљено разматрање Споразума о измјени и приступању
Централноевропском споразуму о слободној тговини (ЦЕФТА 2006),
ради достављања мишљења Комисије Представничком дому;
3. Разматрање Предлога закона о заштити планова распореда
интегрисаних кола (предлагач: Савјет министара БиХ) ради достављања
мишљења Представничком дому, у складу са чланом 104. Пословника
Представничког дома;
4. Разматрање и усвајање коначног текста ради стављања у процедуру
предлога закона о измјенама и допунама: Закона о акцизама у Босни и
Херцеговини, Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине и Закона
о царинској политици Босне и Херцеговине;
5. Упознавање са реализацијом 10 закључака утврђених на 6. сједници
Комисије на основу расправе вођене на Округлом столу о теми:
“Анализа законске регулативе у функцији заштите домаће
производње“, одржаном 13. марта 2007. године;
6. Текућа питања.

Ад. – 1.
Усвајање Записника са 6. сједнице Комисије
Записник са 6. сједнице Комисије усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. - 2. Поновљено разматрање Споразума о измјени и приступању
Централноевропском споразуму о слободној тговини (ЦЕФТА
2006) ради достављања мишљења Комисије Представничком
дому
Сњежана Рајилић упознала је присутне да је 20.06.2007.године
одржан састанак у вези са Закључком са 7. сједнице Комисије, који је
упућен предсједавајућем Савјета министара Бих и Министарству спољне
трговине и економских односа. Састанку су присуствовали предсједавајући
Савјета министара БиХ, представници Министарства спољне трговине и
економских односа и министри финансија из ентитета. Препоручено је да
ентитетска министарства пољопривреде и финансија утврде да ли постоји
могућност да се из буџета ентитета издвоје средства за подстицај
пољопривредне производње, смањи такса пољопривредницима за гориво,
те сачине коначан предлог за измјену царинске терифе.
У дискусији су учествовали: Славко Јовичић, Шемсудин Мехмедовић,
Сњежана Рајилић, Јерко Иванковић Лијановић, Мехмед Суљкановић и
Екрем Ајановић.
Славко Јовичић поставио је питање представницима МСТЕО да ли
има простора да у билатералним контактима са земљама у окружењу БиХ
добије максимум.
Шемсудиун Мехмедовић апострофирао је да Комисија није добила
званично одговор на Закључак са 7. сједнице који је упућен 13. јуна 2007.
године, те су Јерко Иванковић Лијановић
и Мехмед Суљкановић
предложили да се ЦЕФТА не разматра док се Савјет министара БиХ не
изјасни о наведеном закључку Комисије. Јерко Иванковић даље је
предложио да радна група сачини закон о спровођењу Споразума ЦЕФТА,
који би ступио на снагу паралелно са Споразумом. Парафразирао је налаз
вјештака о штетним финансијским посљедицама Споразума из материјала
Удружења пољопривредника у БиХ, који је достављен непосредно пред
одржавање ове сједнице Комисије.
Сабрија Шерифовић
истакао је да МСТЕО формално није добио
наведени закључак Комисије, да је ЦЕФТА мултиратералан споразум и не
могу се доносити никакве мјере и одлуке нити интервенције на Споразум.
На БиХ је да ратификује или да не ратификује ЦЕФТА-у, која је дио процеса
уласка БиХ у ЕУ. Члан 23. бис не може се изоловано посматрати из
Споразума, а стимулација домаће пољопривредне производње је у
надлежности ентитета, који доносе стратегију о мјерама подстицаја. Са
Споразумом ЦЕФТА регион ће профитирати, улагањем страних
инвестиција.
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Сњежана Рајилић констатовала је да сада имамо дефицит и заштиту
од 40% из царинске тарифе на одређене производе на основу Уговора о
слободној трговини, која ратификацијом Споразума ЦЕФТА престаје.
Екрем Ајановић констатовао је да су ставови и са прошле сједнице
Комисије били усмјерени на престанак протеста пољопривредника испред
зграде институција БиХ. Суштина је члан 23. бис ЦЕФТА-е и достављање
одговора од Савјета министара БиХ на Закључак Комисије. Све се своди на
то како да се заштитимо од прекомјерног увоза робе из Р. Хрватске и Р.
Србије. Објективни разлози су непостојање министарства пољопривреде на
нивоу државе и стимулисања пољопривредних произвођача.
Бранислав Жугић
говорио је по овлашћењу министра спољне
трговине и економских односа. Рекао је да су све активности МСТЕО
усмјерене у правцу Закључка Комисије и договора на састанку, одржаном
20.06. 2007. године.
Министарство је став о члану 23. бис Споразума упутило Дирекцији за
европске интеграције, а доћи ће консултант из Европске комисије да
разјасни значење члана 23. бис, који је конципиран на одређеним
предусловима.
Основни проблеми су са билатералним уговорима о слободној трговини које
нисмо ускладили са условима WТО-а. Члан 23. бис не може се посматрати
изоловано из Споразума. Доношење закона за његову примјену неће
донијети ништа ново јер Споразум има јачу правну снагу од закона.
Активности Министарства усмјерене су у три правца, и то да се:
1. по убрзаном поступку усвоји Закон о измјенама и допунама Закона о
царинској тарифи БиХ, који би омогућио увоз репроматеријала и опреме
за потребе пољопривреде без царине, који је усаглашен са ентитетима
и УИОБиХ 2006. године;
2. удио издвајања из буџета ентитета за стимулисање пољопривредне
производње повећа у Федерацији БиХ са 3% на 4%, а у Републици
Српској са 4% на 5%;
3. укине такса на дизел гориво од 15 фенинга по литру које се користи за
пољопривредну производњу.
Комисија је једногласно усвојила сљедећи з а к љ у ч а к:
а) предлаже се Колегијуму Представничког дома да са дневног реда 12.
сједнице одгоди разматрање Споразума о измјени и приступању
Централноевропском споразуму о слободној трговини (ЦЕФТА 2006), за наредну
сједницу Дома,
б) да се формира тим који ће, заједно са Министарством спољне трговине и
економских односа, размотрити
могућност доношења посебног закона о
примјени Споразума ЦЕФТА (члан 23. бис), или да Савјет министара БиХ донесе
мјере које би се односиле на наведени члан Споразума,
ц) да се упути ургенција предсједавајућем Савјета министара БиХ у вези са
реализацијом Закључка са 7. сједнице Комисије за спољну трговину и царине од
12. јуна 2007. године.
На предлог представника Министарства спољне трговине и економских
односа, Комисија је једногласно закључила да одржи састанак са професором
Пјером Вајкманом, правним савјетником за ЦЕФТА-у, који ће одговарати на
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питања, те дати правна тумачења одредаба Споразума које се односе на
заштитне мјере у пољопривреди.
Професор Пјер Вајкман је виши технички савјетник у Трговинској радној групи
Пакта стабилности, био је укључен у преговоре о ЦЕФТА-и и учествовао на
семинару о ЦЕФТА-и за чланове парламената, одржаном у Бриселу у априлу
2007. године.
Састанак ће бити одржан у четвртак, 19. јуна 2007. године, у згради
институција БиХ, с почетком у 10 часова.
Ад. – 3.
Разматрање Предлога закона о заштити планова распореда
интегрисаних кола (предлагач: Савјет министара БиХ) ради
достављања мишљења Представничком дому у складу са чланом
104. Пословника Представничког дома
Лидија Вигњевић, директор Института за интелектуално власништво БиХ,
упознала је присутне о основима и разлозима за доношење наведеног закона.
Рекла је да су на основу Споразума о трговинским аспектима права
интелектуалног власништва (ТРИПС споразум) утврђене обавезе држава
чланица
ради обезбјеђења ефикасне и одговарајуће заштите
права
интелектуалног власништва, а што је један од приоритета БиХ за приступање
WТО-у.
.Доношењем предложеног закона створиле би се претпоставке за: успостављање
цјеловитог и јединственог бх. система права интелектуалног власништва;
испуњавање захтјева БиХ у односу на одређене међународне споразуме, нпр.
WТО,ТРИПС, што БиХ води према стратешком циљу приступања WТО-у, те
укључења у европске интеграције; допринос стварања предуслова за
прилагођавање бх. привреде савременим привредама, посебно привреди ЕУ.
Босна и Херцеговина је ратификовала Уговор о интелектуалном власништву за
интегрисана кола – Вашингтон, 26. маја 1989, који је ступио на снагу 07.12.2006.
године .
Како је предлагач Закона, на хрватском језику, ријечи: “интегрирано коло“
превео ријечима: “интегрирани склоп“, утврђено је, да се на свим језицима у
службеној употреби у БиХ ове ријечи могу превести само као
интегрирано/интегрисано коло. Имајући у виду да у стручном и функционалном
значењу интегрирано коло нема исто значење што и интегрирани склоп, то ће
бити узето у обзир приликом даљих превода на хрватском језику. Ова
констатација прихваћена је од предлагача закона као исправка коју треба
третирати као грешку у преводу.
Након расправе, Комисија је једногласно прихватила принципе
предложеног закона и, на основу члана 104. Пословника Представничког дома,
доставиће мишљење предсједавајућем Представничког дома.
Ад. – 4.
Разматрање и усвајање коначног текста, ради стављања у
процедуру предлога закона о измјенама и допунама: Закона о акцизама у
Босни и Херцеговини, Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине и
Закона о царинској политици Босне и Херцеговине
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Шемсудин Мехмедовић, у име Радне групе, упознао је присутне да је
коначан текст измјена и допуна наведена три закона урађен 19. јуна 2007. године,
те да ће га Комисија, на основу члана 99. Пословника Дома, доставити
предсједавајућм Представничког дома на разматрање по основном законодавном
поступку.
Након расправе, Комисија је закључила да се Предлог о измјенама и
допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, и поред
изјашњења УИОБиХ од 26.06.2007. године (у којем се наводи да нема потребе за
допуну члана 185. нити за увођење новог члана 188а. наведене измјене Закона)
достави у предложеном тексту.
У Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о акцизама Босне и
Херцеговине члан 3. мијења се и гласи:
“Члан 9. мијења се и гласи:
(1) На промет деривата нафте акциза се плаћа по литру, и то на:
1. петролеј 0,30 КМ; (тарифни бр. 2710 11 21 00)
2. дизел гориво 0,30 КМ
3. лож-уље екстра лако (ЕС) и лако специјално (ЛС) 0,30 КМ
4. моторни бензин-безоловни 0,35 КМ,
5. моторни бензин 0,40 КМ.
(2) На промет деривата нафте из става (1) тач. 2, 4. и 5. овог члана плаћа се
путарина по литру у износу од 0,20 КМ.“
У Закону о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и
Херцеговине иза Главе 8. брише се Глава 10 - Житарице.
На основу вођене расправе и извршених измјена у тексту наведених
закона, Комисија је једногласно закључила да на основу одредаба Пословника
Представничког дома достави текстове закона на босанском, хрватском и
српском језику предсједавајућем Представничког дома на разматрање по
основном законодавном поступку.
Ад. – 5.
Упознавање са реализацијом 10 закључака утврђених на 6.
сједници Комисије на основу расправе вођене на Округлом
столу о теми: “Анализа законске регулативе у функцији
заштите домаће производње“, одржаном 13. марта 2007. године
Предсједавајућа Комисије прочитала је Предлог закључака усвојених на 6.
сједници Комисије, одржаној 24. маја 2007. године, сачињених на основу
расправе вођене на Округлом столу о теми: “Анализа законске регулативе
у функцији заштите домаће производње“, с циљем побољшања стања у
пољопривреди.
Од укупно 10 тачака предлога закључака, може се констатовати да је
Комисија реализовала предлоге закључака, изузев закључка тачке 6, а
реализација закључка тачке 9 је у надлежности ентитетских служби за
санитарну и фитосанитарну заштиту.
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Ад. - 6.
Текућа питања
У оквиру ове тачке чланови Комисије расправљали су о:
1. Споразуму о престанку протеста, достављеног непосредно пред почетак
одржавања сједнице Комисији од Удружења пољопривредника у БиХ, а
у вези са протестом овог удружења пред зградом институција БиХ
Након расправе, Комисија је једногласно закључила да упути допис
Колегијуму Дома и обавијести га о сљедећем:
а) Садржај Споразума, између осталог, има за циљ уклањање шаторског
насеља испред зграде институција БиХ, уз услов да се донесу мјере приликом примјене
чланка 23. бис Споразума ЦЕФТА-е његовим ступањем на снагу, укидањем царине на
увоз репроматеријала и опреме за пољопривреду, те усвајањем Закона о
пољопривреди БиХ.
б) Комисија је већ до сада, у оквиру своје надлежности, закључцима
достављеним Савјету министара БиХ, Министарству спољне трговине и економских
односа, Управи за индиректно опорезивање БиХ и Спољнотрговинској комори БиХ,
предузела одређене радње из одредаба чл.1. и 2. текста наведеног споразума.
ц) Комисија је закључила да се обрати Колегијуму Представничког дома с
предлогом да Колегијум заузме став ради предузимања даљих радњи према
наведеном споразуму у вези са његовом оправданошћу.
2. Конференцији која ће се у организацији Спољнотрговинске коморе БиХ
одржати 10. јула 2007. године у Сарајеву о теми „Стање и могућност унапређења
спољнотрговинске размјене БиХ“ присуствоваће: Сњежана Рајилић, Мехмед
Суљкановић и Јеро Иванковић Лијановић.
Сједница је завршена у 13.30 часова.
Секретар Комисије
Емира Чешљар

Предсједавајућа Комисије
Сњежана Рајилић
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