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Сарајево/Sarajevo, 22. 04. 2008.
ЗАПИСНИК
са заједничке сједнице Комисије за спољну и трговинску политику,
царине, саобраћај и комуникације Дома народа и Комисије за спољне послове
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 22.04.2008. године
Заједничку сједницу Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа и Комисије за спољне послове Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ сазвали су заједно предсједавајући комисија Алма
Чоло и Славко Матић.
Заједничкој сједници, из Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа, присуствовали су: Алма Чоло, Адем
Ибрахимпашић, Рудо Видовић, Слободан Шараба и Бранко Зрно, те Ненад
Пандуревић – секретар Комисије и Аида Крехо – стручни сарадник у Комисији.
Оправдано је одсуствовала Душанка Мајкић.
Заједничкој сједници, из Комисије за спољне послове Представничког дома,
присуствовали су: Славко Матић, Милорад Живковић, Азра Хаџиахметовић, Садик
Ахметовић и Хусеин Нанић, те Даворин Семеник – привремени секретар Комисије.
Оправдано су одсуствовали: Азра Алајбеговић, Милица Марковић, Денис Бећировић
и Сефер Халиловић.
Сједници је, у својству представника предлагача, присуствовао Радомир Богдановић
– шеф одсјека у Министарству иностраних послова БиХ.
Заједничка сједница Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа и Комисије за спољне послове Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ почела је у 16 часова.
Након што је констатовано да у обје комисије постоји кворум, предсједавајућа
Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома
народа, Алма Чоло, предложила је сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање Информације Министарства иностраних послова БиХ о стању у
ДКП мрежи и спровођењу спољне политике Босне и Херцеговине.
Дневни ред једногласно је усвојен.
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Ад. - 1. Разматрање Информације Министарства иностраних послова БиХ о стању
у ДКП мрежи и спровођењу спољне политике Босне и Херцеговине
У уводном излагању Алма Чоло, предсједавајућа Комисије за спољну и трговинску
политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа, образложила је разлоге
за одржавање заједничке сједнице двије комисије. Истакла је да је Заједнички
колегијум Парламентарне скупштине БиХ заказао за 23.04.2008. године пленарну
сједницу оба дома за коју је, као друга тачка, предложено управо разматрање
Информације Министарства иностраних послова БиХ о стању у ДКП мрежи и спровођењу
спољне политике Босне и Херцеговине. С обзиром да поменута информација није
разматрана ни на једној од надлежних комисија домова, предсједавајући комисија
сагласили су се да се одржи заједничка сједница како би се обавила што квалитетнија
расправа и предложили одговарајући закључци домовима Парламентарне скупштине.
Констатовала је да је Информација Министарства иностраних послова БиХ о стању у
ДКП мрежи БиХ и спровођењу спољне политике достављена као одговор на закључак са
18. сједнице Представничког дома којим је, уз остало, захтијевано да Министарство
иностраних послова БиХ, у сарадњи са Предсједништвом БиХ, до 01.02.2008.
године, припреми цјеловиту информацију о стању у ДКП мрежи БиХ и спровођењу
спољне политике БиХ и достави је Парламентарној скупштини БиХ. У вези са
Информацијом, Алма Чоло констатовала је да је она доста сухопарна, са обиљем
статистичких података и да не садржи одговоре како је то тражено закључком.
Предложила је да се представник Министарства иностраних послова Радомир
Богдановић обрати члановима комисија и евентуално пружи додатне информације.
Радомир Богдановић поновио је да је Информација достављена као одговор на закључке
Представничког дома и да је, с обзиром да је достављена 31. јануара, у одређеној мјери
застарјела. Појаснио је да обустављање процедура за затварање дипломатских
представништава није у надлежности Министарства иностраних послова БиХ. Додао је
да су амбасаде у Аргентини и Јужноафричкој Републици затворене и особље враћено.
Генерални конзулат у Бону је затворен, односно више не прима захтјеве, а почела је
процедура за отварање Генералног конзулата у Франкфурту. Државе у којима су
затворене амбасаде сада се нерезидентно покривају, и то: Јужноафричка Република из
Каира, а Аргентина из Лондона. Подручје које је покривано из Генералног конзулата у
Бону биће покривано дијелом из новог конзулата у Франкфурту а дијелом из Штутгарта и
Берлина.
Након обављене расправе обје комисије једногласно су закључиле сљедеће:
1. Комисије су примиле к знању Информацију Министарства иностраних
послова БиХ о стању у ДКП мрежи и спровођењу спољне политике Босне и
Херцеговине и констатовале да Информација није у цјелини одговорила на захтјеве
из закључака са 18. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
којима је констатовано и захтијевано сљедеће:
“- Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ изражава незадовољство
према надлежним институцијама БиХ због недостављања информација о
рационализацији ДКП мреже БиХ, донесеним одлукака, критеријумима за њихово
доношење, ефектима донесених одлука те даљим корацима у овој области.
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- Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи од Предсједништва
БиХ да преиспита одлуке о затварању амбасаде у Аргентини и конзулата у Бону.
До завршетка процеса преиспитивања, Министарство иностраних послова БиХ
зауставиће све започете активности.
- Представнички дом тражи да Министарство иностраних послова БиХ с
Предсједништвом БиХ, до 01. 02. 2008. године, припреми цјеловиту информацију о
стању у ДКП мрежи БиХ и спровођењу спољне политике БиХ за расправу у
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.”

2. Комисије су, такође, констатовале да је Информацију припремило
Министарство иностраних послова БиХ, док се из Информације не види да ли је
Предсједништво Босне и Херцеговине учествовало у њеној изради, иако је то
наведеним закључком Представничког дома захтијевано.
Са наведеним закључцима потребно је упознати посланике и делегате у оба дома
Парламентарне скупштине БиХ.
Сједница је завршена у 16.40 часова.
ПРИВРЕМЕНИ СЕКРЕТАР
Даворин Семеник

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Славко Матић

