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На основу члана 32. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.79/14, 81/15 и 97/15),
Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ, на 23. сједници, одржаној 07. 03. 2018. године, у с в о ј и л а је и
Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине подноси

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Комисије за спољну трговину и царине за
период јануар – децембар 2017. године
УВОДНИ ДИО
Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ (у даљем тексту: Комисија) стално је радно тијело Парламентарне
скупштине БиХ. Њена надлежност прописана је чланом 46. Пословника
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15 и 97/15).
У складу са чланом 46. Пословника Представничког дома, Комисија за спољну
трговину и царине разматра питања која се односе на:
- спољнотрговинску политику;
- споразуме о међународној трговини;
- царинску политику;
- тарифе, прописе и законе из своје области;
- међународне обавезе Босне и Херцеговине;
- односе са међународним трговинским институцијама и друга питања из области
спољне трговине и царина.
Број и структура чланова Комисије, дужности, организација рада, сазивање сједница,
доношење одлука, сарадња са другим комисијама и тијелима, метода рада као и
процедуре које прате основне одредбе о законодавним активностима Представничког
дома регулисане су одредбама Пословника Представничког дома.
У Канцеларији секретара Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ запослена су два државна службеника: секретар
Комисије и стручни савјетник у Комисији.
Општи и посебни послови које обавља Канцеларија секретара Комисије регулирани су
чл. 21. и 29. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у Секретаријату ПСБиХ.
Чланови Комисије су: Шемсудин Мехмедовић, Ненад Лалић, Никола Ловриновић,
Сафер Демировић, Мирослав Миловановић, Никола Шпирић, Менсура Бегановић,
Мирсад Мешић и Заим Бацковић.
Конститутивна сједница Комисије за мандатни период 2014-2018. одржана је 29. 12.
2014, а присуствовало јој је седам од укупно девет чланова.

3

На конститутивној сједници Комисија је за предсједавајућег изабрала Шемсудина
Мехмедовића, за првог замјеника предсједавајућег Ненада Лалића и другог замјеника
предсједавајућег Комисије Николу Ловриновића.
У извјештајном периоду за 2017, тј од 01. 01. до 31. 12. 2017. године, Комисија је у
оквиру своје надлежности одржала девет сједница, и то:
- 13. сједница одржана је 01. 02. 2017. - присуствовало 8 чланова,
сједница је трајала 45 минута;
- 14. сједница одржана је 06. 03. 2017. - присуствовало 9 чланова,
сједница је трајала 1 сат и 45 минута;
- 15. сједница одржана је 20. 03. 2017. - присуствовало 5 чланова,
сједница је трајала 30 минута;
- 16. сједница одржана је 08. 05. 2017. – присуствовало 6 чланова,
сједница је трајала 1 сат;
- 17. сједница одржана је 23. 05. 2017. – присуствовало 8 чланова,
сједница је трајала 1 сат;
- 18. сједница одржана је 03. 07. 2017. – присуствовало 7 чланова,
сједница је трајала 45 минута;
- 19. сједница одржана је 24. 07. 2017. – присуствовало 7 чланова,
сједница је трајала 1 сат;
- 20. сједница одржана је 04. 09. 2017. – присуствовало 7 чланова,
сједница је трајала 1 сат;
- 21. сједница одржана је 05. 12. 2017. – присуствовало 6 чланова
сједница је трајала 2 сата.

Због недостатка кворума, 13. сједница Комисије, заказана за 23. 01. 2017. године
одгођена је, те је одржана 01. 02. 2017.
На девет сједница Комисија је разматрала укупно 31 тачку дневног реда.
У оквиру текућих питања Комисија је разматрала 4 подтачке, те на основу расправа и
анализа усвајала мишљења, закључке и давала приједлоге.
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Просјек трајања сједница Комисије био је 1 сат и 5 минута, а присуство чланова
сједницама Комисије изражено у процентима је 77% у односу на девет чланова
Комисије.
У организацији Комисије у радну посјету Комисији 30. 06. 2017. године долазили су
чланови Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику
Народне скупштине Републике Србије када је одржан састанак на тему
„Спољнотрговинска размјена између Босне и Херцеговине и Републике Србије“.
ПОГЛАВЉЕ I. АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Законодавне активности
У извјештајном периоду није било приједлога закона за разматрање.
Одјељак Б. Извјештаји о раду других институција из надлежности Комисије
У току 2017. године на сједницама Комисије разматрани су извјештаји о активностима
институција Босне и Херцеговине за које је надлежна ова комисија, и то:
1. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2016. годину, број: 01,02-50-19-1411/17, од
05. 06. 2017, у дијелу надлежности Комисије за спољну трговину и царине
Представничког дома:
а) Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
б) Канцеларије за ветеринарство БиХ,
ц) Управе БиХ за заштиту здравља биља,
д) Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди,
исхрани и руралном развоју БиХ;
е) Агенције за безбједност хране БиХ;
2. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2016. годину,
број: 01,02-50-19-946/17 од 05. 04. 2017;
3. Годишњи извјештај из области пољопривреде, исхране и руралног развоја за Босну и
Херцеговину за 2016. годину, материјал Министарства спољне трговине и економских
односа БиХ, број: 01,02-28-1791/17, од 20. 07. 2017.
Комисија је благовремено размотрила све достављене извјештаје и Представничком дому су
достављена мишљења о свим наведеним извјештајима.

Одјељак Ц. Остале информације, иницијативе и други документи
Осим извјештаја о раду других институција Босне и Херцеговине, Комисија је у оквиру
своје надлежности разматрала и друге врсте информација, иницијатива и докумената, и
то:
- Иницијативу посланика Дениса Бећировића, број: 01-50-1-1622/17 од 05. 07. 2017,
која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ('Службени гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15 и 97/15), подносим посланичку
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иницијативу којом се задужује Савјет министара БиХ да у сарадњи с ентитетским
владама, најкасније у року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, сачини и у парламентарну
процедуру достави приједлог мјера ефективне заштите домаће пољопривредне
производње у Босни и Херцеговини.“
- Иницијативу посланика Сенада Шепића, број: 01-50-1-1623/17 од 05. 07. 2017. године,
која гласи: „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ, предлажем да се у дневни ред прве наредне сједнице
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ обавезно уврсти тачка под
називом: Информација о реализацији ранијих закључака и иницијатива о утврђивању
најниже, загарантоване цијене и сигурног откупа пољопривредних производа у БиХ,
те приједлог мјера за одговор на ову иницијативу.“
Информацију и документацију Управе за индиректно опорезивање Босне и
Херцеговине број: 01/3-18-339/17 од 01. 02. 2017, Комисија је разматрала на 13. и 14.
сједници и одлучила да руководство Комисије припреми закључке у вези с овом
информацијом, који ће се разматрати на наредној сједници.

-

- Закључак руководства Комисије са 14. сједнице Комисије у вези с Информацијом
Управе за индиректно опорезивање, број: 01/3-18-339/17 од 01. 02. 2017.
-

Приједлог мјера и активности Министарства спољне трговине и економских односа
БиХ којим се отклањају евентуалне баријере за постојећа и нова тржишта за
производе из БиХ, број: 01/3-50-3-3-6/15 од 27. 01. 2017.

-

Приједлог Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине
БиХ за израду приједлога измјена и допуна пословника Представничког дома и
Дома народа ПСБиХ, број: 01,02-50-14-84/17 од 27. 02. 2017.

-

Иницијативу за измјене и допуне преднацрта одлуке о условима и поступку
остваривања права на ослобађање од плаћања увозних дажбина Друштва Црвеног
крста БиХ, број: 01/3,02/2-50-19-487/17 од 15. 02. 2017.

-

Забиљешке са састанка Комисије за спољну трговину и царине са члановима Одбора
за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине
Републике Србије.

-

Забиљешке сачињене приликом посјета РЦУИО -Тузла, Мостар, Сарајево и Бања
Лука.

-

Информацију о реализацији закључака са 45. сједнице Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, чији је подносилац Управа за индиректно опорезивање
БиХ, број: 01-50-1-15-45/17 од 01. 11. 2017.
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-

Информацију у вези са израдом Стратегије развоја инфраструктуре квалитета у Босни и
Херцеговини, чији је подносилац Министарство спољне трговине и економских односа
БиХ, број: 01/3-50-3-3-16/17 од 03. 08. 2017.
- Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине за 2016. годину.

-

Приједлог оријентационог радног плана Комисије за 2017. годину.
Канцеларија секретара Комисије израђивала је мишљења која је Комисија усвојила у вези с
разматраним извјештајима, те припремила Извјештај о раду Комисије за 2016, који је
Комисија усвојила и послала на разматрање Представничком дому ПСБиХ. Такође,
израђивала је обавјештења и закључке које је Комисија усвојила на сједницама.
Чланови Комисије, као и запослени у Канцеларији секретара Комисије, присуствовали су
семинарима и презентацијама које су се односиле на надлежност ове комисије.

РЕЗИМЕ
На основу наведених активности Комисије, може се закључити да је Комисија у оквиру
својих надлежности у потпуности реализовала постављене задатке.
Комисија је посебно сарађивала са Министарством спољне трговине и економских
односа БиХ, УИОБиХ, Извозно-кредитном агенцијом БиХ, Комисијом за спољну и
трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа, ради обављања
послова из надлежности Комисије.
Службе Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ пружале су благовремено
стручну и техничку помоћ у раду Комисије с циљем реализације активности Комисије.

Прилог: табеле 1 и 2

Предсједавајући Комисије
Шемсудин Мехмедовић
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Табела 1
Број и датум
одржавања
сједнице
13. сједница,
одржана
01.02.2017.
14. сједница,
одржана
06.03.2017.
15. сједница,
одржана
20.03.2017.
16. сједница,
одржана
08.05.2017.
17. сједница,
одржана
23.05.2017.
18. сједница,
одржана
03.07.2017.
19.сједница,
одржана
24.07.2017.
20.сједница,
одржана
04.09.2017.
21.сједница,
одржана
05.12.2017.
Укупно 9 сједница

Број разматраних
тачака дневног
реда на сједници
4

Број присутних
чланова сједници
Комисије
8

Број одсутних
чланова са
сједнице Комисије
1

4

9

3
1 подтачка

5

4

3
1 подтачка

6

3

2

8

1

2
1 подтачка

7

2

2
1 подтачка

7

2

4

7

2

3

6

3

31
од тога 4 подтачке

7
просјечно

2
просјечно

Tabela 2

ПРИКАЗ ПРИСУСТВА СЈЕДНИЦАМА 2017 ГОДИНА

Датум и број
сједнице
13. сједница
01.02.2017.
14. сједница
06.03.2017.
15. сједница
20.03.2017.
16. сједница
20.03.2017.
17. сједница
23.05.2017.
18. сједница
03.07.2017.
19. сједница
24.07.2017.
20. сједница
04.09.2017
21. сједница
05.12.2017

Шемсудин Ненад
Мехмедовић Лалић

Никола
Сафер
Миросслав
Мирсад Заим
Никола
Ловриновић Демировић Миловановић Мешић Бацковић Шпирић

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Менсура
Бегановић

Укупна
присурност

+

+

-

+

+

8

+

+

+

+

+

+

9

+

+

-

-

+

-

-

5

-

+

-

-

+

+

+

+

6

+

+

+

-

+

+

+

+

+

8

+

-

+

+

+

+

-

+

+

7

+

-

+

+

+

+

-

+

+

7

+

+

+

+

-

+

+

-

+

7

+

+

+

+

-

+

-

-

+
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