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На основу члана 27. став (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16) и у складу с
Упутством о методологији израде извјештаја о раду комисија Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (број: 01,02-02-4-574-1/13, од 10. 04. 2014), Комисија за спољну и
трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине подноси Дому народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
(за период од 01. 01. 2016. до 31. 12. 2016)

Уводне напомене
Основни циљ рада Комисије у извјештајном периоду био је да обезбиједи квалитетну
припрему рада Дома народа и што боље и ефикасније функционисање Дома, а тиме и
Парламентарне скупштине БиХ, спровођењем општих опредјељења одређених Уставом БиХ
и Дејтонским мировним споразумом, те политиком коју су утврдили Предсједништво БиХ,
Савјет министара БиХ и Парламентарна скупштина БиХ, као и улогом и задацима Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ.
У складу са чланом 40. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ,
Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације:
 прати вођење спољне политике коју су утврдили Предсједништво БиХ и Савјет
министара БиХ;
 разматра питања сарадње БиХ са Уједињеним нацијама и међународном
заједницом;
 разматра питања међупарламентарне сарадње са одговарајућим комисијама
парламената других земаља;
 разматра питања сарадње са Савјетом Европе, Интерпарламентарном унијом,
Централноевропском иницијативом и Организацијом за безбједност и сарадњу у
Европи, те другим међународним организацијама;
 разматра питања рада са институцијама БиХ компетентним за питања спољних
послова и међународних односа;
 разматра активности сталних или привремених делегација Парламентарне
скупштине БиХ у међупарламентарним институцијама;
 разматра питања сагласности за ратификацију међународних уговора, споразума и
конвенција;
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разматра питања отказивања међународних уговора, споразума и конвенција;
разматра питања која се односе на спољнотрговинску политику;
разматра питања која се односе на споразуме о међународној трговини;
разматра питања која се односе на царинску политику;
разматра питања која се односе на тарифе, прописе и законе из своје области;
разматра питања која се односе на међународне обавезе БиХ;
разматра односе са међународним трговинским институцијама;
разматра питања која се односе на путне исправе;
разматра питања која се односе на боравак и кретање странаца;
разматра питања која се односе на успостављање и функционисање заједничких и
међународних комуникација;
разматра питања која се односе на регулисање међуентитетског саобраћаја;
разматра питања која се односе на контролу ваздушног саобраћаја;
разматра питања која се односе на контролу фреквенција;
разматра и друга питања из области међународних и спољних послова, спољне
трговине, царина, саобраћаја и комуникација.

ПОГЛАВЉЕ I. СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Статистички подаци о сједницама
Како је предвиђено Одјељком Ц. (Опште одредбе о комисијама Дома), чланом 26. став
(2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ: “Сталне комисије имају шест
чланова, док привремене комисије Дома могу имати до шест чланова. Комисије се
попуњавају сразмјерно клубовима народа у Дому, од којих су двије трећине чланова
изабрани са територије Федерације БиХ, а једна трећина са територије Републике Српске.“
У складу с тим, чланови Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа током 2016. године били су: Небојша Радмановић,
предсједавајући, Сеад Кадић, први замјеник, и Марио Караматић, други замјеник
предсједавајућег, Огњен Тадић, Мартин Рагуж и Фахрудин Радончић, чланови.
Сједницу Комисије сазива предсједавајући Комисије, у складу са чланом 30.
Пословника, и то, у правилу, пет дана прије одржавања сједнице, осим ако не постоје
оправдани разлози за њено сазивање у краћем времену.
Предсједавајући Комисије, у сарадњи са секретаром, организује рад Комисије. За
сваку годину припрема се радни план, чији су садржај и рокови за реализовање постављени
оквирно, према очекиваним активностима на нивоу Босне и Херцеговине и према потребној
координацији са другим тијелима надлежним за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације. Могуће је помјерати рокове за разматрање питања из плана,
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зависно од времена доспијевања материјала од надлежних институција, са основним циљем
да се материјали што краће задржавају у Комисији и у парламентарној процедури. Датуми
одржавања сваке сједнице, те присуство чланова Комисије сједницама могу се видјети у
табеларном приказу (прилог).
Зависно од дневног реда, односно броја материјала чије је разматрање предвиђено за
одређену сједницу, одређује се и вријеме трајања сједнице. Треба напоменути да се никада
тачно не одређује тренутак завршетка одређене сједнице Комисије за спољну и трговинску
политику, царине, саобраћај и комуникације. Наиме, увијек се омогућава и оставља довољно
времена извјестиоцима, предлагачима и члановима Комисије да искажу своје мишљење, став
или поставе питање у вези са материјалом о којем се расправља.
Комисија је у извјештајном периоду одржала 13 сједница:
- 15. сједница
- 16. сједница
- 17. сједница
- 18. сједница
- 19. сједница

09. 02. - 10 тачака дневног реда
02. 03. - 8 тачака дневног реда
22. 03. - 5 тачака дневног реда
04. 04. - 3 тачке дневног реда
27. 04. - 9 тачака дневног реда

- 20. сједница
- 21. сједница
- 22. сједница
- 23. сједница
- 24. сједница
- 25. сједница
- 26. сједница
- 27. сједница

26. 05.
16. 06.
13. 07.
30. 08.
27. 10.
17. 11.
22. 11.
13. 12.

- 10 тачака дневног реда
- 5 тачака дневног реда
- 7 тачака дневног реда
- 9 тачака дневног реда
- 13 тачака дневног реда
- 1 тачка дневног реда
- 12 тачака дневног реда
- 21 тачка дневног реда

На сједницама Комисије разматрано је укупно 113 тачка дневног реда, што је у
просјеку девет тачака по сједници.
Комисију у њеном раду опслужује Канцеларија секретара Комисије. Општи и посебни
послови које обавља Канцеларија секретара Комисије регулисани су чл. 21. и 29. Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату Парламентарне
скупштине БиХ. Активности на сједници биљежи секретар Комисије. У сарадњи са
предсједавајућим, секретар Комисије израђује записник који чланови Комисије усвајају, у
правилу, на наредној заказаној сједници.
У Канцеларији секретара запослена су три државна службеника: секретар Комисије
(Ненад Пандуревић), стручна савјетница (Кристина Милошевић) и стручна сарадница
(Добринка Савић).
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Одјељак Б. Законодавне активности
У извјештајном периоду Комисија је разматрала три приједлога закона, и то:
1. Приједлог закона о измјени Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и
Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ,
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о радном времену, обавезним
одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу,
предлагач: Савјет министара БиХ, и
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја
на путевима у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ.
Приједлог закона о измјени Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и
Херцеговине разматран је у Комисији у првој фази, а Дом народа ПСБиХ је на 17. сједници,
одржаној 04. 04. 2016. године, усвојио Закон у првом и у другом читању, у складу са чланом
103. став (4) Пословника Дома народа.
Друга два приједлога закона: Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о
радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у
друмском превозу и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини разматрани су у Комисији у оба
читања.
Приликом разматрања оба закона у првој и другој комисијској фази Дому народа су
благовремено достављена мишљења, односно извјештаји и обављене све активности у вези са
подношењем амандмана.
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о радном времену, обавезним
одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу усвојен је у
Дому народа ПСБиХ, на 21. сједници, одржаној 14. 07. 2016, а Приједлог закона о измјенама
и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини
усвојен је у Дому народа на 25. сједници, одржаној 15. 12. 2016. године.
На основу програма рада Савјета министара БиХ за 2016, а који су послужили као
основ за израду Оријентационог плана Комисије за 2016. годину, било је предвиђено да у
парламентарну процедуру буде упућено укупно 12 приједлога закона из надлежности
Комисије.
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Осим наведених приједлога закона које је Комисија разматрала, у парламентарну
процедуру достављен је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о међународном и
међуентитетском друмском превозу, који ће Комисија разматрати током 2017. године.
Дакле, у парламентарну процедуру нису достављени, иако су били предвиђени
Планом рада Савјета министара за 2016. годину, сљедећи приједлози закона: Приједлог
закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора, Приједлог закона о
ветеринарству у Босни и Херцеговини, Приједлог закона о метрологији Босне и
Херцеговине, Приједлог закона о цивилном ваздухопловству, Приједлог закона о
ваздухопловству БиХ, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривреди,
исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине, Приједлог закона о измјенама и допунама
Закона о храни, Приједлог закона о електронским медијима у БиХ и Приједлог закона о
преносу, регулатору и унутрашњем тржишту, оператеру система електричне енергије.
Одјељак Ц. Међународни споразуми

У наведеном периоду укупно је разматрано 59 међународних правних аката:

1. Споразум о измјенама Споразума између Савјета министара Републике Албаније и
Савјета министара Босне и Херцеговине о узајамним путовањима држављана;
2. Акти Свјетске поштанске уније (УПУ) усвојени на Конгресу у Дохи 2012. године:
Општи правилник Свјетске поштанске уније, Свјетске поштанске конвенције, Завршни
протокол Свјетске поштанске конвенције и Споразум о поштанским финансијским
услугама;
3. Споразум између Босне и Херцеговине и Федералног савјета Швајцарске који се
односи на редовни ваздушни саобраћај;
4. Меморандум о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе
Републике Србије о сарадњи у области телекомуникација;
5. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о
сарадњи у области заштите животне средине и одрживог развоја;
6. Споразум између Босне и Херцеговине и Европске уније о успостављању оквира за
учешће Босне и Херцеговине у операцијама Европске уније за управљање кризама;
7. Нота споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне
Републике Њемачке о прихватању пројеката техничке сарадње за период 2008-2012;
8. Уговор о зајму (Пројекат регионални водовод Плава вода) између Босне и
Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
9. Протокол између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Грчке Републике о
провођењу Споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о реадмисији
лица која бораве без дозволе;
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10. Оквирни споразум о зајму између Развојне банке Савјета Европе и Босне и
Херцеговине ЛД 1836 (2014) – кредит за социјални програм стамбеног збрињавања у
БиХ, у Републици Српској;
11. Протокол о сарадњи у тражењу несталих особа између Савјета министара БиХ и Владе
Републике Србије;
12. Протокол о прекограничном надзору између Савјета министара Босне и Херцеговине
и Владе Црне Горе;
13. Нота споразум – размјена нота између Савјета министара Босне и Херцеговине и
Владе Народне Републике Кине о додјели бесповратне помоћи;
14. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Бјелорусије о укидању
виза за носиоце дипломатских и службених пасоша;
15. Уговор о зајму (Пројекат Коридор 5ц 2) између Босне и Херцеговине и Европске
банке за обнову и развој;
16. Споразум о финансирању програма посебних мјера опоравка након поплава и
управљања ризиком од поплава –између Босне и Херцеговине и Европске уније;
17. Уговор о Центру за истраживање и иновације Западног Балкана – WISE;
18. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Аустрије
о научној и технолошкој сарадњи;
19. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Кабинета министара
Украјине о сарадњи у борби против криминала;
20. Споразум о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна и
Херцеговина – Црна Гора за 2014. годину између Босне и Херцеговине и Европске
уније;
21. Споразум о финансирању државног програма активности за Босну и Херцеговину за
2014. годину између Босне и Херцеговине и Европске уније;
22. Амандман на Споразум о финансирању за техничку помоћ за аутопут Коридор 5цБиХ;
23. Споразум о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог фонда за међународни
развој (ОФИД) – Пројекат развоја руралног предузетништва;
24. Уговор о гранту - Пројекат водоснадбијевања Градачац;
25. Споразум о гранту у вези са Регионалним програмом стамбеног збрињавања – БиХ4
(2015);
26. Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Саудијске Арабије о
сарадњи у области борбе против криминала;
27. Споразум о гранту за Пројекат за јачање финансијског управљања и контроле;
28. Споразум о финансирању за Програм развоја конкурентности у руралним подручјима
(РЦДП);
29. Споразум о гранту између Босне и Херцеговине и Развојне банке Савјета Европе у вези
са Регионалним програмом за стамбено збрињавање;
30. Први амандман на Споразум о финансирању за Пројекат регистрације некретнина;
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31. Уговор о финансирању - Модернизација путева у Федерацији Босне и Херцеговине;
32. Протокол о примјени Споразума а Републиком Словенијом о реадмисији лица која
бораве без дозволе;
33. Споразум са Владом Републике Пољске о заштити тајних података;
34. Споразум са Владом Републике Кипар о сарадњи у области туризма;
35. Измјене и допуне Статута и његовог Анекса (Правила финансирања) које је усвојила
Генерална скупштина од оснивања Свјетске туристичке организације (UNSTO);
36. Споразум о оснивању Фонда Западног Балкана;
37. Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о
сарадњи у војној обуци;
38. Споразум са Владом Републике Македоније о колокацији дипломатско-конзуларних
представништава;
39. Споразум о финансирању државног програма активности за Босну и Херцеговину за
2015. годину;
40. Први амандман на Споразум о финансирању (Пројекат хитног опоравка од поплава)
између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој;
41. Споразум за ИПА II - Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина
2014-2020;
42. Споразум о финансирању програма активности прекограничне сарадње Босна и
Херцеговина – Србија за 2015;
43. Споразум о зајму за пројекат “Развој инфраструктуре у Горажду”;
44. Споразум о трговинској и економској сарадњи са Владом Краљевине Мароко;
45. Споразум са Владом Краљевине Мароко о узајамном укидању виза за носиоце
дипломатских, службених и посебних пасоша;
46. Уговор о зајму за Пројекат водовод Високо;
47. Споразум о учешћу Босне и Херцеговине у програму Уније “Конкурентност предузећа
и малих и средњих предузећа (COSME) (2014-2020)” ;
48. Протокол о стратешкој процјени животне средине уз Конвенцију о процјени утицаја на
животну средину преко државних граница;
49. Споразум о оперативној и стратешкој сарадњи између Босне и Херцеговине и
Канцеларије Европске полиције;
50. Споразум са Владом Грузије о међународном друмском превозу;
51. Споразум са Владом Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне
средине и одрживог развоја;
52. Уговор број 1 о Амандману на Уговор о зајму за Пројекат „Сарајево – пројекат
градских саобраћајница“ ;
53. Уговор о зајму за Пројекат „Путеви ФБиХ – Поправка након поплава и
модернизација“;
54. Споразум о гранту подршке Државном пројекту стамбеног збрињавања;
55. Споразум о гранту за Пројекат управљања сливом ријеке Дрине на Западном Балкану;
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56. Амандман бр. 1 на Уговор о финансирању за Пројекат „Водовод и канализација РС-а“;
57. Додатни протокол уз Конвенцију Савјета Европе о спречавању тероризма;
58. Париски споразум уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о климатским
промјенама;
59. Споразум између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу Босне и
Херцеговине у програму “Европа за грађане”.
Надлежна министарства благовремено су обавјештавана о разматрању споразума из
њихове надлежности и њихови представници су присуствовали сједницама Комисије.
За све међународне уговоре разматране на сједницама Комисија је благовремено
доставила извјештаје Дому народа са приједлогом Комисије за давање сагласности за
ратификацију, односно отказивање међународног споразума.

Одјељак Д. Годишњи извјештаји
У току 2016. године на сједницама Комисије разматрани су сљедећи извјештаји о
активностима институција БиХ које спадају у надлежност Комисије, и то:
1. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2015. годину,
2. Извјештај о реализацији планских докумената за 2015. годину, Извјештај о обављеној
ревизији финансијског пословања БХРТ-а за 2015. годину, Финансијски план и
планови програма БХР 1 и БХТ 1 за 2016. годину, материјал Управног одбора БХРТ-а,
3. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине за 2015. годину,
4. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2015.
годину,
5. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2015. годину у дијелу надлежности
Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ, и то:
-

Министарства иностраних послова БиХ,

-

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, осим у дијелу који
се односи на увоз и извоз наоружања и војне опреме,

-

Канцеларије за ветеринарство БиХ,

-

Управе БиХ за заштиту здравља биља,

-

Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у
пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ,

-

Министарства саобраћаја и комуникација БиХ,
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-

Регулаторне агенције за комуникације БиХ, и

-

Агенције за безбједност хране БиХ;

6. Годишњи извјештај из области пољопривреде, исхране и руралног развоја за Босну и
Херцеговину за 2015. годину.
Комисија је благовремено размотрила све достављене извјештаје, а Дому народа су
достављена мишљења Комисије о свим наведеним извјештајима, у којима је комисија, између
осталог, давала и конкретне приједлоге закључака.

Одјељак Е. Именовања

Комисија је у 2016. години разматрала и сљедећа питања у вези са именовањем:
1. Приједлог одлуке о именовању чланова Државне регулаторне комисије за електричну
енергију из Федерације Босне и Херцеговине, материјал Савјета министара БиХ, и
2. Ранг-листе кандидата за чланове Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса
Босне и Херцеговине из бошњачког, хрватског и српског народа, акт Регулаторне
агенције за комуникације.
Након разматрања на сједници, мишљења Комисије су благовремено достављена Дому
народа на даљи поступак.
Одјељак Ф. Извјештаји о међународним активностима

У оквиру своје надлежности, а на основу одредаба Правилника о међународним
активностима Парламентарне скупштине БиХ, на сједницама Комисије у наведеном периоду
разматрано је укупно 19 извјештаја са службених путовања парламентарних комисија и
делегација.
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ОДЈЕЉАК Г. Тематске сједнице
Комисија је одржала и једну тематску сједницу (25. сједница, одржана 17. 11.
2016.) посвећену само једној тачки дневног реда - Стање и перспективе сектора
пољопривреде у Босни и Херцеговини. Планом рада за 2016. годину, Комисија је
предвидјела одржавање тематских сједница. Дом народа Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине је приликом разматрања Годишњег извјештаја из области пољопривреде,
исхране и руралног развоја за БиХ за 2015. годину на 22. сједници, одржаној 31. 08. 2016,
усвојио закључке у којима је између осталог (под тачком 5) предвиђено да ће „Дом
народа у 2017. години организовати тематску сједницу о стању у пољопривреди након
одржавања тематских сједница и јавних расправа у свим надлежним институцијама и
парламентарним комисијама“. С циљем реализације наведеног закључка Дома народа,
Комисија је, као надлежна комисија у Дому народа, одлучила да организује тематску
сједницу о стању у сектору пољопривреде у Босни и Херцеговини.
Тематској сједници присуствовали су представници свих релевантних институција
у области пољопривреде у Босни и Херцеговини: Министарства спољне трговине и
економских односа БиХ (укључујући канцеларије у његовом саставу: Канцеларију за
ветеринарство, Канцеларију за хармонизацију и координацију система плаћања у
пољопривреди, исхрани и руралном развоју, те Управу БиХ за заштиту здравља биља),
Агенције за безбједност хране, Дирекције за европске интеграције, надлежних
ентитетских министарстава, надлежних кантоналних министарстава, водећих удружења
пољопривредника из оба ентитета, Делегације Европске комисије у БиХ,
Спољнотрговинске коморе БиХ, надлежних ентитетских привредних комора, те
представници научноистраживачких институција у области пољопривреде. По окончању
тематске сједнице, Комисија је припремила извјештај који ће након разматрања и усвајања
у Комисији бити упућен Дому народа на разматрање.
Одјељак Х. Остали извјештаји и информације
Осим извјештаја о раду, Комисија је у оквиру своје надлежности разматрала и друге
врсте информација и докумената, од којих издвајамо само најзначајније:

1. Приједлог извјештаја о раду Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2015. годину;
2. Приједлог оријентационог плана рада Комисије за спољну и трговинску политику,
царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2016. годину;
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3. Иницијативу Спољнотрговинске коморе БиХ у вези са спровођењем Закона о
царинској политици БиХ;
4. Приједлог извјештаја са тематске сједнице Комисије за спољну и трговинску
политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ о теми „Стање и перспективе сектора пољопривреде у Босни и Херцеговини“,
одржане 17. 11. 2016. године.
Након разматрања на сједницама Комисије, припремљени су и Колегијуму Дома
народа, односно Дому народа (у зависности од садржаја материјала) достављени извјештаји о
ставовима Комисије за сваки од наведених материјала.

ПОГЛАВЉЕ II. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ

Осим редовних сједница, Комисија је у 2016. учествовала и у другим активностима.
Осим редовних сједница чланови Комисије су током првог полугодишта 2016. позивани да
узму учешће у већем броју различитих активности, а овдје издвајамо најзначајније:
-

-

-

-

Учешће Огњена Тадића на конференцији „Проширење Европске уније – размјена
искустава“, Софија, 26. и 27. 02. 2016;
Презентација „Спољнотрговинска размјена Босне и Херцеговине са свијетом у 2015.
години и активности Спољнотрговинске коморе БиХ у 2015. години“, Сарајево, 10.
02. 2016;
Заједнички састанак представника Комисије за спољну и трговинску политику,
царине, саобраћај и комуникације ДНПСБиХ и Комисије за спољне послове
ПДПСБиХ са Групом за билатералну сарадњу Представничког дома Парламента
Републике Индонезије, Сарајево, 04. 04. 2016;
Члан Комисије Марио Караматић учествовао је на отварању сједишта Међународне
комисије за нестале особе (ИЦМП), Хаг, 7. и 8. јула 2016;
Канцеларија секретара Комисије организовала је и одржавање састанка
Парламентарног пленума Енергетске заједнице, у Сарајеву, 13. 10. 2016. године
(зграда ПСБиХ). Из Парламентарне скупштине БиХ састанку су присуствовали
Младен Босић и Сафер Демировић, чланови Парламентарног пленума, те Љиља Зовко,
замјенски члан, те представници парламената земаља чланица Енергетске заједнице.
Заједнички састанак Парламентарне групе пријатељства Бундестага за БиХ са
члановима Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа ПСБиХ и Комисије за спољне послове Представничког
дома ПСБиХ, Сарајево, 24. 10. 2016;
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-

-

-

Конференција о јавним медијским сервисима и демократији, Праг, 10. и 11. новембра
2016. године у организацији Савјета Европе, Парламентарне скупштине Савјета
Европе, Европске радиодифузне уније (ЕBU – European Broadcasting Union),
Парламента Чешке Републике и Чешке телевизије, док су Европски парламент,
Организација за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) те Европска новинарска
федерација такође подржали овај скуп. Из Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине на конференцији су учествовали: Момчило Новаковић, предсједавајући
Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома ПСБиХ, те Сеад Кадић,
први замјеник, и Марио Караматић, други замјеник предсједавајућег Комисије за
спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа
ПСБиХ;
Заједнички састанак Делегације Одбора за европске интеграције Народне скупштине
Републике Србије са члановима Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ и Комисије за спољне послове
Представничког дома ПСБиХ, Сарајево, 29. 11. 2016;
Презентација директора Секретаријата Енергетске заједнице, г. Јанеза Копача, о теми:
„Актуелне активности Енергетске заједнице и спровођење Уговора о Енергетској
заједници у Босни и Херцеговини“, 12. 12. 2016. (у згради ПСБиХ). Организатори
презентације били су Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома и
Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ. Презентација је организована за све
посланике и делегате Парламентарне скупштине БиХ као и за представнике
инстутуција из Босне и Херцеговине из енергетског сектора. Из Комисије
презентацији је присуствовао Сеад Кадић, први замјеник предсједавајућег.

ПОГЛАВЉЕ III. Р Е З И М Е

Може се констатовати да је рад Комисије за спољну и трговинску политику, царине,
саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ у 2016. години био
успјешан. Рад Комисије у највећој мјери зависио је од материјала које је доставио Савјет
министара БиХ, односно Предсједништво БиХ.
Сви материјали из надлежности Комисије благовремено су разматрани, а сви
извјештаји, мишљења и други акти благовремено су достављани предсједавајућем, односно
Колегијуму Дома народа на даљи поступак.
Осим тога, чланови Комисије присуствовали су и другим састанцима и скуповима на
којима су разматране теме и питања из надлежности Комисије.
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Својим радом Комисија за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и
комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ у 2016. максимално је настојала
да допринесе успјешном раду Дома народа.

Предсједавајући Комисије
Небојша Радмановић

Прилог:
Табела 1. Преглед сједница Комисије са тачкама дневног реда и присуством, 01. 01 -31. 12.
2016.
Табела 2. Присуство сједницама Комисије, 01. 01 - 31. 12. 2016.
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Табела 1. Преглед сједница Комисије са тачкама дневног реда и присуством, 01. 01 -31. 12.
2016.

Број и датум одржавања
сједнице

Присуство чланова
сједницама Комисије (%)

15. сједница 09. 02. 2016.

Број разматраних
тачака
дневног реда на
10
сједници

16. сједница 02. 03. 2016.

8

83

17. сједница 22. 03. 2016.

5

83

18. сједница 04. 04. 2016.

3

67

19. сједница 27. 04. 2016.

9

67

20. сједница

26. 05. 2016.

10

67

21. сједница

16. 06. 2016.

5

67

22. сједница

13. 07. 2016.

7

83

23. сједница

30. 08. 2016.

9

83

24 сједница

27. 10. 2016.

13

67

25. сједница

17. 11. 2016.

1

83

26. сједница

22. 11. 2016.

12

67

27. сједница

13. 12. 2016.

21

67

Укупан број сједница: 13

Укупно тачака: 113

67

Просјечно присуство(%):
73
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Табела 2. Присуство сједницама Комисије, 01. 01 - 31. 12. 2016.
Сједнице/чланови Небојша
Сеад
Марио
Радмановић Кадић Караматић
15. сједница, 9.2.
+
+
+

Огњен
Тадић

Фахрудин
Радончић

Мартин
Рагуж

Укупно

- (О)

- (О)

+

4

16. сједница, 2.3.

+

+

+

+

- (О)

+

5

17. сједница, 22.3.

+

+

+

+

-(О)

+

5

18. сједница, 4.4.

+

+

+

+

-(О)

-(О)

4

19. сједница, 27.4.

-(О)

+

+

+

-(О)

+

4

20. сједница, 26.5.

+

+

+

+

-(О)

-(О)

4

21. сједница, 16.6.

+

+

+

+

-(О)

-(О)

4

22. сједница, 13.7.

+

+

+

+

-(О)

+

5

23. сједница, 30.8.

+

+

+

+

-(О)

+

5

+

+

+

-(О)

-(О)

+

4

+

+

+

+

-(О)

+

5

+

+

+

-(О)

-(О)

+

4

+

+

+

-(О)

+

-(О)

4

Укупно

12/13

13/13

13/13

9/13

1/13

9/13

57/78

%

92

100

100

69

8

69

73

24. сједница,
27.10.
25.
. сједница,
17.11.
. сједница,
26.
22.11.
27. сједница,
13.12.

Легенда: (О) – Оправдано одсутан
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