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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, 97/15,78/19 и 26/20),
Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне скупштине
БиХ на 10. сједници, одржаној 01.02.2021. 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
2020. 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, 97/15,78/19 и 26/20).
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.
Конститутивна сједница Комисије за мандатни период 2018-2022. одржана је 05. 12.
2019, а присуствовало јој је пет од укупно девет чланова.
На конститутивној сједници Комисија је изабрала Војина Митровића за
предсједавајућег, Мију Матановића за првог замјеника предсједавајућег и Едина
Мушића за другог замјеника предсједавајућег Комисије.
На 5. хитној сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, одржаној 23. 12. 2019. године, Војин Митровић именован је за министра
комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.
На другој сједници Комисије, одржаној 23. 01. 2020. године, за предсједавајућег
Комисије изабран је Драган Богданић.
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Чланови Комисије су: Драган Богданић, Мијо Матановић, Един Мушић, Ненад
Стевандић, Шемсудин Мехмедовић, Зукан Хелез, Мирко Шаровић, Енвер Биједић и
Дамир Арнаут.

У извјештајном периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020. године, Комисија је у оквиру своје
надлежности одржала седам сједница (од 2. до 8. сједнице)
- 2. сједница Комисије одржана је 23. 01. 2020. године - присуствовало 7 чланова,
разматрано 12 тачака дневног реда, сједница је трајала 1 сат и 30 минута;
- 3. сједница Комисије одржана је 25. 02. 2020. године - присуствовало 6 чланова,
разматране 4 тачке дневног реда, сједница је трајала 15 минута;
- 4. сједница одржана је 19. 05. 2020. године - присуствовало 8 чланова, разматране 3
тачке дневнога реда, сједница је трајала 50 минута;
- 5. сједница одржана је 09. 06. 2020. године - присуствовало 7 чланова, разматране 2
тачке дневног реда, сједница је трајала 15 минута;
- 6. сједница одржана је 14. 09. 2020. године - присуствовало 5 чланова, разматране 3
тачке дневног реда, сједница је трајала 45 минута;
-7. сједница Комисије одржана је 12.10.2020. године - присуствовало је 5 чланова,
разматране 2 тачке дневног реда, сједница је трајала 20 минута;
-8. сједница Комисије одржана је 08. 12. 2020. године - присуствовало 6 чланова,
разматрано 5 тачака дневног реда, сједница је трајала 55 минута.

На седам одржаних сједница Комисија је разматрала укупно 31 тачку дневног реда.
Просјек трајања сједница Комисије био је 48 минута, а просјек присуства чланова
Комисије сједницама је 6.

Комисија је на основу расправа и анализа усвајала мишљења, закључке и давала
приједлоге.
ПОГЛАВЉЕ I. АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Законодавне активности
У извјештајном периоду Комисија је разматрала један приједлог закона, и то: Приједлог
закона о измјенама и допунама Закона о систему државне помоћи у БиХ, предлагач: Савјет
министара БиХ, који је усвојен у обје комисијске фазе.
Одјељак Б. Извјештаји о раду других институција из надлежности Комисије,
иницијативе и други акти
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У току 2020. 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 2017, 2018. и 2019, годину, у дијелу
надлежности Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома, и то за
сљедеће институције:
a) Министарство спољне трговине и економских односа БиХ,
б) Канцеларију за ветеринарство БиХ,
ц) Управу БиХ за заштиту здравља биља,
д) Канцеларију за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди,
исхрани и руралном развоју БиХ;
2. Годишњи извјештај из области пољопривреде, исхране и руралног развоја за Босну и
Херцеговину за 2017. и 2018. годину - материјал Министарства спољне трговине и
економских односа БиХ;
3. Извјештај о издатим исправама и одбијеним захтјевима за издавање исправа за
спољнотрговински промет оружја, војне опреме и робе посебне намјене за 2017. и
Извјештај о реализацији издатих исправа за спољнотрговински промет оружја, војне
опреме и робе посебне намјене у 2017. години, материјал Министарства спољне
трговине и економских односа БиХ;
4. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2017. и 2018.
годину, подносилац Управни одбор ИГА-е;
5. Информација о стању у Извозно-кредитној агенцији Босне и Херцеговине - ИГА,
подносилац Управни одбор ИГА-е;
6. Разматрање Извјештаја о издатим исправама и одбијеним захтјевима за издавање
исправа за спољнотрговински промет оружја, војне опреме и робе посебне намјене за
2018., материјал Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
7. Приједлог извјештаја о реализацији Стратешког плана руралног развоја БиХ (20182021) - Оквирни документ у 2018, подносилац: Министарство спољне трговине и
економских односа БиХ;
8. Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине за 2018. и 2019. годину (члан
32. став (2) Пословника Представничког дома), (сачинилац: Канцеларија секретара
Комисије за спољну трговину и царине ПД);
9. Приједлог оријентационог радног плана КСТЦПД за 2020. годину (сачинилац:
Канцеларија секретара Комисије за спољну трговину и царине ПД).

Осим извјештаја о раду институција Босне и Херцеговине, Комисија је у оквиру своје
надлежности разматрала четири посланичке иницијативе, и то једну посланичку
иницијативу Ненада Нешића и три посланичке иницијативе Дениса Звиздића.
Посланичка иницијатива Ненада Нешића гласи: „На основу члана 8. Пословника
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ('Службени
гласник БиХ', бр. 79/14, 81/15, 97/15 и 78/19), упућујем посланичку иницијативу Савјету
министара Босне и Херцеговине да у року од 120 дана Парламентарној скупштини Босне
и Херцеговине достави Приједлог измјена и допуна Закона о концесијама Босне и
Херцеговине ('Службени гласник БиХ', број: 32/02) на начин да са радом престаје
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Комисија за концесије Босне и Херцеговине“, број: 01-50-1-15-8/20 од 11. 05. 2020.
године.
Комисија није подржала ову посланичку иницијативу.

Посланичке иницијативе Дениса Звиздића гласе:

1. „Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине задужује
Савјет министара Босне и Херцеговине да у року од 60 дана од дана усвајања ове
иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о надзору
над тржиштем Босне и Херцеговине, ради његовог усклађивања са правном тековином
Европске уније, односно Уредбом бр. 765/2008 Европског парламента и Савјета од 09.
07. 2008. године, којом се утврђују захтјеви за акредитовање и надзор над тржиштем
који се односе на стављање на тржиште различитих производа“, број: 01-50-1-2168/20
од 05. 11. 2020. године;
2. „Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине задужује Савјет
министара Босне и Херцеговине да у што краћем року, а не касније од 30 дана од дана
усвајања ове иницијативе, припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог
закона о регулатору електричне енергије и природног гаса, преносу и тржишту
електричне енергије у Босни и Херцеговини, како би реализовали обавезе из Трећег
енергетског пакета из Уговора о успостављању Енергетске заједнице и обавезе преузете
Аналитичким извјештајем Европске комисије из Мишљења Европске комисије о
захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији“, број: 01-50-1-2169/20 од
05. 11. 2020. године;
3. „Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине задужује
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине да у року од
60 дана од дана усвајања ове иницијативе изради и достави Савјету министара Босне и
Херцеговине на усвајање први нацрт Интегрисаног енергетског и климатског плана
Босне и Херцеговине (НЕЦП), а што је обавеза овог министарства из Акционог плана
Савјета министара Босне и Херцеговине за реализацију приоритета из Аналитичког
извјештаја Европске комисије“, број: 01-50-1-2172/20 од 05. 11. 2020. године.
Комисија је подржала све три посланичке иницијативе Дениса Звиздића.

Комисија је разматрала и допис Маркетиншке асоцијације ''БиХ шљиве''.
Комисија је у извјештајном периоду усвојила три закључка.
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Комисија је благовремено размотрила достављене извјештаје и Представничком дому
доставила мишљење о њима.
Одјељак Ц. Остале информације и друге активности Комисије
Реализујући закључак који је Комисија усвојила на 6. сједници, одржаној 14. 09. 2020. године,
чланови Комисије су 15. 12. 2020. године посјетили Управу за индиректно опорезивање БиХ, у
Бањалуци и одржали радни састанак са руководством УИОБиХ. На састанку су разговарали о
спољнотрговинској размјени, како се УИОБиХ бори против корупције, као и о проблемима
функционисања УИО.
РЕЗИМЕ

На основу наведених активности Комисије, може се закључити да је Комисија у оквиру
својих надлежности у потпуности реализовала постављене задатке.
У извјештајном периоду Комисија је сарађивала са многим институцијама ради
обављања послова из надлежности Комисије.
Службе Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ пружале су благовремено
стручну и техничку помоћ у раду Комисије с циљем реализације њених активности.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Др Драган Богданић
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