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Na temelju članka 27. stavka (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16) i u skladu s Naputkom o
metodologiji izrade izvješća o radu povjerenstava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
(broj: 01,02-02-4-574-1/13 od 10. 4. 2014.), Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnosi Domu naroda
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sljedeće

IZVJEŠĆE O RADU
(za razdoblje od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016.)

Uvodne napomene
Temeljni cilj rada Povjerenstva u izvješćenom razdoblju bio je osigurati kvalitetnu pripremu
rada Doma naroda te što bolje i učinkovitije funkcioniranje Doma, a time i Parlamentarne skupštine
BiH, provođenjem općih opredjeljenja određenih Ustavom BiH i Daytonskim mirovnim
sporazumom, te politikom koju su utvrdili Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH i
Parlamentarna skupština BiH, kao i ulogom i zadaćom Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
U skladu s člankom 40. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,
Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze:
 prati vođenje vanjske politike koju su utvrdili Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara
BiH;
 razmatra pitanja suradnje BiH s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom;
 razmatra pitanja međuparlamentarne suradnje s odgovarajućim povjerenstvima
parlamenata drugih zemalja;
 razmatra pitanja suradnje s Vijećem Europe, Interparlamentarnom unijom,
Srednjoeuropskom inicijativom i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, te
drugim međunarodnim organizacijama;
 razmatra pitanja rada s institucijama BiH kompetentnim za pitanja vanjskih poslova i
međunarodnih odnosa;
 razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih izaslanstava Parlamentarne skupštine BiH u
međuparlamentarnim institucijama;
 razmatra pitanja suglasnosti za ratificiranje međunarodnih ugovora, sporazuma i
konvencija;
 razmatra pitanja otkazivanja međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija;
 razmatra pitanja koja se odnose na vanjskotrgovinsku politiku;
 razmatra pitanja koja se odnose na sporazume o međunarodnoj trgovini;
 razmatra pitanja koja se odnose na carinsku politiku;
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razmatra pitanja koja se odnose na tarife, propise i zakone iz svoga područja;
razmatra pitanja koja se odnose na međunarodne obveze BiH;
razmatra odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama;
razmatra pitanja koja se odnose na putne isprave;
razmatra pitanja koja se odnose na boravak i kretanje stranaca;
razmatra pitanja koja se odnose na uspostavu i funkcioniranje zajedničkih i
međunarodnih komunikacija;
razmatra pitanja koja se odnose na reguliranje međuentitetskog prometa;
razmatra pitanja koja se odnose na kontrolu zračnog prometa;
razmatra pitanja koja se odnose na kontrolu frekvencija;
razmatra i druga pitanja iz područja međunarodnih i vanjskih poslova, vanjske trgovine,
carina, prometa i veza.

POGLAVLJE I. SJEDNICE POVJERENSTVA
Odjeljak A. Statistički podaci o sjednicama
Kako je predviđeno Odjeljkom C. (Opće odredbe o povjerenstvima Doma), člankom 26.
stavak (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: “Stalna povjerenstva imaju šest
članova, dok privremena povjerenstva Doma mogu imati do šest članova. Povjerenstva se
popunjavaju razmjerno klubovima naroda u Domu, od kojih su dvije trećine članova izabrani s
teritorija Federacije BiH, a jedna trećina s teritorija Republike Srpske.“
U skladu s tim, članovi Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze
Doma naroda u 2016. godini bili su: Nebojša Radmanović, predsjedatelj, Sead Kadić, prvi
zamjenik, i Mario Karamatić, drugi zamjenik predsjedatelja, Ognjen Tadić, Martin Raguž i
Fahrudin Radončić, članovi.
Sjednicu Povjerenstva saziva predsjedatelj Povjerenstva, u skladu s člankom 30. Poslovnika,
i to, u pravilu, pet dana prije održavanja sjednice, osim ako ne postoje opravdani razlozi za njezino
sazivanje u kraćem vremenu.
Predsjedatelj Povjerenstva, u suradnji s tajnikom, organizira rad Povjerenstva. Za svaku
godinu priprema se radni plan, čiji su sadržaj i rokovi realizacije okvirno postavljeni, prema
očekivanim aktivnostima na razini Bosne i Hercegovine i prema potrebnoj koordinaciji s drugim
tijelima nadležnim za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze. Moguće je pomijerati
rokove za razmatranje pitanja iz plana, ovisno o vremenu dospijeća materijala od nadležnih
institucija, s temeljnim ciljem da se materijali što kraće zadržavaju u Povjerenstvu i u
parlamentarnoj proceduri. Datumi održavanja svake sjednice, te nazočnost članova Povjerenstva
sjednicama mogu se vidjeti u tabličnom prikazu (prilog).
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Ovisno o dnevnom redu, odnosno broju materijala čije je razmatranje predviđeno za
određenu sjednicu, određuje se i vrijeme trajanja sjednice. Treba napomenuti da se nikada točno ne
određuje trenutak završetka određene sjednice Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
promet i veze. Naime, uvijek se omogućuje i ostavlja dovoljno vremena izvjestiteljima,
predlagateljima i članovima Povjerenstva da iskažu svoje mišljenje, stajalište ili postave pitanje u
vezi s materijalom o kojem se raspravlja.
Povjerenstvo je u izvješćenom razdoblju održalo 13 sjednica:

- 15. sjednica
- 16. sjednica
- 17. sjednica
- 18. sjednica
- 19. sjednica
- 20. sjednica
- 21. sjednica
- 22. sjednica
- 23. sjednica

9. veljače
2. ožujka
22. ožujka
4. travnja
27. travnja
26. svibnja
16. lipnja
13. srpnja
30. kolovoza

10 točaka dnevnog reda
8 točaka dnevnog reda
5 točaka dnevnog reda
3 točke dnevnog reda
9 točaka dnevnog reda
10 točaka dnevnog reda
5 točaka dnevnog reda
7 točaka dnevnog reda
9 točaka dnevnog reda

- 24. sjednica
- 25. sjednica
- 26. sjednica
- 27. sjednica

27. listopada
17. studenoga
22. studenoga
13. prosinca

13 točaka dnevnog reda
1 točka dnevnog reda
12 točaka dnevnog reda
21 točka dnevnog reda.

Na sjednicama Povjerenstva razmatrano je ukupno 113 točaka dnevnog reda, što je u
prosjeku 9 točaka po sjednici.
Povjerenstvo u njegovu radu opslužuje Ured tajnika Povjerenstva. Opći i posebni poslovi
koje obavlja Ured tajnika Povjerenstva propisani su čl. 21. i 29. Pravilnika o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH. Rad na sjednici bilježi tajnik
Povjerenstva. U suradnji s predsjedateljem, tajnik Povjerenstva izrađuje zapisnik koji članovi
Povjerenstva usvajaju, u pravilu, na sljedećoj zakazanoj sjednici.
U Uredu tajnika zaposlena su tri državna službenika: tajnik Povjerenstva (Nenad
Pandurević), stručna savjetnica (Kristina Milošević) i stručna suradnica (Dobrinka Savić).
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Odjeljak B. Zakonodavne aktivnosti
U izvješćenom razdoblju Povjerenstvo je razmatralo tri prijedloga zakona, i to:
1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH,
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima
mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu, predlagatelj: Vijeće
ministara BiH, i
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometа nа
cestamа u Bosni i Hercegovini, predlagatelj: Vijeće ministara BiH.
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine razmatralo je Povjerjerenstvo u prvoj fazi, a Dom naroda PSBiH je na 17. sjednici, održanoj
4. 4. 2016., usvojio Zakon u prvom i u drugom čitanju, u skladu s člankom 103. stavak (4)
Poslovnika Doma naroda.
Druga dva prijedloga zakona: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom
vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu
i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometа nа cestamа u
Bosni i Hercegovini razmatrani su u Povjerenstvu u oba čitanja.
Prilikom razmatranja oba zakona u prvoj i drugoj fazi u povjerenstvu, Domu naroda su
pravovremeno dostavljena mišljenja odnosno izvješća i obavljene sve aktivnosti u vezi s
podnošenjem amandmana.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima
mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu usvojen je u Domu naroda
PSBiH na 21. sjednici, održanoj 14. 7. 2016., a Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnovama sigurnosti prometа nа cestamа u Bosni i Hercegovini usvojen je u Domu naroda na 25.
sjednici, održanoj 15. 12. 2016.
Na temelju programa rada Vijeća ministara BiH za 2016., a koji je poslužio za osnovu za
izradu Orijentacijskog radnog plana Povjerenstva za 2016. godinu, bilo je predviđeno upućivanje u
parlamentarnu proceduru ukupno 12 prijedloga zakona iz nadležnosti Povjerenstva.
Osim navedenih prijedloga zakona koje je Povjerenstvo razmatralo, u parlamentarnu
proceduru dostavljen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i
međuentitetskom cestovnom prijevozu, koji će Povjerenstvo razmatrati tijekom 2017. godine.
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Dakle, u parlamentarnu proceduru nisu dostavljeni, iako su Planom rada Vijeća ministara za
2016. godinu bili predviđeni, sljedeći prijedlozi zakona: Prijedlog zakona o postupku zaključivanja
i provođenja međunarodnih ugovora, Prijedlog zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini,
Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o civilnom zrakoplovstvu,
Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o hrani, Prijedlog zakona o elektroničkim medijima u BiH i Prijedlog zakona
o prijenosu, regulatoru i unutarnjem tržištu, operateru sustava električne energije.

Odjeljak C. Međunarodni sporazumi

U navedenom razdoblju ukupno je razmatrano 59 međunarodnih pravnih akata:
1. Sporazum o izmjenama Sporazuma između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća
Ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnim putovanjima državljana;
2. Akti Svjetske poštanske unije (UPU) usvojeni na Kongresu u Dohi 2012. godine: Opći
pravilnik Svjetske poštanske unije, Svjetska poštanska konvencija, Završni protokol uz
Svjetsku poštansku konvenciju i Sporazum o poštanskim financijskim uslugama,;
3. Sporazum između Bosne i Hercegovine i Švicarskog Federalnog Vijeća koji se odnosi na
redovni zračni promet;
4. Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Republike Srbije o suradnji u području telekomunikacija;
5. Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o suradnji
u području zaštite okoliša i održivog razvoja;
6. Sporazum između Bosne i Hercegovine i Europske unije o uspostavi okvira za sudjelovanje
Bosne i Hercegovine u operacijama Europske unije za upravljanje krizama;
7. Nota sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike
Njemačke o prihvaćanju projekata tehničke suradnje za razdoblje 2008.-2012.;
8. Ugovor o zajmu (Projekt regionalnog vodovoda Plava voda) između Bosne i Hercegovine i
Europske banke za obnovu i razvoj;
9. Provedbeni protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Grčke Republike
uz Sporazum između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji osoba koje
borave bez dozvole;
10. Okvirni sporazum o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine LD
1836 (2014) – kredit za socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH, u Republici
Srpskoj;
11. Protokol o suradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike
Srbije;

7

12. Protokol o prekograničnom nadzoru između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Crne Gore;
13. Nota sporazum – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Narodne Republike Kine o dodjeli bespovratne pomoći;
14. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o ukidanju viza za
nositelje diplomatskih i službenih putovnica;
15. Ugovor o zajmu (Projekt Koridor Vc 2) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za
obnovu i razvoj;
16. Sporazum o financiranju programa posebnih mjera oporavka nakon poplava i upravljanja
rizikom od poplava – između Bosne i Hercegovine i Europske unije;
17. Ugovor o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana – WISE;
18. Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o
znanstvenoj i tehnološkoj suradnji;
19. Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o
suradnji u borbi protiv kriminala;
20. Sporazum o financiranju programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina –
Crna Gora za 2014. godinu između Bosne i Hercegovine i Europske unije;
21. Sporazum o financiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2014.
godinu između Bosne i Hercegovine i Europske unije;
22. Amandman na Sporazum o financiranju za tehničku pomoć za autocestu Koridor Vc - BiH;
23. Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj
(OFID) – Projekt razvoja ruralnog poduzetništva;
24. Ugovor o grantu - Projekat vodoopskrbe Gradačac;
25. Sporazum o grantu u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja – BiH4 (2015);
26. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o suradnji u
području borbe protiv kriminala;
27. Sporazum o grantu za Projekt jačanja financijskog upravljanja i kontrole;
28. Sporazum o financiranju za Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP);
29. Sporazum o grantu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s
Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja;
30. Prvi amandman na Sporazum o financiranju za Projekt registracije nekretnina;
31. Ugovor o financiranju - Modernizacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine;
32. Proedbeni protokol uz Sporazum s Republikom Slovenijom o readmisiji osoba koje borave
bez dozvole;
33. Sporazum s Vladom Republike Poljske o zaštiti tajnih podataka;
34. Sporazum s Vladom Republike Cipar o suradnji u području turizma;
35. Izmjene i dopune Statuta i njegovog Aneksa (Pravila financiranja) koje je usvojila Opća
skupština od osnutka Svjetske turističke organizacije (UNWTO);
36. Sporazum o osnivanju Fonda Zapadnog Balkana;
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37. Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o
suradnji u vojnoj obuci;
38. Sporazum s Vladom Republike Makedonije o kolokaciji diplomatsko-konzularnih
predstavništava;
39. Sporazum o financiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2015.
godinu;
40. Prvi amandman na Sporazum o financiranju (Projekt hitnog oporavka od poplava) između
Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
41. Sporazum za IPA II - Program prekogranične suradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014.2020.;
42. Sporazum o financiranju programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina –
Srbija za 2015. godinu;
43. Sporazum o zajmu za projekt “Razvoj infrastrukture u Goraždu”;
44. Sporazum o trgovinskoj i ekonomskoj suradnji s Vladom Kraljevine Maroko;
45. Sporazum s Vladom Kraljevine Maroko o uzajamnom ukidanju viza za nositelje
diplomatskih, službenih i posebnih putovnica;
46. Ugovor o zajmu za Projekt vodovoda Visoko;
47. Sporazum o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu Unije “Konkurentnost poduzeća i
malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.-2020.)” ;
48. Protokol o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko
državnih granica;
49. Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Ureda Europske
policije;
50. Sporazum s Vladom Gruzije o međunarodnom cestovnom prijevozu;
51. Sporazum s Vladom Republike Hrvatske o suradnji u području zaštite okoliša i održivog
razvoja;
52. Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu za projekt „Sarajevo – projekt gradskih
prometnica“ ;
53. Ugovor o zajmu za projekt „Ceste FBiH – Popravak nakon poplava i modernizacija“ ;
54. Sporazum o grantu za potporu Državnom projektu stambenog zbrinjavanja;
55. Sporazum o grantu za Projekt upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu;
56. Amandman br. 1 na Ugovor o financiranju za projekat „Vodovod i kanalizacija RS-a“
57. Dodatni protokol uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma;
58. Pariški sporazum uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama;
59. Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine
u programu “Europa za građane”.
Nadležna ministarstva pravovremeno su obavještavana o razmatranju sporazuma iz njihove
nadležnosti i njihovi predstavnici bili su nazočni sjednicama Povjerenstva.
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Za sve međunarodne ugovore razmatrane na sjednicama Povjerenstvo je pravovremeno
dostavilo izvješća Domu naroda s prijedlogom Povjerenstva za davanje suglasnosti za ratifikaciju,
odnosno otkazivanje međunarodnog sporazuma.

Odjeljak D. Godišnja izvješća
U 2016. godini na sjednicama Povjerenstva razmatrana su sljedeća izvješća o radu institucija
BiH koje spadaju u nadležnost Povjerenstva, i to:
1. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2015. godinu;
2. Izvješće o realizaciji planskih dokumenata za 2015. godinu, Izvješće o obavljenoj reviziji
financijskog poslovanja BHRT-a za 2015. godinu, Financijski plan i planovi programa
BHR 1 i BHT 1 za 2016. godinu, materijal Upravnog odbora BHRT-a;
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2015. godinu,
4. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju za 2015. godinu,
5. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2015. godinu u dijelu nadležnosti Povjerenstva za
vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine
BiH, i to:
-

Ministarstva vanjskih poslova BiH,

-

Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, osim u dijelu koji se odnosi
na uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme,

-

Ureda za veterinarstvo BiH,

-

Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja,

-

Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i
ruralnom razvoju BiH,

-

Ministarstva komunikacija i prometa BiH,

-

Regulatorne agencije za komunikacije BiH i

- Agencije za sigurnost hrane BiH;
6. Godišnji izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja za Bosnu i
Hercegovinu za 2015. godinu.
Povjerenstvo je pravovremeno razmotrilo sva dostavljena izvješća, a Domu naroda su
dostavljena mišljenja Povjerenstva o svim navedenim izvješćima u kojima je ono, uz ostalo, davalo i
konkretne prijedloge zaključaka.
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Odjeljak E. Imenovanja
Povjerenstvo je u 2016. godini razmatralo i sljedeća pitanja vezana uz imenovanja:
1. Prijedlog odluke o imenovanju članova Državnog regulatornog povjerenstva za električnu
energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine, materijal Vijeća ministara BiH, i
2. Rang-liste kandidata za članove Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i
Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, akt Regulatorne agencije za
komunikacije.
Nakon razmatranja na sjednici, mišljenja Povjerenstva pravovremeno su dostavljana Domu
naroda u daljnji postupak.

Odjeljak F. Izvješća o međunarodnim aktivnostima

Unutar svoje nadležnosti, a na temelju odredaba Pravilnika o međunarodnim aktivnostima
Parlamentarne skupštine BiH, na sjednicama Povjerenstva u navedenom razdoblju razmatrano je
ukupno 19 izvješća sa službenih putovanja parlamentarnih povjerenstava i izaslanstava.

ODJELJAK G. Tematske sjednice
Povjerenstvo je održalo i jednu tematsku sjednicu (25. sjednica, održana 17. 11. 2016.)
posvećenu samo jednoj točki dnevnoga reda - Stanje i perspektive sektora poljoprivrede u Bosni
i Hercegovini. Planom rada za 2016. godinu Povjerenstvo je predvidjelo održavanje tematskih
sjednica. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je prilikom razmatranja Godišnjeg izvješća
iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja za BiH za 2015. godinu na 22. sjednici,
održanoj 31. 8. 2016., usvojio zaključke u kojima je, uz ostalo (točkom 5.) predviđeno: „Dom
naroda će u 2017. godini organizirati tematsku sjednicu o stanju u poljoprivredi nakon
održavanja tematskih sjednica i javnih rasprava u svim nadležnim institucijama i
parlamentarnim povjerenstvima“. S ciljem realizacije navedenog zaključka Doma naroda,
Povjerenstvo je, u svojstvu nadležnoga povjerenstva u Domu naroda, odlučilo organizirati
tematsku sjednicu o stanju u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.
Tematskoj sjednici bili su nazočni predstavnici svih relevantnih institucija iz područja
poljoprivrede u Bosni i Hercegovini: Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
(uključujući urede u njegovom sastavu: Ured za veterinarstvo, Ured za harmonizaciju i
koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, te Uprava BiH za
zaštitu zdravlja bilja), Agencije za sigurnost hrane, Direkcije za europske integracije, nadležnih
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entitetskih ministarstava, nadležnih kantonalnih ministarstava, vodećih udruga poljoprivrednika
iz oba entiteta, Delegacije Europske komisije u BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, nadležnih
entitetskih gospodarskih komora, te predstavnici znanstvenoistraživačkih institucija u području
poljoprivrede. Po okončanju tematske sjednice Povjerenstvo je pripremilo izvješće, koje će
nakon razmatranja i usvajanja u Povjerenstvu biti upućeno Domu naroda na razmatranje.

Odjeljak H. Ostala izvješća i informacije
Osim izvješća o radu, Povjerenstvo je razmatralo i druge vrste informacija i dokumenata iz
svoje nadležnosti, među kojima izdvajamo samo najznačajnije:

1. Prijedlog izvješća o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze
Doma naroda PSBiH za 2015. godinu;
2. Prijedlog orijentacijskog radnog plana Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
promet i veze Doma naroda PSBiH za 2016. godinu;
3. Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH u vezi s primjenom Zakona o carinskoj politici
BiH;
4. Prijedlog izvješća s tematske sjednice Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: „Stanje i perspektive sektora
poljoprivrede u Bosni i Hercegovini“, održane 17. 11. 2016. godine.
Nakon razmatranja na sjednicama Povjerenstva pripremljeni su i Kolegiju Doma naroda,
odnosno Domu naroda (ovisno o sadržaju materijala), dostavljena izvješća o stajalištima
Povjerenstva za svaki od navedenih materijala.

POGLAVLJE II. OSTALE AKTIVNOSTI POVJERENSTVA
Osim što je održavalo redovite sjednice, Povjerenstvo je u 2016. godini sudjelovalo i u
drugim aktivnostima:
Članovi Povjerenstva su u prvom polugodištu 2016. pozivani da sudjeluju u većem broju različitih
aktivnosti, a ovdje izdvajamo najznačajnije:
-

sudjelovanje Ognjena Tadića na konferenciji „Proširenje Europske unije – razmjena
iskustava“, Sofija, 26. i 27. 2. 2016.;
prezentacija „vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa svijetom u 2015. godini i
aktivnosti Vanjskotrgovinske komore BiH u 2015. godini“, Sarajevo, 10. 2. 2016.;
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-

-

-

-

-

-

zajednički sastanak predstavnika Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine,
promet i veze DN PSBiH i Povjerenstva za vanjske poslove ZD PSBiH sa Skupinom za
bilateralnu suradnju Zastupničkog doma Parlamenta Republike Indonezije, Sarajevo,
4. 4. 2016.;
član Povjerenstva Mario Karamatić bio je nazočan otvaranju sjedišta Međunarodne komisije
za nestale osobe (ICMP), Haag, 7. i 8. srpnja 2016.;
Ured tajnika Povjerenstva organizirao je održavanje sastanka Parlamentarnog plenuma
Energetske zajednice 13. 10. 2016. u Sarajevu (zgrada PSBiH). U ime Parlamentarne
skupštine BiH, sastanku su bili nazočni: Mladen Bosić i Safer Demirović, članovi
Parlamentarnog plenuma, Ljilja Zovko, zamjenska članica, te predstavnici parlamenata
država članica Energetske zajednice;
zajednički sastanak Parlamentarne skupine prijateljstva Bundestaga za BiH s članovima
Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH i
Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma PSBiH, Sarajevo, 24. 10. 2016.;
Konferencija o javnim medijskim servisima i demokraciji, Prag, 10. i 11. studenog 2016., u
organizaciji Vijeća Europe, Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Europske
radiodifuzijske unije (EBU – European Broadcasting Union), Parlamenta Češke Republike i
Češke televizije, dok su Europski parlament, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju
(OSCE) te Europska novinarska federacija također podržali ovaj skup. U ime Parlamentarne
skupštine BiH, na konferenciji su sudjelovali: Momčilo Novaković, predsjedatelj
Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma PSBiH, te Sead Kadić, prvi zamjenik i
Mario Karamatić, drugi zamjenik predsjedatelja Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku
politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH;
zajednički sastanak izaslanstva Odbora za europske integracije Narodne skupštine Republike
Srbije s članovima Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze
Doma naroda PSBiH i Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma PSBiH,
Sarajevo, 29. 11. 2016.;
prezentacija ravnatelja Tajništva Energetske zajednice Janeza Kopača o temi: „Aktualne
aktivnosti Energetske zajednice i provedba Ugovora o Energetskoj zajednici u Bosni i
Hercegovini“ 12. 12. 2016. (u zgradi PSBiH). Organizatori prezentacije bili su Povjerenstvo
za promet i veze Zastupničkog doma i Povjerenstvo zа vanjsku i trgоvinsku pоlitiku, cаrinе,
promet i vezе Dоmа nаrоdа PSBiH. Prezentacija je organizirana za sve zastupnike i
izaslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i za predstavnike instutucija iz Bosne i
Hercegovine iz energetskog sektora. U ime Povjerenstva, prezentaciji je bio nazočan Sead
Kadić, prvi zamjenik predsjedatelja.
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POGLAVLJE III. S A Ž E T A K
Može se konstatirati da je rad Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i
veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u 2016. godini bio uspješan. Rad Povjerenstva u
najvećoj je mjeri ovisio o materijalima koje je dostavilo Vijeće ministara BiH odnosno
Predsjedništvo BiH.
Svi materijali iz nadležnosti Povjerenstva pravovremeno su razmatrani, a sva izvješća,
mišljenja i drugi akti pravovremeno su dostavljani predsjedatelju odnosno Kolegiju Doma naroda
na daljnji postupak.
Osim toga, članovi Povjerenstva bili su nazočni i drugim sastancima i skupovima na kojima
su razmatrane teme i pitanja iz nadležnosti Povjerenstva.
Svojim radom Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma
naroda Parlamentarne skupštine BiH u 2016. godini maksimalno je nastojalo doprinijeti uspješnom
radu Doma naroda.

Predsjedatelj Povjerenstva
Nebojša Radmanović

Prilog:
Tablica 1. Pregled sjednica Povjerenstva s točkama dnevnog reda i nazočnošću, 1.1.-31.12.2016.
Tablica 2. Nazočnost sjednicama Povjerenstva, 1.1.-31.12.2016.
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Tablica 1. Pregled sjednica Povjerenstva s točkama dnevnog reda i nazočnošću, 1.1.-31.12.2016.

Broj i datum održavanja
sjednice
15. sjednica
9. 2. 2016.

Broj razmatranih točaka
dnevnog reda na sjednici
10

Nazočnost članova
sjednicama Povjerenstva
67
(%)

16. sjednica

2. 3. 2016.

8

83

17. sjednica

22. 3. 2016.

5

83

18. sjednica

4. 4. 2016.

3

67

19. sjednica

27. 4. 2016.

9

67

20. sjednica

26. 5. 2016.

10

67

21. sjednica

16. 6. 2016.

5

67

22. sjednica

13. 7. 2016.

7

83

23. sjednica

30. 8. 2016.

9

83

24 sjednica

27. 10. 2016.

13

67

25. sjednica

17. 11. 2016.

1

83

26. sjednica

22. 11. 2016.

12

67

27. sjednica

13. 12. 2016.

21

67

Ukupan broj sjednica: 13

Ukupno točaka: 113

Prosjek nazočnosti (%): 73
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Tablica 2. Nazočnost sjednicama Povjerenstva, 1.1.-31.12.2016.
Sjednice/članovi

Nebojša
Radmanović

Sead
Kadić

Mario
Karamatić

Ognjen
Tadić

Fahrudin
Radončić

Martin
Raguž

Ukupno

15. sjednica 9. 2.

+

+

+

- (O)

- (O)

+

4

16. sjednica 2. 3.

+

+

+

+

- (O)

+

5

17. sjednica 22. 3.

+

+

+

+

-(O)

+

5

18. sjednica 4. 4.

+

+

+

+

-(O)

-(O)

4

19. sjednica 27. 4.

-(O)

+

+

+

-(O)

+

4

20. sjednica 26. 5.

+

+

+

+

-(O)

-(O)

4

21. sjednica 16. 6.

+

+

+

+

-(O)

-(O)

4

22. sjednica 13. 7.

+

+

+

+

-(O)

+

5

23. sjednica 30. 8.

+

+

+

+

-(O)

+

5

24. sjednica 27. 10.
.
25. sjednica 17. 11.
.
26. sjednica 22. 11.

+

+

+

-(O)

-(O)

+

4

+

+

+

+

-(O)

+

5

+

+

+

-(O)

-(O)

+

4

27. sjednica 13. 12.

+

+

+

-(O)

+

-(O)

4

Ukupno

12/13

13/13

13/13

9/13

1/13

9/13

57/78

%

92

100

100

69

8

69

73

Legenda: (O) – Opravdano izočan
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