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PARLAMENTARNA 5KUPŠTINA BiH
- Zаstupнički dam -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupni čku inicijativu — dostavlja se

Vijeć e ministara Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25.4.2013.
godine, utvrdilo je Odgovor na zastupni č ku inicijativu kgju uputio Mladen lvankovi ć
Lijanovi ć , zastupnik u Zastup п i č kom donm Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine.
U privitku proslje đц jemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.
S poštovanjem,
4- GEN,R^LNI
TAJNIK^
_

lon;mi% Kertlešn
`,
a
__4

Saп ljeva Trg Bosne i 1-Iercegovinc бгој
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БOCИA H XEPЦEГOBИИA
CABJET МИИИСТАРА
Број : 05-50-1-462/13
Сарајево , 25.4.2013. године
Младен Иванковин -Лмјановин . посланик у Представничком дому Парламептарне

екупштине Босне и Херцеговине , на 41. сједници Представничког дома одржан gј 31.
јануара 2013. године , лоднио је сљедену посланичку иницијативу :
„Ипицијатива се односи на успостану планања у пољопривреди , суставу планања у
пољопривреди на нивоу БиХ . Дакле , узимајуни у обзир да у протеклих 12 година
тражења, упозоравања , па и усвајања оиређених закључака на приједлог од Народне
странке радом за бољитак да ce ocurypa несметан извоз производа животињског

порјекла у ЕУ , што очито нене бити рјешено ни до 01.07. и наша пољопривреда трпи
вслике штете у континуитету , јер нити један производ животињског лорјекла се I-IC
може извести у BY, a нити провести кроз ЕУ , у трене земље . A како стање стоји м on
01.07. најијероватније да немо изгубити једно од најзначајнијих тржишта за БиХ ,
Релублику Хрватску . Ову грешку не би смјели поновити хад је у литању успостава

сустава лланања на разини БиХ који је увјет да би наша лољопривредна производња
могла добити неопходан новац из BY прорачуна и фондова . Владајуне странке seh вишс
on двије године игнорнрају ово веома важно питање и још се уопђе није почео

успостављати сустав планања на разини БиХ, a за успоставу и акредитацију потребно је
2 до 3 године , што знани да одмах кренемо са успоставом сустава пданања средства би
мог:чи тек користиги 2016. године . A uaxo je зајецничком европском пољоприврецном
лолитиком 2014-2020. се даје могунност земљама које немају статус кандидата да могу
повлачити средства за пољопривредну производњу , дакле чиме вен емо направили

лрактично штету пољопривреди , јср 2 године вен каснимо .
H зато у складу са члапком 8. Пословггика Заступничког дома Парламентарие
скуппгтине БиХ покренем иницијативу да предсједатељ Вијена министара БиХ журно
сазове релевантне факторс који одлучују 0 овом питању и доносе потребне одлуке за

успосгаву сустава планања на разигги БиХ , како би зауставили да ве пропадање нвше
пољопривраде . Због важности ове иницијативе тражим да предеједатељ Вијена
министара да нас на снакој наредној сједници Заступничког дома Ларламента БиХ

извјештава 0 напретку no овој иницијативи "
Ha достављену посланичку иницијативу , Савјет министара Босне и Херцеговине је

на

4,

сједници одржаној 2

54 .

2013 године утврдио сљедени
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Предпристушга средства ИПАРД су ди o пакета ИПA ( инструмента за предприсгулну
помон) који су доступни земљама аспирантима за чланство у ЕУ . Досадашња
регулатива је предвиђала да је пета компонента ИПA ( ИПАРД) доступна земљама
кандидатима . Међутим , у новој Финансијској перслективи BY (2014 - 2020), оцносно
ноиој

регулативи

xoja

je y

припреми се предвиђа да ова средства буду достулна и

земљама потенцијалним кандидатима што БиХ и јесте . Значи без обзира на статус
Босна и Херцеговина би вен од лочетка 2014. гoдин e мoгл a бити у могунности да лочне

користити предлриступна средства EY за рурални развој . Отварање ових фондова за
пољопривреду у БиХ би било п 0себно значајно обзиром да је циљ истих јачање

конкурептиости пољопривреде земље кориснице , достизање стандарда, као

H

припрема

институдија за имплементацију политика након учлањења у F,Y. Иако ce за нову

фшІапсијску перспектину (програмско разлобље) предниђа укидање политичког услона
за кориштење предприступних фондова за пољопривреду , a тo je л0стигнути статус

земље кандидаткиње , технички услов тј . усп0става ИПAPД оперативне структуре, као
цијела децеитраизираног

система

имплементације

предприступних

средстава EY

(ДИС), и даље остаје као предуслов . Y наставку текста нзе бити детаљно елабориране
досадашње активпости на успостави ИПАРД структуре у Босни и Херцеговини .
Досадашње активности па успостави ИПАРД структуре у БиХ
1. Kaxo би се успјешно оцгонорило задацима успоставе ИПАРД структуре у БиХ .
министар спољне трговине и економских односаје крајем 2009. године донио
одлуку к ojoм cy именоване двије интерес0рне радде групе ca задатком
приједл0га организације ИПАРД структуре за БиХ . Чланови радних грула су
прсдставници релевантних ентитетских и државних тијела као и тијела са вивоа

БД. Једна група је задужена да предложи модел оргапизације Улрављачког
тијела у БиХ , д o к је друга имала задатак ца предложи модел организационе
структуре ИЛАРД платне агенције . Радне ірупе су до сада имале укупно
четрнаест техничких састанака на којима је расправљано 0 могуНностн

организације ИПAPД структуре у БиХ. Поред интензииног рада зацртани циљ,
oднocнo јединствен приједлог моцела ИПAPД оиеративне структуре за БиХ није
постигнут . Камен спотицања oкo успосгаве ИПАРД структуре су оцредбе EY
регулаторног окнира з a ИПАРД no коме cc y земљама кандидатима мора
успостанити јединствена структура , штоје дo сада предсталиицима PC- а , било

неприхватљиво уз образпожење да тај модел није у потпуности прихпатљив јер
нијс у склацу са институционалним устројством H надлежностима у области

погвопривреде у БиХ .
2. Како радна група није бида у могубности пости fi и договор н a техничком нивоу

средином 2011 . гоцине у организацији MBTEO и уз подршку ДЕУ у БиХ

3.

организиран је сасганак ресорних ентитетских министара и представника БД ,a
са циљем да cc постигне догонор 0 усдостављању ИЛ APД струкгура, али
дoroвop није лостигнут на TOM HHBOy.
Како 6" убрзали активности oкo постизања дo гoвopa 0 успостави ИЛAPД
структуре средином 2012. гo дине уприличенаје nocjcTa neneranuje DG AGRI u

DO EN3.ARGEMENT Б0сни

и Херцег0вини . Делегација је посјетила ентитетска

министарства пољопривреде и одјељење за пољопривреду Брчко дистрикта, a na
крају посјете и Минмстарство спољне трговине H економских односа . Ha
састанцима је разговарано 0 препорукама из њиховог ранијег писма , те 0
убрзању услоставе ИПAPД структуре у БиХ . Иикаквих конкретних помака на

успостављању ИПАРД структуре није билб ни послије oвoг састаг ^ка.
4. Један on захтјева за покретање пројекта ИПА 2009 (ЛПИС АМИС) је био ii
дoroвop oк o успоставе ИПАРД структуре у БиХ . Ca циљем постизања договора

oкo спорних питања организованје HOIIOBHHOM 2012. гo дине састанах министара
ентитетских министарстава пољопривреде и представника Оцјељења за

пољопривреду БД заједно са министром MBTEO и цредсгавницима ДЕИ .
Иажалост, ни на овом састанку није изнађено коначно рјешење и министри су cc

сложили да је oвo литање пагитичке лрироде H да 6" 0 ист0м требало да cc
разговара на нивоу премијера ентитетских Влада и предсједавају flег Савјета

минисгара БиХ .

5. Y]ануара 2013. године , покренутје EU SAPIC пројект . Један оц тпавних циљева
npojeua je пом0нт у успостави ИПАРД структуре . Овдје треба напоменути да је
Фецерално

министарство

пољопривреде

условило

пристанак за

цокретање

SAPIC пројекта постизањем договора о моделу ИПАРД структуре у Босни и
Херцегонини .

6. 04.03.2013. године у организацији ДEИ u EU SAPIC npojeina одржана је

презентација модела могуfiе ИЛAPД структуре у БиХ. Презептацији су поред
представника из Босне и Херцеговине присуствовали

и

предстанници

DG

ENLARGEMENT. Приједлог модела који је презентован је урађен од стране
експерата пројекта SAPIC. Предложени модеп ИПАРД структуре је у складу са
ИПАРД регулаторним оквиром , препорукама из писма DG AGRI-ja, anu je y
великој

мјери

и

осликавао

стање

на

терену

односно

надпежности

у

пољопринреди . Иакон презентације одржана је расправа о кључним тачкама
које су спорне у успостави ИПАРД оперативне структуре , те о наредним
корацима у превазилажењу проблема . Један од закључака је био да Дирекција за
европске интеграиије БиХ направи закључак са састанка и Савјету министара

7.

БиХ предложи организовање састанака на највишем нивоу (предсједавајуfi и
Савјета министара , МВТЕО, премијери ентигегских Влаца, зајецно са ресорним
министрима ентитета и БД) на коме би cc разговарало о начину усаглашавања и
договора о моделу ИП APД структуре у БиХ . Други закључак је да менацмснт
EU SAP1C пројеката организује круг техиичких састаиака са енггитетиме и БД, a
у сврху прибављања приједлога/сугестија/мишљења 0 предложеном моделу
ИЛ APД сзруктуре ( који је презентиран ). Приједлози he cc обрадити (довести у
форму) и послужити за текничку подршку планираном састанку на највишем
нивоу .
Од 11.03.2013 у организацији EU SAPIC лројекга запОчело се са оргаиизацијом
поменутих техничких састанака са ентитетима и БД . Сва три техничка састанка
су завршена ii тренутно cc pain-I ua сублимирању приједлога и сугестија које су
дали ентитети и БД.

Обзиром да he bHX y скоријем времену моГзи користити предприступна средстава за

пољопривреду и рурални развој , али уз услов да успостави ИП APД имшi ементациону
структуру , која је у складу са захтјевима EY и у скпаду са уставном структуром у
држави , лотре 6ио је разговоре HO овом питању пренијети на високи политички ниво,
како би cc пронашло рјешење проблема ii договора око изнапажења модела ИПАРД
оперативне структуре у Босни и Херцеговини .
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Sarajevo/Capajeeo, 4.2. 2013.

PREDSJEDATELJU

VIJECA MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
- g. Vjekoslavu Bevandi -

PREDMET: Zastupniika inicijativa
Na 41. sjednici Zastupnidkog doma Parlamentarne skup5tine Bosne i Hercegovine, odrZanoj
31. sijednja 2013. godine, zastupnik Mladen Ivankovii - Lijanovi6 je predsjedatelju Vije6a ministara

BiH uputio inicijativu sljedeie sadrZine:

"Inicijaliva se odnosi na usposlavu platanja u poljoprivredi, sustava platania u
poljoprivredi na nivou BiH. Dakle, uzimujuti u obzir da u proleklih 12 godina traEenia,
upozoravanja, pa i usvajanja odretlenih zakljuiaka na prijedlog od Narodne stranke radom za
boljitak da se osigura nesmelan izvoz proizvoda iivotinjskog porijekla u EU, flto oiito nete biti
rije\eno ni do 01.07. I naia poljoprivreda trpi velike Slele u kontinuitetu, jer niti jedan proizvod
iivolinjskog porijekla se ne moie izvesti u E(J, a niti provesli kroz EU u trete zemlje. A kuko stanie
stoji i od 01.07. najvjerovatnije da iemo izgubili jedno od najznaiajnijih izvoznih lriiflta zu BiH'
Republiku Hrvatsku.Ovu greSku ne bi smjeli ponoviti kadaje u pitanju uspostsva suslava platania
na razini BiH kojije uujet da bi naia poljoprivredna proizvodnja mogla dobili neophodan novac iz
EU proraiuna i fondova. Wadajuie slranke vet vi1e od dvije godine ignoriraiu ovo veoma vuino
pitanje i joi se uopie nije poteo uspostavljati sustav plaianja na razini BiH, a za uspostavu i
akreditaciju potrebno je 2 do 3 godine, 1to znuii du odmsh krenemo sa uspostavom suslava
platanja sredstvs bi mogli tek koristiti 2016. godine. A iako je zajedniikom evropskom
poljoprivrednom politikom 2014.-2020. se daje moguinosl zemljama koje nemaiu ststus kandidats
da mogu povtaiiti sredstva za poljoprivrednu proizvodnju, dakle iime vet smo nsprsvili praktiino
Stetu poljoprivredi, jer 2 godine vei kusnimo.
I zuto u skladu sa ilunkom 8. Poslovnika Zastupniikog doma Parlamenlarne skup1tine BiH
pokreiem inicijativu da predsjedatelj Vijeta miilistara BiH iurno sazove relevantne faktore koii
odluiuju o ovom pitanju i donese potrebne odluke 7a usposlavu sustava plaianja na razini BiH,
kuko bi zaustavili dalje propadanje naie poljoprivrede. Zbog vainosli ove iniciiative traiim da
predsjedalelj Vijeta minislsra da nas ns svakoj narednoj sjednici Zastupniikog doma Parlumenta
BiH izujeitava o naprelku po ovoj inicijativi."
U privitku je inicijativa predata u pisanoj formi kao i dio neautoriziranog transkripta koji

se

odnosi na ovu inicijativu.

Molim da odgovor na zastupnidku inicijativu dostavite u roku od 30 dana, sukladno dlanku
lne
155. stavak 3. Poslovnika Zastupnidkog doma Parlamentarne skupStine Bosne i
(<SluZbeni glasnik BiH>, br. 33106, 41106,81106,97106,91107,8'7109 i28l12).

Dostaviti:
- naslovu
- a|a

TprEuX 1,71000 Capajcoo/Trg BiH 1,71000 Sarajevo,rcnltcl. +387 (0)33 28 60 19, cfarc/fax. +387 (0)33 286054

BOZO LJUBIC
Mladen Ivankovid Lii anovic. Izvolite.

MLADEN IVANKOVIC LIJANOVIC
Zahv aljuj em go spodine predsj edavaj ud i.

S

ve vas srdadno pozdravlj am.

Evo ja iu iskoristiti priliku i da komentiram kratko moje pitanje i imam jednu inicijativu,
pa ako prede koji minut, moLdamoZete uvaZiti. Na moje postavljeno pitanje o Planu i Programu
rada Vijeca ministara, dakle, dobili smo kao Sto je gospodin Beriz Belkid rekao Program i Plan
rada. Medutim, samo u ovom dijelu prijedlozi zakona - rok dostave Vije6u ministara' Mi u
Parlamentu, odnosno Vijede ministara je tek zavr5ilo svoj posao kad to bude dostavljeno u
Parlament zakon, pa moLda bi bilo dobro da u ovim prijedlozima da se kaZe rok dostave, ne
Vije6u ministara nego rok dostave u parlamentarnu proceduru, jer tada tek mi moZemo nastupati
a Vijede ministara je zavr5ilo svoj dio posla. Toliko o ovom pitanju.

inicijativa se odnosi na uspostavu plaianja u poljoprivredi, sustava pladanja u
poljoprivredi na nivou BiH. Dakle, uzimajuii u obzir da u proteklih 12 godina ttaLenja,

A

upozoravanj a, pa i usvajanja odredenih zakljudaka na prijedlog od Narodne stranke radom za
boljitak da se osigura nesmetan izvoz proizvoda Zivotinjskog porijekla u EU, Sto odito ne6e biti

rije5eno ni do 01.07. I naSa poljoprivreda trpi velike Stete u kontinuitetu, jer niti jedan proizvod
Zivotinjskog porijekla se ne moZe izvesti u EU, a niti provesti kroz EU u trete zemlie. A kako
stanje stoji i od 01.07. najvjerovatnije da iemo izgubiti jedno od najznadajnijih izvoznlhtrLllta
za BrH, Republiku Hrvatsku.

Ovu gre5ku ne bi smjeli ponoviti kada je u pitanju uspostava sustava pladanja na razini
BiH koji je uvjet da bi naSa poljoprivredna proizvodnja mogla dobiti neophodan novac iz EU
proraduna i fondova. Vladaju6e stranke ved viSe od dvije godine ignoriraju ovo veoma vaLno
pitanje i joS se uopie nije podeo uspostavljati sustav plaianja na razini BiH, a za uspostaw i
akreditaciju potrebno je 2 do 3 godine, Sto znadi da odmah krenemo sa uspostavom sustava
pla6anja sredstva bi mogli tek koristiri 2016. godine. A iako je zajednidkom evropskom
poljoprivrednom politikom 2014.-2020. se daje mogudnost zemljama koje nemaju status
kandidata da mogu povladiti sredstva za poljoprivrednu proizvodnju, dakle dime vei smo
napravili praktidno Stetu poljoprivredi, jer 2 godine vei kasnimo.

I

zato u skladu sa dlankom 8. Poslovnika Zastupnidkog doma Parlamentarne skupStine
pokreiem inicijativu da predsjedatelj ..,

BO2O LJUBIC
Vrijeme.

MLADEN IVANKOVIC LIJANOVIC
Ja sam kazao da sam i pitanje imao, pa evo.
BOZO LJUBIC
Molim. Bez obzira imate 3 minute.

MLADEN IVANKOVIC LIJANOVIC
Na uvodu ja sam kazao da nisam se htio javljat na pitanje da mogu da probam, ako se
uvailava,a Vi znate da ja nisam troSitelj ovdje vremena, da ja 6u, evo kratko.
BOZO LJUBIC
Ja mogu tolerirat, medutim onda nismo ravnopravno svi zastupnici. Izvolite u najkra6em.

MLADEN IVANKOVIC LIJANOVIC
Dakle, da predsjedatelj Vijeia ministara BiH Zurno sazove relevantne faktore koji
odluduju o ovom pitanju i donise potrebne odluke za uspostavu sustava pla6anja na razini BiH,
kako bi zaustavili- daljl propadanj- naSe poljopriwede. Zbog vaZnosti ove inicijative traZim da
predsjedatelj Vijeia miniltara danas za, svakoj narednoj sjednici Zastupnidkog doma Parlamenta
BiH izvjeStava o napretku po ovoj inicdativi.
BOZO LJUBIC

Zahvaljujem se uvaZenom zastupniku. Ono sve Sto nije rekao moile dostaviti u pisanoj
formi.
UvaZeni zastupnik Mato Franj idevii' Izvolite.

EOCHAH XEPUEIOBI4}I,A

BOSNA I ITERCEGOVTNA
PARLAMEIYTARNA SKUPSTINA
BOSNE I TINRCEGOVINE
PREDSTAvNIdT l zAsruPmdxr novl
Mladen lvankovid-Lijanovid

Sarajevo,

3

PJIAMEHT'APTIA CKYIIIIITI4HA
FOCHE l{ XEPIIETOBIIITE
IIPENCTABHI4 TIKII JIOIVI
M.mAex Hnanrotuh-JlHjallonlllr

1.01.201 3. godine

Broj:

PARLAMENTARNA SKUPSTINA
BOSNE I HERCEGOVINE

ZASTUPNICXT UOVT

Kolegij Zastupnilkog doma
N/p Iloin Ljubid, predsjedavajudi

PREDMET: ZasUpniikt inicij ativa

Uzimajudi u obzir da i pored proteklih 12 godina traienja, upozoravanja, pa i usvajanja zakljudaka
predloZenih od strane Narodne stranke Radom za boljitak da se osigura nesmetan izvoz proizvoda

odito neie biti rijeseno do 01.07.2013. godine i na$a poljoprivredna

Zivotinjskog porijekla u EU,

Sto

proizvodnja trpi velike

u kontinuitetu, jer niti jedan proizvod Zivotinjskog porijekla

Stete

izvesti u EU, a niti provesti kroz EU u treie zemlje, a od 0l

.07 .2013. godine

se ne moZe

izgubidemo i jedan od

najznadajnijih izvoznih hZiSta za BiFI, Republiku Hrvatsku.
Ova se gre5ka ne bi smjela ponoviti u uspostavi sustava plaianja na razini BiH, koji je uvjet da hi
naSa poljoprivredna proizvodnja mogla dobiti neophodan novac iz EU proraEuna

i fondova.

Vladajuie stranke, vei vi5e od dvije godine, ignoriraju ovo veoma vaLno pitanje i joS se uopce nile
podeo uspostavljati sustav pla6anja na razini BiH, a za uspostavu

i akreditaciju

potrebno je 2 do

3

godine. Sto znadi da se odmah krene sa uspostavom sustava pladanja, sredstvaWoz njega bi mogli
osigurati najranije 2016. godine. Iako zajednidka evropska poljoprivredna politika2014 -2A20 daje

moguinost i zemljama koje nemaju status kandidata da mogu povladiti sredstva za poljopriwednu

proizvodnju, dime su

vei

napravljene Stete

u

desetinanra miliona eura neophodnih

za

polj oprivrednu proizvodnj u.
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Zato, sukladno dlanku 8. Poslovnika Zastupnidkog doma Parlamentar-ne skup3tine

BiH pokreiem

INICIJATIVU
da predsjedatelj Vije6a ministara

i

BiII lumo

sazove relevantne faktore

donese potrebne odluke za uspostavu sustava pladanja na razini

koji odluluju o ovom pitanju

BiH, kako bi zaustavili daljnje

propadanje na.5e poljoprivredne proizvodnje. ZbogvaZnosti ove inicijative traZim od predsjedatelja
o
Vije6a ministara BiH da nas na svakoj narednoj sjednici Zastupnidkog doma PS BiH izvjestava

napretku po ovoj inicijativi.

OBRAZLOZMIIE:
porijekla
Kao Sto smo proteklih 12 godina upozoravali na rje5avanj e izvozaproizvoda Zivotinjskog
jedna od dlanica
u EU, znamo da taj proces ne moZemo zaobiii, jer smo se opredjelili da budemo
sluZbeno
EU. Kako ved dulje wijeme upozoravamo na uspostavu sustava pladanja, sada i pokre6em
rZisnoj
inicijativu, jer znam da nasa poljoprivredna proizvodnja ne moZe preZivjeti nametnutoj

razini
utakmici bez sredstava iz EU, a bidemo svakako primorani.uspostaviti srntav pladanja na
BiH. Zato je vaLno da ne proizvodimo daljnje Stete za na5u poljoprivrednu proizvodnju
neuspostavom ovo g sustava.

ZASTUPI\TIK
Mladen

