Број: 01/3-50-1-3-47/10
Сарајево, 29. јуна 2010. године.

ЗАПИСНИК
са 47. сједнице Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ, одржане 29. јуна 2010. године

Сједница је почела у 12 часова.
Сједници је предсједавао први замјеник предсједавајућег Комисије Мехмед
Суљкановић.
Сједници су присуствовали чланови Комисије: Славко Јовичић, Жељко Кузмановић,
Љиљана Милашин, Салко Соколовић, Шемсудин Мехмедовић, Нермина ЗаимовићУзуновић, Јерко Иванковић Лијановић.
Оправдано је одсуствовао Екрем Ајановић.
Сједници су присуствовали:Нада Рајковић, помоћник министра пољопривреде,
водопривреде и шумарства ФБиХ, Дарко Чобанов, замјеник директора Канцеларије за
ветеринарство БиХ, Јасмин Феризбеговић, предсједник Ветеринарске коморе ФБиХ,
Младен Гостовић, замјеник предсједника Ветеринарске коморе Републике Српске,
Алма Кобашлија, начелник службе за правне, кадровске и опште послове у
Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ, Едиб Хујдуровић,
шеф Агенције за обиљежавање животиња - Канцеларије за ветеринарство БиХ, Едина
Делић, виши стручни сарадник у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине Сектор за односе са јавношћу, Емира Чешљар, секретар Комисије за спољну трговину и
царине, и Радомир Марјановић, стручни савјетник у Комисији.
За сједницу Комисије предложен је и једногласно усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 46. сједнице Комисије,
2. Реализација закључака са 45. сједнице Комисије – разматрање представке
Ветеринарске коморе ФБиХ, бр. 01/3-50-2-553/10, са информацијом Канцеларије за
ветеринарство БиХ од 07.06.2010, и материјала Ветеринарске коморе Федерације
БиХ, број: 01/3-50-2-553/10 од 11.06.2010. године,
3. Текућа питања:
а) упознавање са ставом Колегијума Представничког дома од 07.06. 2010. године о
Закључку са 45. сједнице Комисије у вези с обустављањем поступака о
предлозима измјена Закона о царинској тарифи БиХ из 2007. године, предлагача
Комисије за спољну трговину и царина и Савјета министара БиХ.

Ад. 1. Усвајање Записника са 46. сједнице Комисије

Записник са 46. сједнице Комисије усвојен је једногласно, без примједаба.
Ад. 2. Реализација закључака са 45. сједнице Комисије – разматрање представке
Ветеринарске коморе ФБиХ, бр.01/3-50-2-553/10, са информацијом Канцеларије за
ветеринарство БиХ од 07.06.2010, и материјала Ветеринарске коморе Федерације
БиХ од 11.06.2010. године
Мехмед Суљкановић, први замјеник предсједавајућег Комисије, подсјетио је присутне на
Закључак са 45. сједнице Комисије по којем је Канцеларија за ветеринарство БиХ требало да
сачини и достави Комисији информацију о представци Ветеринарске коморе Федерације
Босне и Херцеговине са доказима и чињеницама у вези са наводима из представке како би
Комисија могла разматрати представку као тачку дневног реда и упознао присутне са
садржајем достављене информације Канцеларије за ветеринарство БиХ.
У расправи су учествовали: Дарко Чобанов, Јерко Иванковић Лијановић, Мехмед Суљкановић,
Младен Гостовић, Јасмин Феризбеговић, Нада Рајковић, Алма Кобашлија, Едиб Хујдуревић,
Салко Соколовић, Славко Јовичић и Жељко Кузмановић.
Дарко Чобанов истакао је да не прихвата примједбе из представке Ветеринарске коморе
Федерације Босне и Херцеговине и указао на проблеме законских прописа и преклапања
надлежности у овој области, што узрокује многе нејасноће и проблеме у свим пословима па и у
послу обиљежавања стоке. Рекао је да је у току израда јединствене и цјелокупне базе података,
из директиве Европске уније, и да ће се у њеној изради користити подаци постојећег система
који треба да буде оперативан почетком 2011. године.
Мехмед Суљкановић упитао је да ли на територији Босне и Херцеговине постоји паралелна
институција за обиљежавање животиња и како се могло десити да поред Канцеларије за
ветеринарство, овлашћене за ове послове, то ради још неко а Канцеларија на то не реагује.
Јерко Иванковић Лијановић упитао је зашто Канцеларија за ветеринарство није урадила свој
посао и зашто ветеринарски органи у Федерацији БиХ обављају паралелно означавање
животиња. Предложио је да се у Мапу пута која се ради по закључку са 44. сједнице Комисије,
с циљем стварања услова за извоз производа животињског и биљног поријекла, уграде детаљно
разрађена рјешења обиљежавања животиња са роковима, носиоцима, инспекцијским надзором
и одговорностима за спровођење ових активности, што су чланови Комисије подржали.
Јасмин Феризбеговић истакао је потребу досљедне примјене Закона о ветеринарству Босне и
Херцеговине и члана 16. којим се наглашава успостављање јединственог система означавања
животиња у БиХ и онемогућава било какав паралелизам у овој области, ради чега је Савјет
министара Босне и Херцеговине крајем 2002. године формирао Агенцију за означавање
животиња у Бањој Луци. Даље је напоменуо да је јединствен систем означавања свих
животиња обавеза која произлази из Споразума о стабилизацији и придруживању, као и
поштовање прописа који су на снази у Европској унији.
Нада Рајковић апострофирала је да је на територији Федерације БиХ, с циљем заштите здравља
људи од заразне болести бруцелозе, која се са животиња преноси на људе, 2007. године
донесен правилник за обиљежавање оваца, коза и свиња (ситне стоке). Тада су, у сарадњи са
органима кантона, РС и Брчко Дистрикта БиХ из области ветеринарства, обољеле животиње
означене ушним маркицама, како би се увео ред у кретању и праћењу заражених животиња.
Јасно је да обиљежавање треба обављати на нивоу државе, али посао обиљежавања ситне стоке
на територији оба бх. ентитета и Брчко Дистрикта БиХ може бити од велике помоћи и
користи за успостављање јединствене базе података на државном нивоу.
Истакнула је да у наредних седам година неће бити могуће пратити кравље лудило јер праћење
тек треба да се успостави, те да ће све ушне маркице које су до сада коришћене за означавање

обољелих животиња бити промијењене у наредних пет година, тј. бити јединствене за
обиљежавање стоке на територији БиХ.
У даљој расправи у којој су учествовали сви присутни истакнуто је да је означавање животиња,
говеда, оваца, коза и свиња, на територији оба ентитета почело 2007/2008. године, с појавом
бруцелозе, а све с циљем заштите првенствено здравља људи, те да ће ови подаци бити
унесени у централну базу података када систем буде оперативан, тј. почетком 2011. године. Од
2008. године Канцеларија за ветеринарство БиХ почела је означавати говеда уз подршку
ентитетских ветеринарских комора, а на основу Правилника о означавању и контроли кретања
животиња у Босни и Херцеговини, који је на предлог Канцеларије за ветеринарство БиХ донио
Савјет министара БиХ и његовим ступањем на снагу, 01. 07. 2010. године, вршиће се
означавање и регистрација кретања говеда, свиња, оваца и коза у БиХ.
Након расправе једногласно је закључено да се закључак са 44. сједнице Комисије, који се
налази у поступку у Канцеларији за ветеринарство БиХ, прошири, тако што ће се у Мапи пута
додати активности, са конкретним роковима и извршиоцима, о успостављању централне
евиденције
обиљежавања животиња у складу са одредбама Закона о ветеринарству,
подзаконским актима донесеним на нивоу БиХ и захтјевима ЕУ.
По окончању расправе, уз сагласност Канцеларије за ветеринарство БиХ, такође је закључено
да члановима Комисије (Славку Јовичићу, Мехмеду Суљкановићу и Јерку Иванковићу
Лијановићу) Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине достави релевантне
информације на основу навода из представке, која им је достављена уз позив за присуство 47.
сједници Комисије, информације које су коришћене за израду проширене Мапе пута, те да их
извијести о предузетим радњама у правцу успостављања јединственог система означавања
животиња, по могућности до 20. јула 2010. године.
Ад. 3. Текућа питања:
а) упознавање са ставом Колегијума Представничког дома од 07. 06. 2010. године о
закључку са 45. сједнице Комисије у вези са обустављањем поступака о предлозима
измјена Закона о царинској тарифи БиХ из 2007. године, предлагача Комисије за
спољну трговину и царина и Савјета министара БиХ
Први замјеник предсједавајућег Комисије упознао је присутне са дописом 01/а-50-1-13-132/10
од 07. 06. 2010. године и ставом Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине у вези са закључком усвојеним на 45. сједници Комисије у којем је
предложено обустављање даљег поступка по предлозима закона о измјенама Закона о
царинској тарифи Босне и Херцеговине.
У расправи су учествовали Емира Чешљар и Славко Јовичић.
Након расправе једногласно је донесена одлука о обустављању даљег поступка за Предлог
закона о измјенама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине чији је предлагач
Комисија, о којој ће бити обавијештен Колегијум Представничког дома.
О Предлогу закона чији је предлагач Савјет министара БиХ, Комисија ће се изјаснити након
добијања става Савјета министара БиХ.
Сједница је завршена у 14.30 часова.
Секретар Комисије
Емира Чешљар

Први замјеник предсједавајућег Комисије
Мехмед Суљкановић

