
ОДЛУКA БР. 1/2015 

ОДБОРА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ И ПРИДРУЖИВАЊЕ 
ЕУ-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД 17.12.2015. О 

ОСНИВАЊУ ПОДОДБОРА И ПОСЕБНИХ ГРУПА 

ОДБОР ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ И ПРИДРУЖИВАЊЕ, 
узимајући у обзир Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових 
држава чланица, с једне стране, и Босне и Херцеговине, с 
друге стране, а посебно његов члан 119, 

узимајући у обзир свој пословник, а посебно његов 
члан 10, 

ДОНИО ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ: 
Једини члан 

Оснивају се пододбори и посебне групе наведени у 
Прилогу I. Њихов мандат утврђен је у Прилогу II. 

Састављено у Бриселу, 17. децембар 2015. 
          За Одбор за стабилизацију и придруживање 

                     Предсједник 

ПРИЛОГ I 

СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ЕУ–БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Структура мултидисциплинарних пододбора 

Глава  Питања Члан Споразума 

1. Трговина, индустрија, царина и 
опорезивање 

Слободно кретање робе чл. 18. 
Индустријски производи чл. 19.–23. 

Трговинска питања чл. 32.–46. 

Стандардизација, метрологија, овлашћивање, 
цертификација, оцјена усклађености и надзор над 
тржиштем 

чл. 75. 

Сарадња у области индустрије чл. 92. 
МСП-ови чл. 93. 
Туризам чл. 94. 
Царина чл. 97. 
Опорезивање чл. 98. 
Правила о поријеклу Протокол 2. 
Административна помоћ у царинским питањима Протокол 5. 

2. Пољопривреда и рибарство Пољопривредни производи у ширем смислу чл. 24, чл. 26. ст. 1, чл. 26. ст. 2, чл. 29, 30. и 33. 
Пољопривредни производи у ужем смислу чл. 27. ст. 1. подст. 2. и чл. 27. ст. 4. 
Производи рибарства чл. 26. и 28. 
Прерађени пољопривредни производи чл. 25, Протокол 1. 
Вино чл. 27. ст. 5, Протокол 7. 
Заштита географских ознака за пољопривредне и 
рибље производе и храну, изузев вина и јаких 
алкохолних пића 

чл. 31. 

Пољопривреда и пољопривредно-индустријски 
сектор, ветеринарство и фитосанитарна питања 

чл. 95. 

Сарадња у рибарству чл. 96. 
Безбједност хране чл. 95. 

3. Унутрашње тржиште и тржишна 
конкуренција 

Право на пословно настањивање чл. 50.–56. 

Пружање услуга чл. 57–59. 

Остала питања у вези са Главом V Споразума чл. 63–69. 

Усклађивање законодавства и примјена закона  чл. 70. 
Тржишна конкуренција чл. 71. и 72, Протокол 4. 
Интелектуална, индустријска и трговачка својина чл. 73. 
Јавна набавка             чл. 74. 
Банкарство, осигурање и остале финансијске услуге чл. 89. 
Заштита потрошача чл. 76. 
Јавно здравље   

4. Економска и финансијска питања и 
статистике 

Кретања капитала и плаћања чл. 60–62. 

Економска политика чл. 87. 
Сарадња у области статистике чл. 88. 
Подстицање и заштита улагања чл. 91. 
Финансијска сарадња чл. 112–114. 

5. Правда, слобода и безбједност Правосуђе и основна права, укључујући борбу 
против дискриминације 

чл. 78. 

Полицијска и правосудна сарадња чл. 78. 
Владавина права чл. 78. 
Заштита података чл. 79. 
Визе, гранична контрола, азил и миграција чл. 80. 
Незаконито усељавање и реадмисија чл. 81. 
Прање новца чл. 82. 
Дроге чл. 83. 
Борба против тероризма чл. 85. 
Криминал и друге незаконите активности чл. 84. 
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6. Иновације, информационо друштво и 
социјална политика 

Кретање радника чл. 47.–49. 

Услови рада и једнаке могућности чл. 77. 
Сарадња у области социјалне политике чл. 99. 
Образовање и оспособљавање чл. 100. 
Сарадња у области културе чл. 101. 
Информације и комуникације чл. 105. 
Сарадња у области аудио-визуелних услуга чл. 102. 
Мреже и услуге електронских комуникација чл. 104. 
Информационо друштво чл. 103. 
Истраживање и технолошки развој чл. 109. 

7. Саобраћај, енергија, животна средина и 
регионални развој1 

Саобраћај чл. 53, 59, 106. и Протокол 3. 
Енергија чл. 107. 
Нуклеарна безбједност чл. 107. 
Животна средина чл. 108. 
Климатске промјене чл. 108. 
Цивилна заштита чл. 108. 

Регионални и локални развој чл. 110. 

 

  

                                                                 
1 У  сврху примјене Протокола 3. уз  Споразум, овај пододбор  дјелује као  посебан пододбор споменут у члану 21.  овог протокола. 

Структура посебне групе 

Глава  Питања Члан Споразума 

Посебна група за реформу јавне управе  
Реформа јавне управе 

Глава VI, Правно усклађивање и примјена 
закона, чл. 70. и Глава VII, Правосуђе и 
унутрашњи 

послови, чл. 78, чл. 111. 
 

ПРИЛОГ II 

МАНДАТ ПОДОДБОРА И ПОСЕБНИХ ГРУПА ЕУ–
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Састав и предсједавање 

Пододборе и Посебну групу за реформу јавне управе 
(РЈУ) чине представници Европске комисије и 
представници надлежних институција Босне и Херцеговине 
које именује Савјет министара Босне и Херцеговине. Њима 
наизмјенично предсједавају двије стране. Државе чланице 
обавјештавају се и позивају на састанке пододбора и 
Посебне групе за РЈУ. 

Секретаријат 

Службеник Европске комисије и службеник Савјета 
министара Босне и Херцеговине заједнички раде као 
секретари свих пододбора и Посебне групе за РЈУ. 

Сва саопштења у вези са пододборима шаљу се 
секретарима одговарајућег пододбора и Посебне групе за 
РЈУ. 

Састанци 

Пододбори и Посебна група за РЈУ састају се кад год 
то околности захтијевају, уз сагласност обје стране. Сваки 
састанак пододбора или Посебне групе за РЈУ одржава се у 
вријеме и на мјесту о којима се стране договоре. 

Ако се обје стране сагласе, пододбори и Посебна група 
за РЈУ на своје састанке могу позвати стручњаке како би од 
њих добили потребне информације. 

Дневни ред и пропратна документација 

Предсједник и секретари састављају оквирни дневни 
ред сваког састанка најкасније 30 радних дана прије дана 
одржавања састанка. 

Оквирни дневни ред садржава тачке у вези с којима су 
секретари запримили захтјев за уврштавање у дневни ред 
најкасније 35 радних дана прије дана одржавања састанка. 

Након што се постигне договор о оквирном дневном 
реду сваког састанка и најкасније десет радних дана прије 
његовог одржавања, секретар из Босне и Херцеговине 
подноси потребну писану документацију уз усаглашене 
тачке оквирног дневног реда секретару из Европске 
комисије. 

Ако се прекорачи рок наведен у ставу 3, састанак се 
аутоматски отказује без даљих обавјештења. 

Предмет 

Пододбори расправљају о питањима повезаним с 
областима Споразума како су наведена у структури 
мултидисциплинарних пододбора. Напредак у погледу 
усклађивања, спровођења и примјене законодавства 
оцјењује се у оквиру свих предмета. Пододбори испитују све 
проблеме који се могу појавити у областима за које су 
надлежни и предлажу кораке који би могли бити предузети. 

Пододбори служе и као мјеста за даље појашњење 
правне тековине и оцјењивање напретка који је Босна и 
Херцеговина остварила у усклађивању са правном 
тековином према обавезама преузетим Споразумом. 

Посебна група за РЈУ расправља о питањима 
повезаним са реформом јавне управе и предлаже кораке који 
би могли бити предузети. 

Записник 

Записник се води за сваки састанак и усаглашава након 
њега. Секретар пододбора или Посебне групе за РЈУ шаље 
копију записника секретару Одбора. 

Јавност 

Ако није другачије одлучено, састанци пододбора и 
Посебне групе за РЈУ нису јавни. 
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