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чланом 115. Споразума, у вези са Одлуком Савјета за 
стабилизацију и придруживање о доношењу свог 
пословника заснива се на нацрту одлуке Савјета за 
стабилизацију и придруживање приложеном овој одлуци. 

Мање измјене овог нацрта одлуке могу се прихватити 
без друге одлуке Савјета. 

ПРИЛОГ ОДЛУЦИ бр. 1 
САВЈЕТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ И 

ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕУ-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
од 11.12.2015. 
Пословник Одбора за стабилизацију и придруживање 

Члан 1. 
Предсједавање 

Стране наизмјенично предсједавају Одбором, а период 
предсједавања траје 12 мјесеци. Први период почиње даном 
одржавања првог састанка Савјета за стабилизацију и 

придруживање и завршава 31. децембра исте године. 

Члан 2. 
Састанци 

Одбор се састаје када то околности захтијевају, уз 
договор обје стране. Сваки састанак Одбора одржава се у 
вријеме и на мјесту о којима се стране договоре. Састанке 
Одбора сазива предсједник. 

Члан 3. 
Делегације 

Прије сваког састанка предсједника треба обавијестити 
о предвиђеном саставу делегације сваке стране. 

Члан 4. 
Секретаријат 

Службеник Европске комисије и службеник Босне и 
Херцеговине заједнички раде као секретари Одбора. Сва 
саопштења за предсједника Одбора предвиђена овом 
одлуком, као и она која он шаље, шаљу се секретарима 
Одбора те секретарима и предсједнику Савјета за 
стабилизацију и придруживање. 

Члан 5. 
Јавност 

Ако није другачије одлучено, састанци Одбора нису 
јавни. 

Члан 6. 
Дневни ред састанака 

1. Предсједник саставља оквирни дневни ред за сваки 
састанак, који секретари Одбора просљеђују адресатима из 
члана 4. најкасније 30 радних дана прије дана одржавања 
састанка. Оквирни дневни ред садржи тачке у вези с којима је 
предсједник запримио захтјев за уврштавање у дневни ред 
најкасније 35 радних дана прије дана одржавања састанка, 
при чему се тачке уврштавају у оквирни дневни ред само ако 
је пропратна документација прослијеђена секретарима 
најкасније на дан слања дневног реда. Одбор може затражити 

да стручњаци присуствују његовим састанцима како би га 
информисали о одређеним питањима. Одбор усваја дневни 
ред на почетку сваког састанка. У дневни ред могуће је 
уврстити тачку која није на оквирном дневном реду ако се 
обје стране о томе договоре. 

2. У договору са двјема странама, предсједник може 
скратити рок утврђен у ставу 1. овог члана како би узео у 
обзир захтјеве одређеног случаја. 

Члан 7. 
Записник 

На сваком састанку се води записник који се заснива на 
сажетку закључака Одбора који утврђује предсједник. Када 
Одбор одобри записник, потписују га предсједник и 
секретари и свака страна га похрањује. Копија записника 
шаље се сваком адресату из члана 4. 

Члан 8. 
Одлуке и препоруке 

У посебним случајевима када Савјет за стабилизацију и 
придруживање, у складу са чланом 118, овласти Одбор за 
доношење одлука или давање препорука, ти акти се 
насловљавају као "одлука" односно "препорука", након чега 
слиједе: серијски број, датум доношења и опис предмета. 
Одлуке и препоруке доносе се заједничким споразумом 
између страна. Одбор може доносити одлуке или давати 
препоруке у писменој процедури, ако се обје стране о томе 
договоре. Одлуке и препоруке Одбора потписује предсједник 
и овјеравају их два секретара те се шаљу сваком адресату из 
члана 4. Свака странка може одлучити о објављивању одлука 
и препорука Одбора у својим службеним публикацијама. 

Члан 9. 
Трошкови 

Европска унија и Босна и Херцеговина одвојено сносе 
трошкове настале њиховим учешћем на састанцима Одбора 
у вези са особљем, путовањима и боравком и у вези са 
издацима за поштанске и телекомуникацијске услуге. 
Трошкове који се односе на усмено превођење на 
састанцима, писано превођење и умножавање докумената, 
као и остале трошкове који се односе на организацију 
састанака сноси страна која је домаћин састанака. 

Члан 10. 
Пододбори и посебне групе 

Одбор може основати пододборе или посебне групе 
које дјелују под његовом надлежношћу. Они Одбору 
подносе извјештаје након сваког свог састанка. Одбор може 
одлучити о укидању свих постојећих пододбора или група, 
утврђивању или измјени њиховог мандата или оснивању 
других пододбора или група које би му помагале у 
обављању његових задатака. Ти пододбори и групе нису 
овлашћени за доношење одлука. 
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ODLUKA BR. 1/2015 
ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU-

BOSNA I HERCEGOVINA OD 17.12.2015. O 
OSNIVANJU PODODBORA I POSEBNIH GRUPA 

ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE, 
uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 

između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, 
i Bosne i Hercegovine, s druge strane, a posebno njegov član 119., 

uzimajući u obzir svoj poslovnik, a posebno njegov član 
10., 

DONIO JE OVU ODLUKU: 

Jedini član 
Osnivaju se pododbori i posebne grupe navedeni u Prilogu 

I. Njihov mandat utvrđen je u Prilogu II. 
Sastavljeno u Briselu, 17. decembra 2015. 
  Za Odbor za stabilizaciju i pridruživanje 

amila.opardija
Isticanje
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        Predsjednik 

PRILOG I. 
SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU EU–BOSNA I HERCEGOVINA 
Struktura multidisciplinarnih pododbora 

Glava Pitanja Član Sporazuma 

1. Trgovina, industrija, carina i 

oporezivanje 

Slobodno kretanje robe čl. 18. 

Industrijski proizvodi čl. 19.–23. 

Trgovinska pitanja čl. 32.–46. 

Standardizacija, mjeriteljstvo, ovlašćivanje, certifikacija, 

ocjena usklađenosti i nadzor nad tržištem 
čl. 75. 

Saradnja u oblasti industrije čl. 92. 

MSP-ovi čl. 93. 

Turizam čl. 94. 

Carina čl. 97. 

Oporezivanje čl. 98. 

Pravila o porijeklu Protokol 2. 

Administrativna pomoć u carinskim pitanjima Protokol 5. 

2. Poljoprivreda i ribarstvo Poljoprivredni proizvodi u širem smislu čl. 24., čl. 26. st. 1., čl. 26. st. 2., čl. 29., 30. i 33. 

Poljoprivredni proizvodi u užem smislu čl. 27. st. 1. podst. 2. i čl. 27. st. 4. 

Proizvodi ribarstva čl. 26. i 28. 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi čl. 25., Protokol 1. 

Vino čl. 27. st. 5., Protokol 7. 

Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i 

riblje proizvode i hranu, izuzev vina i jakih alkoholnih pića 

čl. 31. 

Poljoprivreda i poljoprivredno-industrijski sektor, 

veterinarstvo i fitosanitarna pitanja 

čl. 95. 

Saradnja u ribarstvu čl. 96. 

Sigurnost hrane čl. 95. 

3. Unutrašnje tržište i tržišna 

konkurencija 

Pravo na poslovno nastanjivanje čl. 50.–56. 

Pružanje usluga čl. 57.–59. 

Ostala pitanja povezana s Glavom V. Sporazuma čl. 63.–69. 

Usklađivanje zakonodavstva i provođenje zakona čl. 70. 

Tržišna konkurencija čl. 71.–72., Protokol 4. 

Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo čl. 73. 

Javna nabavka čl. 74. 

Bankarstvo, osiguranje i ostale finansijske usluge čl. 89. 

Zaštita potrošača čl. 76. 

Javno zdravlje   

4. Ekonomska i finansijska pitanja i 

statistike 

Kretanja kapitala i plaćanja čl. 60.–62. 

Ekonomska politika čl. 87. 

Saradnja u oblasti statistike čl. 88. 

Podsticanje i zaštita ulaganja čl. 91. 

Finansijska saradnja čl. 112.–114. 

5. Pravda, sloboda i sigurnost Pravosuđe i osnovna prava, uključujući borbu protiv 

diskriminacije 
čl. 78. 

Policijska i pravosudna saradnja čl. 78. 

Vladavina prava čl. 78. 

Zaštita podataka čl. 79. 

Vize, granična kontrola, azil i migracija čl. 80. 

Nezakonito useljavanje i readmisija čl. 81. 

Pranje novca čl. 82. 

Droge čl. 83. 

Borba protiv terorizma čl. 85. 

Kriminal i druge nezakonite aktivnosti čl. 84. 

6. Inovacije, informaciono društvo i 

socijalna politika 

Kretanje radnika čl. 47.–49. 

Uslovi rada i jednake mogućnosti čl. 77. 

Saradnja u oblasti socijalne politike čl. 99. 

Obrazovanje i osposobljavanje čl. 100. 

Saradnja u oblasti kulture čl. 101. 

Informacije i komunikacije čl. 105. 

Saradnja u oblasti audiovizuelnih usluga čl. 102. 

Mreže i usluge elektronskih komunikacija   čl. 104. 

Informaciono društvo  čl. 103. 

Istraživanje i tehnološki razvoj   čl. 109. 

Saobraćaj čl. 53., 59., 106. i Protokol 3. 

Energija čl. 107. 



Str./Стр 42 SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori Četvrtak, 24. 3. 2016. 

Broj/Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори Четвртак, 24. 3. 2016. 

7. Saobraćaj, energija, okoliš i regionalni 

razvoj1 

Nuklearna sigurnost čl. 107. 

Okoliš čl. 108. 

Klimatske promjene čl. 108. 

Civilna zaštita čl. 108. 

Regionalni i lokalni razvoj čl. 110. 

Struktura posebne grupe 

Glava Pitanja Član Sporazuma 

Posebna grupa za reformu 

javne uprave Reforma javne uprave 

Glava VI., Pravno usklađivanje i provođenje zakona, 

čl. 70. i Glava VII., Pravosuđe i unutrašnji 

poslovi, čl. 78., čl. 111. 

 

PRILOG II. 
MANDAT PODODBORA I POSEBNIH GRUPA EU–

BOSNA I HERCEGOVINA 

Sastav i predsjedavanje 
Pododbore i Posebnu grupu za reformu javne uprave (RJU) 

čine predstavnici Evropske komisije i predstavnici nadležnih 
institucija Bosne i Hercegovine koje imenuje Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine. Njima naizmjenično predsjedavaju dvije 
strane. Države članice obavještavaju se i pozivaju na sastanke 
pododbora i Posebne grupe za RJU. 

Sekretarijat 
Službenik Evropske komisije i službenik Vijeća ministara 

Bosne i Hercegovine zajednički rade kao sekretari svakog od 
pododbora i posebne grupe za RJU. 

Sva saopćenja u vezi s pododborima šalje se sekretarima 
odgovarajućeg pododbora i Posebne grupe za RJU. 

Sastanci 
Pododbori i Posebna grupa za RJU sastaju se kad god to 

okolnosti zahtijevaju, uz saglasnost obje strane. Svaki sastanak 
pododbora ili Posebne grupe za RJU održava se u vrijeme i na 
mjestu o kojima se strane dogovore. 

Ako se obje strane saglase, pododbori i Posebna grupa za 
RJU na svoje sastanke mogu pozvati stručnjake kako bi od njih 
dobili potrebne informacije. 

Dnevni red i popratna dokumentacija 
Predsjednik i sekretari sastavljaju okvirni dnevni red 

svakog sastanka najkasnije 30 radnih dana prije dana održavanja 
sastanka. 

Okvirni dnevni red sadrži tačke u vezi s kojima su sekretari 
zaprimili zahtjev za uvrštavanje u dnevni red najkasnije 35 
radnih dana prije dana održavanja sastanka. 

Nakon što se postigne dogovor o okvirnom dnevnom redu 
svakog sastanka i najkasnije deset radnih dana prije njegovog 
održavanja, sekretar iz Bosne i Hercegovine podnosi potrebnu 
pisanu dokumentaciju uz usaglašene tačke okvirnog dnevnog 
reda sekretaru iz Evropske komisije. 

Ako se prekorači rok naveden u stavu 3., sastanak se 

automatski otkazuje bez daljnjih obavještenja. 
Predmet 
Pododbori raspravljaju o pitanjima povezanim s oblastima 

Sporazuma navedenim u strukturi multidisciplinarnih 
pododbora. Napredak u pogledu usklađivanja, provođenja i 
izvršavanja zakonodavstva ocjenjuje se u okviru svih predmeta. 
Pododbori razmatraju sve probleme koji se mogu pojaviti u 
oblastima za koje su nadležni i predlažu korake koji bi mogli biti 
preduzeti. 

Pododbori služe i kao mjesta za daljnje pojašnjenje pravne 
tečevine i ocjenjivanje napretka koji je Bosna i Hercegovina 
ostvarila u usklađivanju s pravnom tečevinom prema obavezama 
preuzetim Sporazumom. 

Posebna grupa za RJU raspravlja o pitanjima vezanim za 
reformu javne uprave i predlaže korake koji bi mogli biti 
preduzeti. 

Zapisnik 
Zapisnik se vodi za svaki sastanak i usaglašava nakon 

njega. Sekretar pododbora ili Posebne grupe za RJU šalje kopiju 
zapisnika sekretaru Odbora. 

Javnost 
Ako nije drugačije odlučeno, sastanci pododbora i Posebne 

grupe za RJU nisu javni. 

 

 

ODLUKA BR. 1/2015 
ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU-

BOSNA I HERCEGOVINA OD 17.12.2015. O 
OSNIVANJU PODODBORA I POSEBNIH SKUPINA 

ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE, 
uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 

između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne 
strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, a posebno njegov 
članak 119., 

uzimajući u obzir svoj poslovnik, a posebno njegov članak 
10., 

DONIO JE OVU ODLUKU: 

Jedini članak 
Osnivaju se pododbori i posebne skupine navedeni u 

Prilogu I. Njihov mandat utvrđen je u Prilogu II. 
Sastavljeno u Bruxellesu, 17. prosinca 2015. 
  Za Odbor za stabilizaciju i pridruživanje 
      Predsjednik 

PRILOG I. 
SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU EU–BOSNA I HERCEGOVINA 
Struktura multidisciplinarnih pododbora 

Glava Pitanja Član Sporazuma 

Slobodno kretanje robe čl. 18. 

                                                                 
1 U  svrhu provođenja Protokola 3. uz  Sporazum ovaj pododbor  djeluje kao  poseban pododbor spomenut u članu 21. ovog protokola. 


