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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПРЕДМЕТ: Обавјештење са 42. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ је на 42. сједници, одржаној 21. 01. 2010. године,
разматрао сљедеће тачке дневног реда:
1. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама Закона о
класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини по скраћеном поступку, у складу
са чланом 121. Пословника Дома народа;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
3. Предлог закона о измјени Закона о државној служби у институцијама Босне и
Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и
Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
5. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини (прво читање),
предлагач: Савјет министара БиХ;
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних
улагања у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
7. Разматрање

Годишње

платформе

о

обавјештајно-безбједносној

политици,

с

Мишљењем Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне
агенције БиХ предлагач: Предсједништво Босне и Херцеговине;
8. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне
намјене у 2008. години;
9. Давање сагласности за ратификацију Шестог додатног протокола уз Устав Свјетског
поштанског савеза;
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10. Давање сагласности за ратификацију Ревидираног допунског споразума о пружању
техничке помоћи од стране Међународне организације за атомску енергију (ИАЕА)
Босни и Херцеговини;
11. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2008.
години.
Ад. 1.
Дом народа усвојио је захтјев Савјета министара БиХ да се Предлог закона о
измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини разматра по
скраћеном поступку.
Ад. 2.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и
Херцеговине

са

два

амандмана

која

су

идентична

амандманима

усвојеним

на

Представничком дому:
Амандман I.
У члану 56., који се односи на додатни члан 145 а., став (2) брише се, а у ставу (3)
бришу се ријечи: “и (2)“.
Амандман II.
У члану 56. став (4) брише се.
Ад. 3.
Дом народа усвојио је Закон о измјени Закона о државној служби у институцијама
Босне и Херцеговине у предложеном тексту.
Ад. 4.
Дом народа усвојио је у првом читању Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине са сљедећим закључком:
С обзиром да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ још није завршио
процедуру усвајања Предлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи
Босне и Херцеговине, продужава се амандманска фаза за овај предлог закона до 48 сати
прије одржавања сједнице Комисије за спољну и трговинску политику, царине саобраћај и
комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на којој ће бити разматран.
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Ад. 5.
Дом народа усвојио је у првом читању Предлог закона о заштити нових сорти биља
у Босни и Херцеговини са сљедећим закључком:
С обзиром да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ још није завршио
процедуру усвајања Предлога закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини,
продужава се амандманска фаза за овај предлог закона до 48 сати прије одржавања сједнице
Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ на којој ће бити разматран.
Ад. 6.
Дом народа усвојио је у првом читању Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини са сљедећим
закључком:
С обзиром да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ још није завршио
процедуру усвајања Предлога закона о измјенама и допунама Закона о политици директних
страних улагања у Босни и Херцеговини, продужава се амандманска фаза за овај предлог
закона до 48 сати прије одржавања сједнице Комисије за спољну и трговинску политику,
царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на којој ће
бити разматран.
Ад. 7.
Дом народа није усвојио је Мишљење Заједничке комисије за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, те је Годишњу платформу о обавјештајнобезбједносној политици врато надлежној комисији на поновно разматрање и достављање
новог мишљења.
Ад. 8.
Дом народа примио је к знању Информацију о издатим дозволама за промет оружја,
војне опреме и производа двојне намјене у 2008. години са сљедећим закључком:
Примање Информације к знању не значи истовремено и процес потпуне демократске
контроле увоза и извоза оружја и војне опреме, те се од надлежног министарства захтијева
да:
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-

поступа у складу са законским одредбама којима се регулише питање промета
оружја и војне опреме и у утврђеним роковима извјештава Парламентарну скупштину
БиХ о промету оружја и војне опреме;

-

уз Информацију о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа
двојне намјене доставља и податке о стварно реализованом извозу/увозу оружја, војне
опреме и производа двојне намјене по издатим дозволама, као и о одбијеним
захтјевима за издавање дозвола.

Ад. 9, 10. и 11.
Дом народа дао је сагласност за ратификацију:
-

Шестог додатног протокола уз Устав Свјетског поштанског савеза;

-

Ревидираног допунског споразума о пружању техничке помоћи од стране
Међународне организације за атомску енергију (IAEA) Босни и Херцеговини;

-

Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне
Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2008. години.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
Сулејман Тихић

