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ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПРЕДМЕТ: Обавјештење са 48. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ је на 48. сједници, одржаној 13. 07. 2010.
године, разматрао сљедеће тачке дневног реда:
1. Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у
судским поступцима (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
3. Предлог закона о ауторским и сродним правима (друго читање), предлагач: Савјет
министара БиХ;
4. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права

(друго

читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
5. Предлог закона о измјенама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (друго
читање), предлагач: Представнички дом;
6. Предлог стратегије развоја спорта у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач:
Савјет министара БиХ;
7. Предлог оквирног закона о бесплатној правној помоћи (прво читање), предлагач:
Савјет министара БиХ;
8. Предлог закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине
(прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
9. Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ (прво
читање), предлагач: Представнички дом;
10. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године (прво читање), предлагач: Представнички дом;
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11. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за
2009;
12. Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ за
2009. годину;
13. Извјештај о раду Комисије за концесије Босне и Херцеговине за 2009. годину;
14. Извјештај о околностима у вези са издавањем ЦЕМТ дозвола за 2009. годину
превозницима у Босни и Херцеговини – истражна комисија за утврђивање околности
у вези с издавањем ЦЕМТ дозвола за 2009. годину превозницима у Босни и
Херцеговини;
15. Именовање представника академске заједнице и невладиног сектора у Комисију за
избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције (предлог листе кандидата Привремене заједничке комисије оба дома);
16. Предлог за именовање Анте Матића за члана Комисије за концесије Босне и
Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине;
17. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине
и ОПЕК-овог Фонда за међународни развој - Пројекат унапређења услова живота на
селу;
18. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о Центру за спровођење закона у
Југоисточној Европи;
19. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и
Краљевине Шпаније о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању фискалне
утаје у односу на порезе на доходак и имовину;
20. Давање сагласности за ратификацију Уговора о јемству за кредитну линију Агенције
за осигурање депозита Босне и Херцеговине између Босне и Херцеговине и Европске
банке за обнову и развој.
Ад. 1.
Дом народа није усвојио негативан извјештај Уставноправне комисије, па је самим
тим Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у
судским поступцима враћен Уставноправној комисији Дома народа.
Ад. 2.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама
Босне и Херцеговине са сљедећим амандманима:
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Амандман I
У члану 1. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине став 4. мијења се и гласи:
„4. Закључивањем уговора о раду између послодавца и запосленика заснива се радни однос,
у складу са чланом 12. овог закона.“
Амандман II
У члану 2. став 2. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама
Босне и Херцеговине брише се.
Амандман III
Члан 6. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине брише се.
Досадашњи чланови од 7. до 27. постају чланови од 6. до 26. Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман IV
У члану 7, који је постао члан 6. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, став 1. брише се, а у ставу 2. испред ријечи: „Иза“
додају се ријечи: „У члану 19.“.
Амандман V
У члану 12, који је постао члан 11. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, ријечи: „је дужан“ замјењују се ријечју ''може''.
Амандман VI
У члану 14, који је постао члан 13. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 2. ријечи: ,,може прогласити’’ мијењају се
ријечју „проглашава“.
Амандман VII
У члану 16, који је постао члан 15. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 4. тачка е) мијења се и гласи:
,,е) трошкове додатног стручног образовања и усавршавања за обављање радних задатака на
одговарајућем стандарду,“.
Амандман VIII
У члану 16, који је постао члан 15. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 4. у тачки ј) број „30“ замјењује се бројем „42“.
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Амандман IX
У члану 16, који је постао члан 15. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама БиХ, ставови 2. и 5. бришу се.
Досадашњи став 3. постаје став 2. а став 4. постаје став 3.
Амандман X
У члану 17, који је постао члан 16. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама БиХ, у новом члану 53а. додаје се нови став 3. који гласи:
„3. У случају да запосленик није радио због оправданог случаја предвиђеног законом или
актом послодавца, те због тога не може бити оцијењен у складу са ставом 1. овог члана, у
обзир ће се узети резултати рада запосленика које је остварио у периоду од шест мјесеци
прије његовог одласка на оправдано одсуство с посла. Одредбе овог става не могу се
примијенити на штету запосленика који је оправдано одсуствовао с посла.“
Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.
Амандман XI
Члан 18, који је постао члан 17. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, мијења се и гласи: Члан 54. мијења се и гласи:
„Члан 54.
1. С лицем одређеног степена школске спреме, односно нивоа образовања и занимања, које
први пут заснива радни однос, послодавац може закључити уговор о раду на одређено
вријеме у својству приправника у складу са законом и колективним уговором, подзаконским
аком који доноси Савјет министара за пријем приправника високе школске спреме и планом
послодавца за остале запослене.
2. Права, обавезе и одговорности, које се односе на запосленика прописане одредбама овог
закона, односе се и на приправника а утврђују се уговором о раду између послодавца и
приправника.“
Амандман XII
У члану 18, који је постао члан 17. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у члану 54. додаје се став 3. који гласи:
„3. Уговор о раду са приправником закључује се на одређено вријеме, и то са приправником
високе и више школске спреме на једну годину, а са приправником средње школске спреме
на шест мјесеци.“
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Амандман XIII
У члану 21, који је постао члан 20. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 1. који прописује измјену члана 61. став 6. иза
ријечи: „и става 6.“ додају се ријечи: ''овог члана“.
Aмандман XIV
У члану 23, који је постао члан 22. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 1. у тачки б) алинеја 1. мијења се и гласи:
''- суспензија са радног мјеста и обустављање исплате плате у периоду од најмање два до
највише 30 дана;“
Амандман XV
У члану 23, који је постао члан 22. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у члану 62. у тачки б) алинеја 2. број ,,40%“ мијења се
бројем ,,30%“.
Амандман XVI
У члану 25, који је постао члан 24, став 1. у тачки е) ријеч „не“ брише се.
У члану 25, који је постао члан 24, став 1. у тачки ф) алинеје 1. и 9. бришу се.
Амандман XVII
У члану 25, који је постао члан 24. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, којим се мијења члан 71, у ставу 1. у тачки ф) алинеја 2.
ријечи:
,, ако запосленик не поштује радну дисциплину предвиђену овим законом и уговором о раду,
односно ако је његово понашање такво да не може наставити рад код послодавца'' и у
алинеји 3: ''ако запосленик долази на посао под дејством алкохола или опојних дрога, опија
се у вријеме рада или користи опојне дроге;“ бришу се.
Амандман XVIII
У члану 25, који је постао члан 24. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 3. ријечи: „Рјешење обавезно садржи правни
основ за давање отказа, образложење и поуку о правном лијеку. Ово рјешење је коначно.
Запосленик који није задовољан рјешењем има право покренути радни спор пред надлежним
судом за заштиту својих права у року од 15 дана од дана достављања рјешења“ бришу се.
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Амандман XIX
Члан 27, који је постао члан 26. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, брише се.
Чланови 28, 29, 30. и 31. постају чланови 26, 27, 28. и 29. Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман XX
Члан 31, који је постао члан 29. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, брише се.
Досадашњи чланови 32. и 33. постају чланови 29. и 30. Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман XXI
У члану 33, који је постао члан 30. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама БиХ, у новом члану 86а. у ставу 2. ријечи: „супротно основама из члана 6.
овог закона“ бришу се, а на крају реченице умјесто тачке ставља се запета и додају ријечи:
„по некој од основа из члана 6. овог закона“.
У члану 33, који је постао члан 30. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама БиХ, у ставу 1. у новом члану 86д. у ставу 2. ријечи: „дозвољена
дискриминација заснована“ замјењују се ријечима: „дозвољен неједнак третман заснован“.
У члану 33, који је постао члан 30. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама БиХ, у ставу 1. у новом члану 86е. став 3. и 4. мијењају се и гласе:
„3. Сексуално узнемиравање у смислу става 1. овог члана јесте сваки нежељени облик
вербалног, невербалног или физичког понашања полне природе којим се жели повриједити
достојанство лица или групе лица, или којим се постиже такво дјеловање, нарочито кад то
понашање ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или увредљиво
окружење.
4. Насиље на основу пола представља било које дјело којим се наноси или може нанијети
физичка, психичка, сексуална или економска штета или патња, као и пријетња таквим
дјеловањем која спутава лице или групу лица да ужива у својим људским правима и
слободама и јавној или приватној сфери живота.“
Амандман XXII
Члан 34, који је постао члан 32. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, брише се.
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Досадашњи чланови 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. и 47. постају чланови 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. и 43. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман XXIII
„У члану 45, који је постао члан 41. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине, у новом члану 104. додаје се нови став 2. који гласи:
2. У случају да закони и други прописи ентитета и Брчко Дистрикта на различит начин
регулишу питање права по основу породиљског одсуства, Савјет министара Босне и
Херцеговине ће својом одлуком уредити ово питање на јединствен начин, и то тако што ће се
примјењивати рјешења оног нивоа власти у Босни и Херцеговини која су најповољнија за
кориснице овог права. Средства потребна за ово обезбиједиће се у буџету институција Босне
и Херцеговине.“
Ад. 3.
Дом народа усвојио је Закон о ауторским и сродним правима са сљедећим
амандманима:
Амандман I
У члану 5. ријечи: „Зачетак дјела” мијењају се ријечима: „Оснутак дјела”.
Амандман II
Назив члана 6. (Изведена ауторска дјела) мијења се и гласи: „(Прерада ауторског дјела)".
Амандман III
У члану 35. у ставу (3) иза ријечи: „графике” додају се ријеч и запета: „гравуре,”.
Амандман IV
У члану 47. у ставу (1) иза ријечи „одломака” додају се ријечи: „и цитата из“.
Амандман V
У члану 66. (Легитимација) у ставу (2) ријечи: „организацијама за колективно остваривање
права“ мијењају се ријечима: „колективним организацијама“.
Амандман VI
У члану 147. став (1) брише се тачка и додају ријечи: „којег аутор овласти за заступање”.
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Амандман VII
У члану 160. (Привремене мјере) у ставу (1) и ставу (5) ријеч „неновчаних” брише се.
Амандман VIII
У Предлогу закона о ауторском и сродним правима у члану 160. став (8) мијења се и гласи:
„(8) У поступку за доношење привремене мјере примјењују се одредбе закона о парничном
поступку, ако овим законом није другачије одређено.”
Амандман IX
У члану 161. став (5) мијења се и гласи:
„(5) У поступку обезбјеђења доказа, према одредбама овог члана, примјењују се одредбе
закона о парничном поступку, а које се односе на судске мјере обезбјеђења, осим ако овим
законом није другачије одређено. Поступак обезбјеђења доказа је хитан.”
Амандман X
У члану 169. ст. (1) и (2) мијењају се и гласе:
„(1) На царински поступак у вези са робом којом се повређују права из овог закона
примјењују се на одговарајући начин остали важећи царински прописи.
(2) Прописе о спровођењу царинских мјера из овог одјељка закона доноси Савјет министара
Босне и Херцеговине на предлог Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.”
Амандман XI
Назив седмог дијела мијења се и гласи: ,,ДИО СЕДМИ - ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ”.
Амандман XII
У члану 170. став (1) мијења се и гласи: „(1) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до
200.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, а новчаном казном у износу од 1.000 КМ до
20.000 КМ казниће се за прекршај предузетник ако:”
Амандман XIII
У члану 172. додаје се назив члана који гласи: „(Новчане казне за онемогућавање
остваривања садржајних ограничења права)”.
Амандман XIV
Члан 173. мијења се и гласи:
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„Члан 173.
(Инспекцијски надзор)
(1) Инспекцијски надзор над поштовањем одредаба овог закона у дијелу обављања промета
робе и услуга у првом степену врше инспекције у Федерацији БиХ, Републици Српској и
Брчко Дистрикту надлежне за контролу прописа из области промета робе и услуга
(тржишта), а у другом степену министарства у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко
Дистрикту надлежна за област промета робе и услуга (тржишта).
(2) Инспекције из става (1) овог члана врше инспекцијски надзор преко надлежних
тржишних инспектора.”
Амандман XV
Иза члана 173. додаје се нови члан 174. који гласи:
„Члан 174.
(Овлашћења надлежног тржишног инспектора)
(1) У вршењу инспекцијског надзора из члана 173. овог закона, надлежни тржишни
инспектор, осим општих овлашћења прописаних законом и другим прописима којима се
уређује поступак инспекцијског надзора, овлашћен је и да:
а) трајно одузме робу намијењену за промет којом се повређује неко имовинско право
из овог закона и одреди њено уништавање у случају када власник робе или друго лице које
овлашћено располаже робом само изјави да се ради о роби којом се повређује нечије
искључиво имовинско право из овог закона,
б) привремено одузме робу намијењену за промет за коју се оправдано посумња да повређује
неко имовинско право из овог закона и обавијести носиоца права или његовог посланика да у
року од пет дана може предложити трајно одузимање робе,
ц) трајно одузме робу намијењену за промет и одреди њено уништавање о трошку носиоца
права, ако носилац права или његов посланик у случају из претходне тачке изјави и докаже
да се ради о роби којом се повређује неко његово искључиво имовинско право из овог
закона,
д) привремено забрани производњу или промет робе или услуге за коју се оправдано
посумња да повређује неко имовинско право из овог закона и обавијести носиоца права или
његовог посланика да у року од пет дана може предложити изрицање мјере забране
производње промета робе или услуге,
е) трајно забрани производњу и промет робе или услуге лицу које је произвело или ставило у
промет робу или услугу ако носилац права или његов заступник у случају из претходне тачке
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изјави или докаже да се ради о роби или услузи којом се повређује неко његово искључиво
имовинско право из овог закона.
(2) Поред мјере из тачке ц) и е) става (1) овог члана, инспектор може лицу које је произвело
или стављало у промет робу или услугу којом се повређује неко имовинско право из овог
закона изрећи и мјеру забране рада и обављања дјелатности у трајању од 30 до 90 дана.
(3) Носилац права или његов заступник може у случајевима изрицања привремених мјера из
става (1) овог члана извршити преглед робе и пратеће документације у обиму који је
потребан за утврђивање чињеница важних за подношење предлога за предузимање даљих
мјера инспекцијског надзора из става (1) овог члана које су трајног карактера.
(4) Обавјештење из става (1) овог члана садржи поуку о могућностима и условима за
подношење предлога за предузимање даљих мјера инспекцијског надзора трајног карактера,
образложене разлоге због којих се сумња да се ради о роби или услузи.
(5) Обавјештење из става (1) овог члана доставља се носиоцу права или његовом заступнику
у писаној форми, електронском поштом, факсом или на други погодан начин којим се
обезбјеђује хитност у поступању, а у оправданим случајевима може се саопштити и усмено.
(6) Изјава носиоца права или његовог заступника из става (1) овог члана дата у поступку
инспекцијског надзора да се ради о роби или услузи којом се повређује неко његово
искључиво имовинско право из овог закона, мора бити у писаној форми и овјерена код
надлежног органа и обавезно садржи и навод да прихвата потпуну одговорност за надокнаду
штете у случају да није ријеч о роби или услузи којом се повређује неко његово искључиво
имовинско право из овог закона, а поред тога, у случају предлога за предузимање мјера из
става (1) тачка ц) овог члана и навод да ће сносити трошкове уништавања робе када буде
трајно одузета и одређена за уништавање.
(7) Привремене мјере из става (1) овог члана престају, односно привремено одузета роба се
враћа, у случајевима:
a) када носилац права или његов заступник није познат или није доступан,
б) када носилац права или његов заступник не тражи или у остављеном року није затражио
предузимање даљих мјера инспекцијског надзора,
ц) када носилац права или његов заступник не да писмену и овјерену изјаву да се ради о роби
или услузи којом се повређује неко његово искључиво имовинско право из овог закона или
не да изјаву која има све потребне елементе прописане у ставу (6) овог члана,
д) када носилац права или његов заступник не докаже да се ради о роби или услузи којом се
повређује неко његово искључиво имовинско право из овог закона,
е) у другим случајевима предвиђеним законом.”
Досадашњи чланови од 174. до 191. постају чланови од 175. до 192.
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Амандман XVI
У члану 174. (Опште одредбе), који је постао нови члан 175, у ставу (1) иза ријечи „аутори”
додају се ријечи: „као и други”, а иза ријечи „носиоци” додају се ријечи: „ауторских или”.
Амандман XVII
У члану 183, који је постао нови члан 184, додаје се назив члана који гласи: „(Забрана
ретроактивне примјене)”.
У истом члану став (2) брише се.
Амандман XVIII
Члан 185, који је постао нови члан 186, мијења се и гласи:
“Члан 186.
(Плаћање накнаде за приватну или другу сопствену употребу)
“(1) Одредбе овог закона о обавези плаћања накнаде за приватну или другу сопствену
употребу (чл. 36. и 37. овог закона) почињу се примјењивати након истека једне године од
његовог ступања на снагу.
(2) Подзаконски акт о износима накнаде за репродуковање за приватну и другу сопствену
употребу из члана 38. став (1) овог закона доноси Савјет министара Босне и Херцеговине
најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.”
Дом народа такође је усвојио сљедећи закључак:
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ тражи од Савјета министара БиХ да
након годину дана од дана усвајања Закона о ауторским и сродним правима, Дому народа
Парламентарне скупштине БиХ поднесе извјештај о ефектима примјене наведеног закона.
Ад.4.
Дом народа усвојио је Закон о колективном остваривању ауторских и сродних права
са сљедећим амандманима:
Амандман I
У члану 3. у ставу (1) тачка ц) мијења се и гласи: „ц) објављивање усаглашене тарифе о
висини накнада за коришћење ауторских дјела и упознавање корисника са висинама тих
накнада;”
У члану 3. у ставу (1) у тачки и) на крају текста додаје се реченица која гласи: „У промотивне
активности колективне организације треба укључити све радио станице и телевизије које су
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регистроване у Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине (РАК), због
равноправности корисника.”
Амандман II
У члану 3. у ставу (1) тачка ф) ријечи: ,,по основи уговора са домаћим ауторима и по основи
уговора са страним колективним организацијама” бришу се.
Амандман III
У члану 4. у ставу (2) тачка д) мијења се и гласи:
„д) право репродуковања актуелних новинских и сличних чланака о текућим питањима у
прегледима такве штампе (клипинг).”
Амандман IV
У члану 10. у ставу (2) додаје се нова тачка ф) која гласи:
„ф) рјешење о упису у регистар удружења код Министарства правде Босне и Херцеговине.”
Амандман V
У члану 10. став (3) мијења се и гласи: „(3) Ближе прописе о спровођењу става (2) тачке ц), д)
и е) овог члана доноси Институт.”
Амандман VI
У члану 12. став (5) мијења се и гласи: „(5) Колективна организација дужна је благовремено
обавијестити Институт и кориснике о одржавању сједница скупштине и других органа и
омогућити овлашћеним представницима Института и корисника да присуствују тим
сједницама. Представници Института и корисника имају право на сједницама органа
колективне организације давати мишљења о свим питањима која се односе на послове
колективног остваривања ауторског права, али немају право гласа.”
Амандман VII
У члану 13. у ставу (2) у тачки д) ријечи: ,,и поновну” бришу се.
Амандман VIII
У члану 15. у ставу (1) ријечи: „ако се ради о аутору који је држављанин Босне и
Херцеговине, или који има пребивалиште или сједиште у Босни и Херцеговини” бришу се.
Амандман IX
У члану 23. став (3) у тачки ф) запета и ријеч „ нарочито “ бришу се.

13

У члану 23. став (5) мијења се и гласи:
„(5) Изузетно од одредбе става (3) овог члана, основ за одређивање примјерене тарифе за
електронске медије је нето приход остварен од спонзорства музичких емисија, приход од
редовног оглашавања у маркетиншком простору радија или телевизије. У основ не улазе
приходи остварени спонзорисањем емисија истраживачког новинарства или информативних
емисија, временске прогнозе и спорта, образовних и едукативних емисија, донације,
спонзорства немузичких дијелова програма.”
Амандман X
У члану 24. став (4) у тачки а) иза ријечи „тарифу” додају се запета и ријечи: „основица за
обрачун и начин примјене тарифе”.
Амандман XI
У члану 25. став (1), на крају текста, тачка се замјењује запетом и додају се ријечи:
„нити дужи од 180 дана од дана објављивања позива”.
Амандман XII
Члан 26. брише се. Досадашњи чланови од 27. до 50. постају чланови од 26. до 49.
Амандман XIII
У члану 28, који је постао члан 27, став (3) мијења се и гласи: ,,(3) Колективна организација
обавезна је о свом трошку електонским медијима ставити на располагање компјутерски
програм који ће аутоматски евидентирати емитована ауторска дјела која се могу
електронском поштом слати колективној организацији.”
Амандман XIV
У члану 30, који је постао члан 29, став (2) брише се.
Амандман XV
У члану 36. у ставу (4) брише се тачка и додају се ријечи: „у року који одреди”.
Амандман XVI
У члану 42, који је постао члан 41, став (1) мијења се и гласи: „(1) Новчаном казном у износу
од 1.000 КМ до 100.000 КМ казниће се за прекршај правно лице а новчаном казном у износу
од 1.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај предузетник ако:”.
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Амандман XVII
Назив дијела шест мијења се и гласи: “ДИО ШЕСТИ – ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ”.
Амандман XVIII
Назив члана 43. мијења се и гласи: “(Прекршаји у поврату)”.
У члану 43. иза ријечи: „мјера забране” додаје се ријеч „обављања”.
Амандман XIX
Назив члана 44. мијења се и гласи: „(Инспекцијски надзор)”.
У члану 44. ријечи: „Инспекцијску контролу“ замјењују се ријечима: „Инспекцијски надзор“.
Амандман XX
Члан 48. мијења се и гласи:
„Члан 48.
(Прописи о спровођењу)
Институт је дужан да донесе прописе предвиђене у члану 10. став (3), члану 11. став (3) и
члану 41. став (5) овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.”
Дом народа такође је усвојио сљедећи закључак:
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ тражи од Савјета министара БиХ да
након годину дана од дана усвајања Закона о колективном остваривању ауторских и сродних
права, Дому народа Парламентарне скупштине БиХ поднесе извјештај о ефектима примјене
наведеног закона.
Aд. 5.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине у предложеном тексту.
Ад. 6.
Дом народа усвојио је Стратегију развоја спорта у Босни и Херцеговини са сљедећим
амандманом:
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“Амандман I
У Предлогу стратегије развоја спорта у БиХ у номенклатури спортских грана и грана
спорта у БиХ у табели у рубрици: Грана спорта под редним бројем 20. ријечи „1. карaте“
мијењају се ријечима:
1. шотокан
2. шиториу
3. вадориу
4. традиционални карате,”.
Ад. 7.
Дом народа није усвојио у првом читању Предлог оквирног закона о бесплатној
правној помоћи.
Ад. 8.
Дом народа усвојио је у првом читању Предлог закона о измјенама Закона о
управним споровима Босне и Херцеговине са сљедећим закључком:
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ одлучио је амандманску фазу за Предлог
закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине скратити на седам
дана, од дана усвајања наведног закона у првом читању.
Ад. 9.
Дом народа усвојио је у првом читању Предлог закона о допунама Закона о служби
у Оружаним снагама БиХ чији је предлагач Представнички дом са сљедећим закључком:
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ одлучио је амандманску фазу за Предлог
закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине скратити на
седам дана, од дана усвајања наведног закона у првом читању.
Ад. 10.
Дом народа усвојио је у првом читању Предлог закона о попису становништва,
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године чији је предлагач
Представнички дом са сљедећим закључком:
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ одлучио је амандманску фазу за Предлог
закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године
скратити на седам дана, од дана усвајања наведног закона у првом читању.
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Ад. 11.
Дом народа није усвојио Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета
Босне и Херцеговине за 2009. годину.
Ад. 12.
Дом народа усвојио је Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне
изборне комисије БиХ за 2009. годину.
Ад. 13.
Дом народа усвојио је Извјештај о раду Комисије за концесије Босне и Херцеговине
за 2009. годину.
Ад. 14.
Дом народа није усвојио Извјештај о околностима у вези са издавањем ЦЕМТ дозвола
за 2009. годину превозницима у Босни и Херцеговини.
Ад. 15.
Дом народа именовао је Мирсада Абазовића за представника академске заједнице и
Милорада Вулића за представника невладиног сектора у Комисију за избор и праћење рада
Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.
Дом народа такође је усвојио и сљедеће закључке:
1.

Да се након именовања ових кандидата конституише Комисија за избор и праћење
рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, која
би требало да почне с радом у складу са Законом;

2.

Да се поново распише Јавни конкурс за именовање још једног члана представника
академске заједнице.

Ад. 16.
Дом народа усвојио је Предлог за именовање Анте Матића за члана Комисије за
концесије Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине.
Ад. 17, 18, 19. и 20.
Дом народа дао је сагласност за ратификацију:
-

Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог Фонда за међународни
развој - Пројекат унапређења услова живота на селу;

-

Конвенције о Центру за спровођење закона у Југоисточној Европи;
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-

Уговора између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније о избјегавању
двоструког опорезивања и спречавању фискалне утаје у односу на порезе на доходак
и имовину;

-

Уговора о јемству за кредитну линију Агенције за осигурање депозита Босне и
Херцеговине између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
Сулејман Тихић

