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ЗАПИСНИК
са 42. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 21. 01. 2010. године
Сједница је почела у 11.15 часова.
Сједници је предсједавао Сулејман Тихић, предсједавајући Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ.
Сједници је присуствовало 15 делегата.
Осим делегата, на сједници Дома народа били су представници: Савјета министара БиХ,
међународних организација те средстава јавног информисања.
Прије утврђивања дневног реда, делегат Душанка Мајкић предложила је да се са
дневног реда скину сљедеће тачке:
-

Предлог закона о Уставном суду Босне и Херцеговине, с Мишљењем Уставноправне
комисије (прво читање), предлагач: делегат Слободан Шараба;

-

Предлог закона о допуни Закона о државној служби у институцијама Босне и
Херцеговине (прво читање), предлагач: делегат Слободан Шараба;

-

Предлог закона о допуни Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине (прво
читање), предлагач: делегат Слободан Шараба
У дискусији поводом предлога делегата Душанке Мајкић учествовали су: Слободан

Шараба, др Божо Љубић и др Младен Иванић.
С тим у вези делегат др Божо Љубић предложио је да се усвоји иницијатива којом би
се задужио Савјет министара БиХ да припреми измјене и допуне Закона о Савјету министара
БиХ, Закона о државној служби и Закона о ревизији институција.
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У вези с наведеним предлогом др Боже Љубића, Слободан Шараба изјаснио се да ће
своје предлоге закона повући из парламентарне процедуре ако на сједници Дома народа буде
усвојена иницијатива делегата др Боже Љубића.
Наведена иницијатива усвојена је у оквиру тачке 1. дневног реда „Одговори на
делегатска питања и делегатска питања“, те су уз сагласност делегата Слободана Шарабе
наведене тачке скинуте са дневног реда 42. сједнице Дома народа.
Делегат Слободан Шараба тражио је да се у дневни ред сједнице уврсти тачка
''Разматрање закључка Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе,
имиграцију, избјеглице, азил и етику, усвојеног на 18. сједници Заједничке комисије,
одржаној 05.02.2009. године, а који се односи на лица смијењена одлуком високог
представника за БиХ''.
С тим у вези, Дом народа је, уз сагласност делегата Слобода Шарабе, одлучио да
наведену тачку дневног реда разматра на наредној сједници Дома народа.
Дом народа једногласно је усвојио сљедећи измијењени
ДНЕВНИ РЕД
1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
2. Усвајање записника са 40. и 41. сједнице Дома народа;
3. 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;
4. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
5. Предлог закона о измјени Закона о

државној служби у институцијама Босне и

Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и
Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
7. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини (прво читање),
предлагач: Савјет министара БиХ;
8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних
улагања у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
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9. Разматрање Годишње платформе о обавјештајно-безбједносној политици, предлагач:
Предсједништво БиХ;
10. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне
намјене у 2008. години;
11. Давање сагласности за ратификацију Шестог додатног протокола уз Устав Свјетског
поштанског савеза;
12. Давање сагласности за ратификацију Ревидираног допунског споразума о пружању
техничке помоћи од стране Међународне организације за атомску енергију (IAEA)
Босни и Херцеговини;
13. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској сарадњи у 2008.
години.
Ад. - 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
Одговоре на делегатска питања добили су Зоран Копривица, на питање постављено на 39.
сједници Дома народа, Слободан Шараба, на питање постављено на 38. сједници Дома
народа, и Хазим Ранчић, на питање постављено на 39. сједници Дома народа.
Делегати Зоран Копривица и Слободан Шараба изјаснили су се да су задовољни
добијеним одговорима.
Делегат Хазим Ранчић изјаснио се да није задовољан добијеним одговором те је
поновио питање и затражио да се, уз Стратегију модалитета начина разрјешења старе
девизне штедње код Љубљанске банке, Инвест банке Београд и других недомицилних
банака, прецизно напише и достави шта су и које су мјере и модалитети предузети на
заштити босанскохерцеговачких грађана, а везано за стару девизну штедњу код
недомицилних банака.
Делегат Хазим Ранчић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ,
Министарству безбједности, Министарству цивилних послова, Државној агенцији за истраге
и заштиту - СИПА, Граничној полицији, Управи за индиректно опорезивање, Служби за
послове са странцима и Независном одбору као независном тијелу полицијске структуре:
''Да ли ће на вријеме, прије посјете експертских мисија Европске комисије, бити
испуњени сви преостали услови из Мапе пута за либерализацију визног режима?''
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Делегат Драго Љубичић поставио је сљедеће питање Институту за нестала лица:
''Удружење за тражење заробљених бораца и несталих цивила из Брода пријавило је
Институту за нестала лица БиХ гробнице са посмртним остацима страдалих у претходном
рату, које се налазе у мјесту Колибе и Врела - Општина Брод.
Који је разлог да након 60 дана од пријављивања гробница у Колибама,
Општина Брод, представници Института за нестала лица БиХ нису ексхумирали
посмртне остатке који се у неким гробницама налазе на њиховој површини?''
Делегат Иво Миро Јовић

поставио је сљедеће питање Влади Федерације и

Федералном правобранилаштву:
''С коликим бројем војних станова је располагала Федерација, од тог броја колико је станова
додијељено у периоду од 1992. године до данас, по којем основу су додијељени станови и
да ли су се примјењивали наведени прописи, колико је лица откупило станове до априла
1992. године или су уписани као власници, колико је додијељено станова након 06.12.2000.
године и по којем основу, колико је остало неријешених стамбених предмета и колико је
остало станова на располагању за додјелу по основу Закона о враћању, додјели и продаји
станова?''
Делегат Слободан Шараба поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
''У којем износу Савјет министара БиХ планира да посебно помогне подручје
Херцеговине као и нека друга подручја на територији БиХ погођена катастрофалним
поплавама прије петнаестак дана?''
Делегат Душанка Мајкић поставила је сљедеће питање Служби за послове са
странцима БиХ:
''Према подацима који су се недавно могли прочитати у медијима, из Босне и
Херцеговине су протекле 2009. године протјерена 474 страна држављанина. Поред тога,
постоје сазнања да постоји велики број страних држављана који још нису откривени а треба
да буду протјерани из БиХ.
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Мјере протјеривања странаца из БиХ односе се углавном на лица која представљају
пријетњу безбједности БиХ, лица правоснажно осуђена и лица која су илегално прешла
државну границу.
Молим директора Службе за послове са странцима да ми одговори на сљедећа питања:
Колико у овом тренутку у БиХ има страних држављана који су проглашени пријетњом по
безбједност БиХ који треба да буду протјерани а који још нису откривени?
Којег поријекла су ти грађани?
Због којих кривичних дјела су проглашени пријетњом по безбједност БиХ?
Коликом броју страних држављана је додијељено држављанство БиХ у ДКПБиХ, да ли су
додијељена држављанства обухваћена ревизијом те колико је поништених држављанстава?''
Делегат Душанка Мајкић у оквиру делегатског питања упутила је секретару
Заједничке службе Парламентарне скупштине БиХ сљедећу иницијативу:
„Да се за наредну сједницу Дома народа достави преглед свих делегатских питања на
које делегати у Дому народа нису добили одговор.“
Делегат др Младен Иванић поставио је сљедеће питање Управи за индиректно
оперезивање:
''Да ли је Управни одбор Управе за индиректно опорезивање донио одлуку о
ретроактивном ослобађању од плаћања ПДВ-а једном броју предузећа која послују преко
слободних зона?
Ако јесте, о којим предузећима се ради, о којим износима је ријеч и који је законски
основ за ту одлуку?''
Дом народа једногласно је усвојио Иницијативу делегата др Боже Љубића која гласи:
Дом народа тражи од Савјета министара БиХ да припреми измјене и допуне Закона о
Савјету министара БиХ, Закона о државној служби и Закона о ревизији институција.
Образложење
Циљ је унаприједити одговорност институција од нивоа Савјета министара БиХ,
преко министарстава, укључујући и одговорна лица у министарствима и осталим
институцијама, тако да се статус министра и замјеника између осталих веже за резулатате
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ревизије, на начин да се министру дају веће надлежности у оцјењивању па и смјењивању
одговорних државних службеника, укључујући генералне секретаре и помоћнике, као и
измјене Закона о ревизији, на начин да тражи децидиране ставове, позитивне или негативне,
како би се на основу тога могла практицирати и одговорност министара и замјеника те
осталих државних службеника.
Ад. - 2. Усвајање записника са 40. и 41. сједнице Дома народа
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. Није
било делегата пријављених за дискусију.
Дом народа једногласно је усвојио записнике са 40. и 41. сједнице Дома народа.
Ад. - 3. 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
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи су учествовали Зоран Копривица и Слободан Шараба.
Дом народа, са четрнаест гласова „за“ и једним гласом „уздржан“, 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. - 4. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи су учествовали: Алма Чоло, Божо Рајић, Душанка Мајкић и Драго Љубичић.
Дом народа, са тринаест гласова „за“ и једним гласом „против“, усвојио је Закон о
измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, с два амандмана која су
идентична амандманима усвојеним у 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)“.
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Амандман II
У члану 56. став (4) брише се.
Ад. - 5. Предлог закона о измјени Закона о државној служби у институцијама Босне и
Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи је учествовао Иво Миро Јовић.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјени Закона о државној служби у
институцијама Босне и Херцеговине у предложеном тексту.

Ад. - 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и
Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи су учествовали: мр Алма Чоло, министар спољне трговине и економских односа,
Младен Зиројевић, др Божо Љубић, Драго Љубичић, Душанка Мајкић, Адем Ибрахимпашић,
Иво Миро Јовић и Зоран Копривица.
Дом народа једногласно је усвојио 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.

Ад. - 7. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини (прво
читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи су учествовали: Милад Зековић, директор Управе БиХ за заштиту здравља биља,
мр Алма Чоло, Душанка Мајкић и др Божо Љубић.
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Дом народа једногласно је усвојио 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. - 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних
улагања у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара
БиХ
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи су учествовали: мр Алма Чоло, министар спољне трговине и економских односа
Младен Зиројевић, Адем Ибрахимпашић, др Божо Љубић и Зоран Копривица.
Дом народа једногласно је усвојио 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. - 9. Разматрање Годишње платформе о обавјештајно-безбједносној политици,
предлагач: Предсједништво БиХ
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи су учествовали: Илија Филиповић, Хазим Ранчић, Иво Миро Јовић, Божо Рајић,
Драго Љубичић, Адем Ибрахимпашић, др Божо Љубић, Душанка Мајкић и Бранко Зрно.
Дом народа, с једним гласом “за” и тринаест гласова “против”, није усвојио
Мишљење Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције

9

БиХ, те је Годишњу платформу о обавјештајно-безбједносној политици вратио надлежној
комисији ради поновног разматрања и достављања новог мишљења.
Дом народа, поводом разматрања и дискусије ове тачке дневног реда, усвојио је
сљедећи предлог другог замјеника предсједавајућег Илије Филиповића:
Да Дом народа утврди нове смјернице Заједничкој комисији за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ – у смислу брисања дијела текста на страници 4. у
Глави II А – Обавјештајно прикупљање података - ,, …права БиХ на излазак на отворено
море”.
На овај начин би акт Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици
био прихватљив и за Клуб хрватског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ,
а Годишња платформа би и даље садржавала текст: “Прикупљање података који ће
допринијети рјешавању отворених питања државне границе”, али без навођења било
које појединости, јер је то задатак државних органа власти у чијој је то надлежности.
Дом народа такође је усвојио и предлог првог замјеника предсједавајућег Душанке
Мајкић да се приликом поновног разматрања Годишње платформу о обавјештајнобезбједносној политици на сједницу Заједничке комисије позову представници Савјета
министара БиХ и Предсједништва БиХ.
Дом народа усвојио је и предлог делегата Хазима Ранчића да се након ријечи:
''…права БиХ на излазак на отворено море” додају ријечи: у “складу са међународним
правом”.
Ад. - 10. Информација о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа
двојне намјене у 2008. години
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. У
расправи су учествовали Бранко Зрно и Хазим Ранчић.
Дом народа, са десет гласова „за“ и једним гласом „уздржан“, 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. - 11. Давање сагласности за ратификацију Шестог додатног протокола уз Устав
Свјетског поштанског савеза
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. Није
било делегата пријављених за дискусију.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Шестог додатног
протокола уз Устав Свјетског поштанског савеза.
Ад. - 12. Давање сагласности за ратификацију Ревидираног допунског споразума о
пружању техничке помоћи од стране Међународне организације за атомску
енергију (IAEA) Босни и Херцеговини
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. Није
било делегата пријављених за дискусију.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Ревидираног допунског
споразума о пружању техничке помоћи од стране Међународне организације за атомску
енергију (IAEA) Босни и Херцеговини.
Ад. - 13. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министар
Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској
сарадњи у 2008. години
Предсједавајући Дома народа отворио је дискусију о овој тачки дневног реда. Није
било делегата пријављених за дискусију.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума између Савјета
министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској
сарадњи у 2008. години.
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Сједница је завршена у 14.09 часова.
Саставни дио овог записника је неауторизовани транскрипт 42. сједнице Дома народа.
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