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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПРЕДМЕТ: Обавјештење са 44. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ је на 44. сједници, одржаној 09. 04. 2010.
године, разматрао сљедеће тачке дневног реда а преостале тачке утврђеног дневног реда 44.
сједнице Дома народа разматрат ће се на наставку 44. сједнице која ће се одржати 19.04.2010.
године.
1. Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању сагласности о идентичном
тексту Закона о дувану Босне и Херцеговине;
2. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и
уређајима за евидентирање у друмском превозу (друго читање), предлагач: Савјет
министара БиХ;
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних
улагања у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
4. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини (друго читање),
предлагач: Савјет министара БиХ;
5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
6. Предлога закона о измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и
Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему
Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису
Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
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9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама (друго читање),
предлагач: Савјет министара БиХ;
10. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине (прво
читање), предлагачи делегати: Душанка Мајкић, Илија Филиповић и Хазим Ранчић;
11. Предлог закона о измјени и допунама Закона о царинској политици Босне и
Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама (прво читање),
предлагач: Представнички дом;
13. Предлог закона о заштити ознака географског поријекла (прво читање), предлагач:
Савјет министара БиХ;
14. Предлог закона о заштити топографије интегрисаног кола (прво читање), предлагач:
Савјет министара БиХ;
15. Предлог закона о индустријском дизајну (прво читање), предлагач: Савјет министара
БиХ;
16. Предлог закона о жигу (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
17. Предог закона о патенту (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
18. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и
Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима;
19. Давање сагласности за ратификацију Протокола између Савјета министара БиХ и
Владе Краљевине Саудијске Арабије о међусобној замјени некретнина - земљишта за
изградњу дипломатских представништава у Сарајеву и Ријаду;
20. Давање сагласности за ратификацију Кредитног споразума између Босне и
Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски развој – Пројекат Аутопут
Какањ – Доња Грачаница;
21. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између
Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Арапске Републике Египат;
22. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између
Босне и Херцеговине и Сиријске Арапске Републике;
23. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и
Владе Републике Молдавије о узајамном укидању визног режима за носиоце
дипломатских и службених пасоша;
24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и
Републике Индије о међусобној правној помоћи у кривичним стварима;
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25. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Црне Горе о превозу путника и терета у међународном
друмском саобраћају;
26. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине
и Европске банке за обнову и развој за пројекат Маховљанска петља;
27. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању и пројекту између
КфW, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство
финансија и трезора БиХ, као и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа
Федерално министарство финансија, и општине Бихаћ, Агенција за извођење
пројекта, Прикупљање и третман отпадних вода, Бихаћ;
28. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између
Савјета министара БиХ и Владе Руске Федерације;
29. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између савезног
министра одбране и спорта Републике Аустрије, Савјета министара БиХ, Владе
Републике Хрватске, Владе Краљевине Данске, Министарства иностраних послова
Републике Француске, Владе Републике Мађарске, Владе Републике Македоније,
Владе Краљевине Холандије, Владе Краљевине Норвешке, Владе Републике Пољске,
Владе Швајцарске Конфедерације, Владе Републике Турске, Владе Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске и Владе Сједињених Америчких
Држава, у вези са сарадњом у раду Центра за обуку за операције подршке миру у
Босни и Херцеговини.
Ад. 1.
Дом народа усвојио је Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању
сагласности о идентичном тексту Закона о о духану Босне и Херцеговине па је самим тим
Закон усвојен.
Ад. 2.
Дом народа усвојио је Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних
радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу с два амандмана која гласе:
Амандман I.
У члану 17. став (12) мијења се и гласи:
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„(12) Ознаке пломби, пратеће документације и начин именовања Комисије за
радионице из члана 18. став (3) овог Закона, правилником прописује министар у сарадњи са
Институтом и ентитетским заводима.“.
Амандман II.
У члану 39. у ставу 1. ријечи: „ до 16. 03. 2010. године“ замјењују се ријечима: „до 16.
06. 2010. године“.
С обзиром да је Закон усвојен у различитом тексту од оног усвојеног у
Представничком дому, Дом народа основао је Заједничку комисију за усаглашавање текста
Закона. За чланове Заједничке комисије из Дома народа именовани су: Слободан Шараба,
Алма Чоло и Бранко Зрно.

Ад. 3.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама и допунама Закона о политици директних
страних улагања у Босни и Херцеговини са два сљедећа амандмана:
Амандман I
Члан 2. мијења се и гласи:
„Члан 2.
У члану 2. мијењају се значења сљедећих израза тако да гласе:
''Директно страно улагање'' значи улагање у новоосновано привредно друштво или
улагање у постојеће домаће привредно друштво, као и улагање у новоосновану установу или
постојећу установу, које може бити у новцу, стварима и правима.
„Страна контрола“ значи свако улагање у висини оснивачког улога предвиђеног за
оснивање привредног друштва или установе у БиХ.
„Јавно информисање“ значи информисање које се остварује посредством медија.
Медији су новине и друга штампа, радијски и телевизијски програми, програми новинских
агенција, електронске публикације, телетекст, остали облици дневног или периодичног
објављивања уреднички обликованих програмских садржаја преносом записа, гласа, звука
или слике.“
Амандман II
У члану 3. Закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних
улагања у БиХ (а који третира члан 4. Закона), став (ф) мијења се и гласи:
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„(ф) Влада ентитета може донијети одлуку, ако оцијени оправданим, да улог страног
лица код одређених привредних друштава из става (а) овог члана, осим предузећа која се
баве јавним информисањем, не подлијежу рестрикцији наведеној у ставу (а) овог члана.“
С обзиром да је Закон усвојен у различитом тексту од оног усвојеног у
Представничком дому, Дом народа основао је Заједничку комисију за усаглашавање текста
Закона. За чланове Заједничке комисије из Дома народа именовани су: Слободан Шараба,
Бранко Зрно и Хазим Ранчић.
Ад. 4.
Дом народа усвојио је Закон о протуминском дјеловању у Босни и Херцеговини са
сљедећим амандманом:
Амандман I.
У члану 12. став (2) ријеч „Сарајево“ мијења се рјечју „Мостар“.
С обзиром да је Закон усвојен у различитом тексту од оног усвојеног у
Представничком дому, Дом народа основао је Заједничку комисију за усаглашавање текста
Закона. За чланове Заједничке комисије из Дома народа именовани су: Зоран Копривица,
Иво Миро Јовић и Хилмо Неимарлија.
Ад. 5.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама и допунама Закона о основама сигурности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини са тринаест сљедећих амандмана:
Амандман I
У члану 2. став (4) иза ријечи “ентитета” ставља се запета и додаје ријеч „кантона“.
Амандман II
У члану 22. у ставу (1) иза ријечи “став (2)” додају се ријечи: “и (3)” .
Амандман III
У члану 42. Предлога закона додат је нови члан 129б. и у члану 129б. у ставу (3) иза
ријечи: “за смјештај терета“ додају се ријечи: “возила из члана 129а. став (2)”.
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Амандман IV
У члану 46, који се односи на члан 177. Закона о основама безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ, став (9) мијења се и гласи:
„(9) Ближе одредбе о вршењу контроле из става (7) овог члана правилником прописује
орган ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине надлежан за образовање, у
складу са општим принципима за вршење контроле прописаним подзаконским актом из ст.
(10) и (11) овог члана.“
Амандман V
У члан 48. став (2) мијења се и гласи:
„„Иза члана 178. додаје се нови члан 178а. који гласи:
„Члан 178а.
О успјешно завршеној обуци за возача моторних возила, ауто-школе, образовне
установе и Црвени крст издају потврде''.
Амандман VI
У члану 54. став (1) иза ријечи “ентитета” ставља се запета и додаје ријеч „кантона“.
Амандман VII
„У члану 69. ст. (2), (3) и (4) мијењају се и гласе:
„ (2) У члану 225. став (5) ријеч „десет“ замјењује се ријечју „седам“.
(3) У ставу (8) ријеч „15“ замјењује се ријечју „десет“.
(4) У ставу (10) ријеч „15“ замјењује се ријечима: „најмање 10“.”
Амандман VIII
Чланом 78. Предлога закона додат је нови члан 234а. и у члану 234а. став (1) тачка 2)
бришу се ријечи: “став (2)”.
Амандман IX
У члану 80. додаје се нови став (7) који гласи:
„(7) Иза тачке 27) додаје се нова тачка 27а) која гласи:
„27а) кандидат за возача и инструктор вожње ако поступе супротно одредбама члана
180.“
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Досадашњи ст. (7) и (8) постају ст. (8) и (9).

Амандман X
У члану 81. у ставу (1) брише се тачка 1а).
Досадашња тачка 1б) постаје тачка 1а).
Амандман XI
Члан 83. мијења се и гласи:
(1) У члану 239. у тачки 12) ријечи „чл. 55 и“замјењују се ријечју „члан”.
(2) У тачки 17) иза ријечи: „члана 81.“ додају се ријечи: „и члана 82“.
(3) Тачка 20) мијења се и гласи:
„20) возач који неисправно возило вуче супротно одредбама члана 88.“
(4) У тачки 21) ријеч „тач.“ мијења се ријечју „став“ а на крају текста додају се
ријечи: „као и возач који управља трактором без упаљеног жутог ротационог
свјетла (члан 90. став (6))”.
(5) Тачка 22) мијења се и гласи:
„22) гонич стоке који стоку не држи у складу са одредбама члана 104. став (2) и
(4)“.
(6) У тачки 29) ријечи: „став (5)” замјењују се ријечима: „став (7)”.
(7) У тачки 30) ријечи: „члан 183. став (1)” замјењују се ријечима: „члан 177. став
(5)“.
(8) У тачки 33) ријечи: „саобраћајну дозволу” замјењују се ријечима: „потврду о
регистрацији”.
Амандман XII
Чланом 84. Предлога закона додат је нови члан 239а. и у члану 239а. у ставу (4)
ријечи: “став (3)” замјењују се ријечима: “став (4)”.
Амандман XIII.
У члану 39. став (1) Предлога закона о измјенама и допунама Закона о основама
сигурности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини иза ријечи “Гранична полиција
Босне и Херцеговине” умјесто тачке ставља се зарез и додају ријечи “ службена возила
чланова Предсједништва Босне и Херцеговине, службена возила предсједавајућег и
замјеника предсједавајућег оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и

8

службена возила предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Савјета министара Босне и
Херцеговине”.
С обзиром да је Закон усвојен у различитом тексту од оног усвојеног у
Представничком дому, Дом народа основао је Заједничку комисију за усаглашавање текста
Закона. За чланове Заједничке комисије из Дома народа именовани су: Бранко Зрно, Драго
Љубичић и Алма Чоло.
Ад. 6.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама Закона о класификацији дјелатности у
Босни и Херцеговини у идентичном тексту као и Представнички дом.
Ад. 7.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама и допунама Закона о Јавном
радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине у идентичном тексту као и Представнички
дом.
Ад. 8.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама и допунама Закона о Јавном
радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине у идентичном тексту као и Представнички
дом.
Ад. 9.
Дом народа усвојио је Закон о измјенама и допунама Закона о комуникацијама у
идентичном тексту као и Представнички дом.
Ад. 10.
Дом народа усвојио је у првом читању Приједлог закона о измјенама и допунама
Изборног закона Босне и Херцеговине чији су предлагачи делегати Душанка Мајкић, Илија
Филиповић и Хазим Ранчић са сљедећим закључком:
“Дом народа Парламентарне скупштине БИХ скраћује амандманску фаза за Предлог
закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, на 7 дана, од дана усвајања наведеног
Предлога закона у првом читању”.
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Ад. 11.
Дом народа усвојио је у првом читању Приједлог закона о измјени и допунама
Закона о царинској политици Босне и Херцеговине са сљедећим закључком:
“Дом народа Парламентарне скупштине БИХ тражи од Управног одбор Управе за
индиректно опорезивање БиХ, да Дому народа ПС БИХ достави мишљење о Предлогу
закона о измјени и допуни Закона о царинској политици БиХ, прије разматрања наведног
Предлога закона у другом читању”.
Ад. 12.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама чији је предлагач
Представнички дом није усвојен у првом читању.
Ад.13., 14., 15., 16. и 17.
Дом народа усвојио је у првом читању:
Приједлог закона о заштити ознака географског поријекла;
Приједлог закона о заштити топографије интегрираног кола;
Приједлог закона о индустријском дизајну;
Приједлог закона о жигу;
Приједог закона о патенту;
Ад. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. и 29.
Дом народа дао је сагласност за ратификацију:
-

Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Словеније о правној помоћи у
грађанским и кривичним стварима;

-

Протокола између Вијећа министара БиХ и Владе Краљевине Саудијске Арабије о
међусобној

замјени

некретнина

-

земљишта

за

изградњу

дипломатских

представништава у Сарајеву и Ријаду;
-

Кредитног споразума између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски
економски развој – Пројекат Аутопут Какањ – Доња Грачаница;

-

Споразума о зрачном саобраћају између Вијећа министара БиХ и Владе Арапске
Републике Египат;

-

Споразума о зрачном саобраћају између Босне и Херцеговине и Сиријске Арапске
Републике;
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-

Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Молдавије о
узајамном укидању визног режима за носиоце дипломатских и службених пасоша;

-

Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије о међусобној правној
помоћи у кривичним стварима;

-

Споразума између Вијеће министара БиХ и Владе Црне Горе о пријевозу путника и
терета у међународном друмском саобраћају;

-

Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој
за пројекат Маховљанска петља;

-

Споразума о финансирању и пројекту између КфW, Франкфурт на Мајни, и Босне и
Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, као и Федерације
Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, и опћине
Бихаћ, Агенција за извођење пројекта, Прикупљање и третман отпадних вода, Бихаћ;

-

Споразума о зрачном саобраћају између Вијећа министара БиХ и Владе Руске
Федерације;

-

Меморандума о разумијевању између савезног министра одбране и спорта Републике
Аустрије, Вијећа министара БиХ, Владе Републике Хрватске, Владе Краљевине
Данске, Министарства вањских послова Републике Француске, Владе Републике
Мађарске, Владе Републике Македоније, Владе Краљевине Холандије, Владе
Краљевине Норвешке, Владе Републике Пољске, Владе Швицарске Конфедерације,
Владе Републике Турске, Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне
Ирске и Владе Сједињених Америчких Држава, везано за сарадњу у раду Центра за
обуку за операције подршке миру у Босни и Херцеговини.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
Сулејман Тихић

