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Број /Broj: 01/а–50–1–15–16/11 

Сарајево/Sarajevo,  22. 12. 2011.   

 

 

 

 

З А П И С Н И К 

са 16. сједнице Представничког дома  

 Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,  

одржане 22. децембра 2011.  

 

 

 Сједница је почела у 10 часовa. Присуствовало је 36 посланика.  

 

 Одсуство су оправдали посланици: Никола Шпирић, Сенад Шепић, Бариша 

Чолак, Борислав Бојић, Мирза Кушљугић и Зијад Јагодић. 

 

 Из Савјета министара БиХ сједници је присуствовао министар финансија и 

трезора БиХ, Драган Вранкић. 

Сједници су присуствовали и представници: ОХР-а, ЕУСР-а, ОЕБС-а, УН-а као и 

Центара цивилних иницијатива (ЦЦИ). 

 

 Након што је предсједавајући упознао Дом са измјенама дневног реда, отворио 

је расправу о предложеном дневном реду. У расправи су учествовали: Душанка 

Мајкић, Славко Јовичић, Амир Фазлић, Драго Калабић, Емир Кабил и Шефик 

Џаферовић. 

 

 Душанка Мајкић предложила је измјену дневног реда који би био конципиран 

на начин да: 

- Тачка 5. гласи: Извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о 

ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2010. с позитивним 

мишљењем, са набројаним институцијама на које се та мишљења односе,  

- Тачка 6. гласи: Извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о 

ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2010. с позитивним 

мишљењем с истицањем предмета, са набројаним институцијама на које се 

та мишљења односе,  

- Тачка 7. гласи: извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о 

ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2010. с мишљењем са 

резервом, са набројаним институцијама на које се та мишљења односе,  

- Тачка 8.  гласи: извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о 

ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2010. с мишљењем са 

резервом са истицањем предмета и набројаним институцијама на које се та 

мишљења односе.  
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 Амир Фазлић предложио је да се у дневни ред уврсти нова тачка која би 

гласила: Усмена информација предсједавајућег Савјета министара БиХ или његовог 

замјеника о изради буџета за 2011. и 2012. 

 Након завршене расправе, предсједавајући је дао паузу од 10 минута, ради 

одржања сједнице Колегијума Дома у проширеном саставу поводом предложених 

измјена дневног реда. 

 Након одржане сједнице Колегијума Дома у проширеном саставу, 

предсједавајући је упознао Дом са ставом Колегијума: 

- Што се тиче предлога Амира Фазлића,  све тачке дневног реда могу бити 

уврштене у дневни ред само у складу са чланом 64. Пословника Дома и у 

складу са чланом 65. Пословника Дома, у којем се наводи да се може 

предложити нова тачка са одговарајућим материјалом у писаној форми, те је 

једногласно закључено да ово питање Амир Фазлић актуелизује кроз тачку 

2. дневног реда сједнице - Посланичка питања: а) Коментари на добијене 

одговоре, б) Нова посланичка питања.  

- У вези са предлогом Душанке Мајкић, договорено је да се не мијења 

предложени дневни ред, али да се приликом изјашњавања ове тачке подијеле  

у четири групе (извјештаји са позитивним мишљењем, са позитивним 

мишљењем са истицањем предмета, са мишљењем са резервом и са 

мишљењем са резервом са истицањем предмета). 

 

 

 Предсједавајући је констатовао да 16. сједница Дома има сљедећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са 15. сједнице Представничког дома; 

2. Посланичка питања: 

a) Коментари на добијене одговоре, 

б)   Нова посланичка питања;  

3. Изјашњавање Дома о утврђивању новог рока за достављање извјештаја о 

Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у 

институцијама Босне и Херцеговине; 

4. Извјештај о раду Привремене заједничке комисије оба дома за спровођење 

пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и 

Финци против Босне и Херцеговине (материјал број: 01,02-50-14-1052/11 од 

06.12. 2011); 

5. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за антидопиншку контролу БиХ за 2010, број: 01-16-1-

682/11 од 04. 07. 2011;  

6. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за јавне набавке БиХ за 2010, број: 01-16-1-684/11 од 04. 07. 

2011; 

7. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за надзор над тржиштем БиХ за 2010, број: 01-16-1-750/11 

од 12. 07. 2011; 
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8. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за осигурање БиХ за 2010, број: 01-16-1-686/11 од 04. 07. 

2011;  

9. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за статистику БиХ за 2010, број: 01-16-1-689/11 од 04. 07. 

2011; 

10. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Архива БиХ за 2010, број: 01-16-1-691/11 од 04. 07. 2011; 

11. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Центра за информисање и признавање докумената из области 

високог образовања БиХ за 2010, број: 01-16-1-693/11 од 04. 07. 2011;   

12. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Дирекције за економско планирање БиХ за 2010, број: 01-16-1-756/11 

од 12. 07. 2011; 

13. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Институције омбудсмена за заштиту потрошача БиХ за 2010, број: 

01-16-1-709/11 од 04. 07. 2011; 

14. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Института за акредитовање БиХ за 2010, број: 01-16-1-760/11 од 12. 

07. 2011; 

15. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Института за интелектуалну својину БиХ за 2010, број: 01-16-1-

710/11 од 04. 07. 2011; 

16. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Института за стандардизацију БиХ за 2010, број: 01-16-1-762/11 од 

12. 07. 2011; 

17. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Конкуренцијског савјета БиХ за 2010, број: 01-16-1-764/11 од 12. 07. 

2011; 

18. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Одбора државне службе за жалбе БиХ за 2010, број: 01-16-1-729/11 

од 04. 07. 2011; 

19. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ за 2010, 

број: 01-16-1-789/11 од 13. 07. 2011; 

20. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Канцеларије за разматрање жалби за 2010, број: 01-16-1-780/11 од 12. 

07. 2011; 

21. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2010, број: 01-16-1-

737/11 од 04. 07. 2011; 

22. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Суда БиХ за 2010, број: 01-16-1-778/11 од 12. 07. 2011; 
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23. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства цивилних послова БиХ за 2010, број: 01-16-1-714/11 

од 04. 07. 2011; 

24. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Предсједништва БиХ за 2010, број: 01-16-1-777/11 од 12. 07. 2011; 

25. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Института за нестала лица БиХ за 2010, број: 01-16-1-761/11 од 12. 

07. 2011; 

26. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Генералног секретаријата Савјета министара БиХ за 2010, број: 01-

16-1-708/11 од 04. 07. 2011; 

27. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Канцеларије за ветеринарство БиХ за 2010, број: 01-16-1-734/11 од 

04. 07. 2011; 

28. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства правде БиХ за 2010, број: 01-16-1-771/11 од 12. 07. 

2011;   

29. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Парламентарне скупштине БиХ за 2010., број: 01-16-1-775/11 од 

12.07.2011. 

30. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства безбједности БиХ за 2010, број: 01-16-1-773/11 од 12. 

07. 2011; 

31. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства спољне трговине и економских односа у БиХ за 2010, 

број: 01-16-1-713/11 од 04. 07. 2011; 

32. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Граничне полиције БиХ за 2010, број: 01-16-1-758/11 од 12. 07. 2011; 

33. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Комисије за концесије БиХ за 2010, број: 01-16-1-763/11 од 12. 07. 

2011; 

34. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за државну службу БиХ за 2010., број: 01-16-1-748/11 од 

12.07.2011. 

35. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за полицијску подршку БиХ за 2010, број: 01-16-1-687/11 

од 04. 07. 2011; 

36. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Службе за послове са странцима БиХ за 2010, број: 01-16-1-731/11 од 

04. 07. 2011; 

37. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за заштиту личних података у БиХ за 2010., број: 01-16-1-

690/11 од 04.07.2011. 

38. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену 

података БиХ (IDDEEA) за 2010, број: 01-16-1-788/11 од 13. 07. 2011; 

39. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2010, број: 01-16-1-688/11 

од 04. 07. 2011; 
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40. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Комисије за очување националних споменика БиХ за 2010, број: 01-

16-1-712/11 од 04. 07. 2011; 

41. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Тужилаштва БиХ за 2010, број: 01-16-1-733/11 од 04. 07. 2011; 

42. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства финансија и трезора БиХ за 2010, број: 01-16-1-766/11 

од 12. 07. 2011; 

43. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Централне изборне комисије БиХ за 2010, број: 01-16-1-695/11 од 04. 

07. 2011; 

44. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну 

безбједност БиХ за 2010, број: 01-16-1-787/11 од 13. 07. 2011; 

45. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Уставног суда БиХ за 2010, број: 01-16-1-736/11 од 04. 07. 2011; 

46. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за форензичка испитивања и вјештачења БиХ за 2010, број: 

01-16-1-683/11 од 04. 07. 2011; 

47. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за рад и запошљавање БиХ за 2010, број: 01-16-1-752/11 од 

12. 07. 2011; 

48. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за унапређење страних инвестиција БиХ за 2010, број: 01-

16-1-757/11 од 12. 07. 2011; 

49. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ за 

2010, број: 01-16-1-754/11 од 12. 07. 2011; 

50. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Дирекције за европске интеграције БиХ за 2010, број: 01-16-1-755/11 

од 12. 07. 2011; 

51. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2010, број: 01-16-1-

774/11 од 12. 07. 2011; 

52. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Меморијалног центра Сребреница за 2010, број: 01-16-1-765/11 од 

12. 07. 2011; 

53. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Правобранилаштва БиХ за 2010, број: 01-16-1-776/11 од 12. 07. 2011; 

54. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Регулаторне агенције за комуникације БиХ за 2010, број: 01-16-1-

730/11 од 04. 07. 2011; 

55. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за безбједност хране БиХ за 2010, број: 01-16-1-753/11 од 12. 

07. 2011; 

56. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Фонда за повратак БиХ за 2010, број: 01-16-1-707/11 од 04. 07. 2011; 

57. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ за 2010, број: 

01-16-1-735/11 од 04. 07. 2011; 
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58. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за школовање и стручно оспособљавање кадрова БиХ за 

2010, број: 01-16-1-749/11 од 12. 07. 2011;   

59. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства одбране БиХ за 2010, број: 01-16-1-772/11 од 12. 07. 2011; 

60. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства иностраних послова БиХ за 2010, број: 01-16-1-727/11 

од 04. 07. 2011; 

61. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Управе БиХ за заштиту здравља биља за 2010, број: 01-16-1-790/11 

од 13. 07. 2011; 

62. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства за људска права и избјеглице БиХ за 2010, број: 01-16-

1-728/11 од 04. 07. 2011; 

63. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2010., број: 01-16-1-

696/11 од 04. 07. 2011; 

64. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Центра за уклањање мина (БХМАК) за 2010, број: 01-16-1-694/11 од 

04. 07. 2011; 

65. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Института за метрологију БиХ за 2010, број: 01-16-1-711/11 од 04. 

07. 2011; 

66. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2010, број: 01-16-1-779/11 

од 12. 07. 2011; 

67. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Државне агенције за истраге и заштиту БиХ за 2010, број: 01-16-1-

697/11 од 04. 07. 2011; 

68. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ за 

2010, број: 01-16-1-751/11 од 12. 07. 2011; 

69. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Министарства комуникација и транспорта БиХ за 2010, број: 01-16-

1-726/11 од 04. 07. 2011; 

70. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Службе за заједничке послове институција БиХ за 2010, број: 01-16-

1-732/11 од 04. 07. 2011; 

71. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског 

пословања Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за 2010, број: 01-

16-1-685/11 од 04. 07. 2011; 

72. Предлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор четири члана 

Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета 

(предлог Заједничког колегијума оба дома, број: 01,02-50-12-18-6,1/11 од 08. 12. 

2011). 
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************* 

 

Ад. 1. Усвајање Записника са 15. сједнице Представничког дома 

 

Предсједавајући је констатовао да су сви посланици добили Записник са 15. сједнице 

Представничког дома.  

 Дом је једногласно, са 29 гласова „за“ (из Федерације БиХ 19, из Републике Српске 

10), усвојио Записник са 15. сједнице, без примједаба.  

 

Ад. 2. Посланичка питања: 

a) Коментари на добијене одговоре 

б)   Нова посланичка питања  

 

Предсједавајући Дома констатовао је да су до ове сједнице одговоре на 

посланичка питања добили сљедећи посланици: 

1. Мирсад Ђугум – од Владе Републике Српске и Завода здравственог осигурања и 

реосигурања Федерације БиХ на питања постављена на 13. сједници; 

2. Шемсудин Мехмедовић – од Савјета министара БиХ на питање постављено на 

9. сједници и Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ на питање постављено 

на 13. сједници; 

3. Аднан Башић – од Савјета министара БиХ на питање постављено на 12. 

сједници; 

4. Петар Кунић – од Савјета министара БиХ на питање постављено на 12. сједници 

и од Колегијума Представничког дома на питање постављено на 14. сједници; 

5. Бошко Томић – од Савјета министара БиХ на питање постављено на 12. 

сједници и од Министарства одбране БиХ на питање постављено на 13. 

сједници; 

6. Зијад Јагодић – од Агенције за приватизацију у Федерацији БиХ на иницијативу 

дату на 13. сједници, од Управе БиХ за заштиту здравља биља на питање 

постављено на 14. сједници, од Министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства Републике Српске на питање постављено на 12. сједници, и од 

Федералног министарства саобраћаја и комуникација на питање постављено на 

13. сједници; 

7. Исмета Дервоз – од Скупштине Зеничко-добојског кантона на иницијативу 

постављену на 14. сједници; 

8. Александра Пандуревић – од Агенције за развој високог образовања и 

осигурање квалитета на питање постављено на 12. сједници; 

9. Шефик Џаферовић – од Колегијума Представничког дома на питање 

постављено на 13. сједници; 

10. Бериз Белкић - од Колегијума Представничког дома на питање постављено на 

13. сједници; 

11. Мато Фрањичевић - од Колегијума Представничког дома и од Агенције за 

осигурање Републике Српске на питања постављена на 14. сједници;  

12. Божо Љубић – од Министарства одбране БиХ на питање постављено на 14. 

сједници; 

13. Милорад Живковић – од Управе за индиректно опорезивање БиХ на питање 

постављено на 14. сједници и 

14. Нермин Пурић – од Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства на питање постављено на 8. сједници. 
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а)  Коментари на добијене одговоре 

 

Одговоре на постављена питања коментарисали су: Аднан Башић, Божо Љубић, 

Шемсудин Мехмедовић, Мато Фрањичевић, Шефик Џаферовић, Бошко Томић и Петар 

Кунић. 

У оквиру коментара на добијене одговоре, ранија питања су поновљена, 

односно допуњена сљедећим: 

 

Божо Љубић 

Изразио незадовољство одговором Министарства одбране БиХ на питање постављено 

на 14. сједници, одржаној 24. 11. 2011, и поновио питање које гласи: „Шта 

Министарство одбране и власти у Федерацији БиХ предузимају или намјеравају 

предузети да ријеше праксу дискриминације радника на националној основи у 

Привредном друштву 'Игман' д.д. Коњиц?“ (Затражио да се поново достави и властима 

у Федерацији БиХ) 

   

Шемсудин Мехмедовић 

Изразио незадовољство одговором Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, те од 

Савјета министара БиХ затражио да обједини одговор на питање постављено на 13. 

сједници, одржаној 10. 11. 2011, које гласи: „Колико је у претходном времену овог 

сазива Савјета министара и у којој институцији пензионисано службеника или 

намјештеника, те поново враћено на исте послове или савјетничке позиције?” 

Петар Кунић 

Изразио незадовољство одговором Савјета министара БиХ на питање постављено на 

12. сједници Дома, одржаној 27. 10. 2011. Затражио је да се допуни одговор на раније 

питање које гласи: „Зашто се незаконито раскидају уговори о раду у ОБАБиХ са 

намјештеницима који нису испунили услове за пензију јер немају потребан број година 

стажа осигурања (члан 71. тачка 1б) Закона о раду у институцијама БиХ)? Незаконито 

се узима као релевантан радни стаж а не стаж осигурања.“ 

 

б) Нова посланичка питања: 

Постављена су нова посланичка питања како слиједи: 

Славко Јовичић 

1. Питање постављено Агенцији за државну службу БиХ – „Колико је радника 

примљено 2010, а ево, видим, примају се и данас, 2011. године?” 

2. Питање постављено Управи за индиректно опорезивање БиХ – “На граничном 

прелазу Ужљебић, већ пету годину ускладиштено је око 50 рабљених, 

путничких моторних возила и једно теретно моторно возило шлепер. У години 

одузимања сва возила су имала вриједност око 450 хиљада марака, да би 

послије неколико година стајања, наравно на отвореном, и упропаштавања, 

њихова вриједност 10 пута била умањена и сада износи 45 хиљада марака.   

Подсјетићу да је било речено да ће сва та возила ићи у рециклажу. Те 2009. 

године добио сам извјештај да је око двије хиљаде возила по разним теренским 

дијеловима БиХ ускладиштено, и никада, још никада нисам добио информацију 

коју сам тражио - када ће она ићи на лицитацију и хоће ли буџет БиХ имати 

икакву корист од тога? Зато понављам исто посланичко питање и тражим 
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одговор - шта ће неко урадити у овој земљи за оно што је већ судским 

пресудама доказано, да се радило о криминалу, те хоће ли икада бити расписан 

тендер? Хоће ли се то продати? Ако не може, може ли се поклонити 

хуманитарним организацијама, болницама, не знам, било којим установама, али 

да ова имовина више не пропада.” 

 

Божо Љубић 

Питање постављено Савјету министара БиХ – „Што је урађено по закључцима Савјета 

министара БиХ о припремама и изградњи граничног прелаза Бијача?” 

Душанка Мајкић 

Затражила да се упути ургенција Министарству одбране БиХ за достављање одговора 

на питања постављена на 8. сједници, одржаној 25. 08. 2011, и 14. сједници, одржаној 

24. 11. 2011.  

Питања са 8. сједнице гласе: 

1. „Да ли су, када и на који начин Министарство одбране БиХ и Заједнички штаб 

упознати са информацијама надлежних служби о неисправности хеликоптера 

који су дошли са ремонта из Украјине и Икара?  

2. Да ли су и када Министарство одбране и Заједнички штаб формирали стручну 

комисију ради испитивања навода супервизора и техничких инспектора о 

уоченим неисправностима након завршетка ремонта и какви су ти налази? 

Ставити ми на увид извјештај комисије. 

3. Који је законски основ кажњавања пуковника Предрага Планинчића и 

заставника Душка Мрђе који су због објављеног текста у дневним новинама 

'Глас Српске' од 06. 09. 2010. године кажњени најстрожом казном 

петомјесечним умањењем плате од 21% и поред налаза истражног тима Војне 

полиције, што је касније потврдило и Тужилаштво БиХ и Окружно тужилаштво 

у Бањалуци, да не постоје никакви докази о њиховој одговорности? Чиме 

правдате очиту дискредитацију српских официра од стране Оружаних снага 

БиХ? 

4. Зашто мајор Јелисавета Коцкар, доктор ваздухопловне медицине, сходно 

Правилнику о војним летачима - информацијском мјесту, до данас није 

остварила право на летачки додатак?  Ко и са каквим намјерама у Оружаним 

снагама БиХ спроводи класичан мобинг над именованом? Чиме правдате 

дискредитацију најстручнијих српских кадрова?“ 

 

Питања са 14. сједнице гласе: 

1. „Да ли Министарство одбране има јасне процедуре уништавања муниције и 

МЕС-а ван капацитета Оружаних снага БиХ? Ако има - зашто их не 

примјењује? 

2. Шта се догодило са делаборисаним елементима добијеним приликом 

уништавања 506 тона муниције (пилот-пројекат)? 

3. Када је Министарство одбране обавијештено о нестанку 11.530 кг ТНТ-а у 

'Претису' (навести датум)? 

4. Зашто Министарство одбране не рјешава питање продаје више од 1.000 тона 

делаборисаних елемената муниције и МЕС-а на локацији радионице ТРОМ у 

Добоју, који су ускладиштени и раздвојени по ентитетској припадности? 
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5. Зашто Министарство одбране не рјешава питање продаје експлозива 

насталог досадашњим делаборацијама (ускладиштен и раздвојен по 

ентитетској припадности)? 

6. Да ли је Министарство одбране упознато са Мишљењем Министарства 

правде број: 08-02-4-12784/10 од 26. 11. 2010. године у вези са правом на 

продају делаборисаних елемената (што је у супротности са Законом о 

одбрани и Законом о министарствима и другим органима управе)? 

7. Да ли је Министарство одбране сачинило цјеловиту анализу пропуста у 

процесу спровођења пилот-пројекта уништавања вишкова наоружања и 

МЕС-а, као и план мјера за отклањање недостатака уништавања?“ 

 

Шефик Џаферовић 

1. Питања постављена Савјету министара БиХ: 

1. ''У којој се фази налазе активности око закључивања Уговора о државној 

граници између БиХ и сусједних земаља? Који су проблеми и да ли се 

рјешавају?  

2.  Када ће почети процес акредитације универзитета у БиХ у складу са Законом о 

високом образовању, који су проблеми и да ли се ти проблеми рјешавају?'' 

2. Иницијатива упућена Савјету министара БиХ: - “Предлажем да Савјет министара 

БиХ припреми и у парламентарну процедуру упути Информацију о примјени 

Оквирног закона о основном и средњем образовању у БиХ.  Ово се посебно односи 

на заједничка наставна језгра.” 

Бошко Томић 

Питање постављено Министарству одбране БиХ – „Шта је Министарство предузело за 

проналажење лица која су отуђила експлозив и наоружање из складишта и да ли је 

покренут поступак против одговорних и задужених за чување војне опреме, као и 

против њихових претпостављених?” 

Бериз Белкић 

Питање постављено Влади Републике Српске и Влади Брчко Дистрикта – „На основу 

чега је и којом врстом акта, да ли закључком и одлуком, вршено административно 

разграничење између Републике Српске и Брчко Дистрикта?” 

Лазар Продановић 

Питање постављено Савјету министара БиХ, односно Агенцији за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције – „Да ли сте упознати са најновијим 

извјештајем међународне организације Transparency International о корупцији за 2011. 

годину, који сврстава Босну и Херцеговину међу земље са изузетно корумпираним 

приватним и јавним сектором? Коју стратегију борбе против корупције примјењује 

новонастала Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

БиХ и да ли ће се ова оцјена убудуће поправити?“ 

 

Шемсудин Мехмедовић 

1. Питање постављено Управи за индиректно опорезивање БиХ, вршиоцу дужности 

директора – „Колико је у Управи за индиректно опорезивање запослено нових 
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запосленика, по којем закону, огласу или чијој одлуци за вријеме трајања мандата 

вршиоца дужности директора? Тражим да се прегледан одговор, са свим подацима 

запослених – име и презиме, од када ради, распоред, по чијем налогу или 

препоруци.” 

2. Питање постављено Савјету министара БиХ – “Када ће у парламентарну процедуру 

бити упућен закон о падобранству?” 

 

Нермин Пурић 

1. Питање постављено Колегијуму Представничког дома – „Када ће бити одржана 

конститутивна сједница и изабрано руководство делегације Парламентарне 

скупштине БиХ у Интерпарламентарној унији и да ли постоје још нека 

парламентарна тијела која нису конституисана или не раде у пуном капацитету?“  

2. Иницијатива упућена Колегијуму Представничког дома – „У складу са одредбама 

Пословника Представничког дома, покрећем иницијативу да Представнички дом, 

најкасније у року од 60 дана, обави расправу о раду Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције на нивоу државе, са посебним 

освртом на кадровске и материјалне претпоставке за рад ове агенције. С тим у вези, 

предлажем да се задужи Агенција да у року од 30 дана изради и упути 

Представничком дому цјеловиту информацију о стању и проблемима у 

функционисању Агенције, са предлозима за побољшање стања у овој области.” 

 

Амир Фазлић 

Питање постављено предсједавајућем Савјета министара БиХ или замјенику 

предсједавајућег: “Тражим од Савјета министара (замјеника или предсједавајућег) 

информацију о изради буџета за 2011. и 2012. годину. По могућности тражим усмени 

одговор, јер не знам да ли има сврхе достављати писани одговор послије Нове године.”  

Усмени одговор је дао министар финансија и трезора БиХ Драган Вранкић. 

 

Мато Фрањичевић 

1. Питање постављено Федералном министарству за питања бораца и инвалида 

одбрамбено-ослободилачког рата – „Обухвата ли процес ревизије у области 

борачко-инвалидске заштите у једнакој мјери све оне на које се односи, у складу са 

законом, односно да ли су сви једнаки пред законом или има изузетака од 

примјене? Ако постоје изузеци, да ли су они засновани на закону и њиме 

предвиђени или су резултат политичких опредјељења Министарства, односно 

Владе Федерације БиХ?” 

2. Питање и иницијатива упућени Савјету министара БиХ и Министарству  

комуникација и транспорта БиХ: 

Питање гласи: “Докле је дошао Савјет министара БиХ и ресорно министарство са 

реализацијом закључка Дома народа Парламентарне скупштине БиХ о 

успостављању канала на хрватском језику?” 

Иницијатива гласи: „Предлажем да Савјет министара БиХ што прије упути у 

парламентарну процедуру одговарајућа законска рјешења неопходна за 

оживотворење наведеног закључка.“  
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Азра Хаџиахметовић 

Питање постављено Канцеларији за ревизију институција БиХ и Заједничкој служби 

Парламентарне скупштине БиХ – „Колико је коштало принтање материјала на три 

језика у цијелом ланцу разматрања извјештаја о ревизији, укључујући и Збирно 

мишљење о ревизорским извјештајима финансијског пословања институција БиХ?” 

Мирсад Ђугум 

Иницијатива упућена Колегијуму Представничког дома и Колегијуму Дома народа – 

„Да Парламентарна скупштина БиХ формира комисију која би са Министарством 

цивилних послова БиХ и министрима здравља из Федерације БиХ и Републике Српске 

у што краћем року сагледала законске могућности и стварне потребе за отварање 

специјалних болница које би пружале услуге терцијалне здравствене заштите, а с 

циљем лијечења обољења која се сада лијече у иностранству, нпр. дјечија 

кардиохирургија, трансплантација коштане сржи, трансплантација јетре, бубрега, 

лијечење појединих облика карцинома итд. Ове установе би биле на државном нивоу и 

служиле би за лијечење свих грађана БиХ.“ 

 

Исмета Дервоз 

1. Иницијатива упућена Савјету министара БиХ и Министарству за људска права и 

избјеглице БиХ - „Иницијативу упућујем Министарству за људска права и 

избјеглице и Савјету министара БиХ узимајући у обзир значај Конвенције Савјета 

Европе о спречавању насиља над женама и насиља у породици. Позивам све 

надлежне да убрзају процесе који ће довести до што брже ратификације ове 

конвенције у Парламентарној скупштини БиХ.” 

2. Иницијатива упућена свим посланицима на свим нивоима, надлежним 

министарствима из области науке, културе и образовања и Савјету министара БиХ 

– “У Босни и Херцеговини имамо колекцију модерне умјетности непроцјењиве 

вриједности. Колекција Ars Aevi тренутно је смјештена у потпуно непримјереним 

просторима. Оно чиме би се свака земља поносила ми држимо у подрумима и 

влажним ходницима. Позивам вас да подржимо Декларацију коју је потписало 86 

културних и јавних радника за проналажења дијела средстава којима би се 

изградила зграда Музеја савремене умјетности у Сарајеву и ова збирка учинила 

доступном и свјетској јавности.” 

  

Нико Лозанчић 

Питање постављено Савјету министара БиХ и Министарству спољне трговине и 

економских односа БиХ – “Крајем јануара 2012. у БиХ је планиран мониторинг сектора 

перадарства од експертске групе Канцеларије за храну и ветеринарство Европске 

комисије. Мониторинг се врши у фирмама из овог сектора које предлаже Канцеларија 

за ветеринарство БиХ на предлог ентитетских министарстава. Према мојим сазнањима, 

из Федерације БиХ предложене су одређене фирме, а међу њима и фирма ЗДИ 

Продукт, врло сумњивог рејтинга, која је већ у овој години два пута мијењала назив из 

њима познатих разлога и врло сумњивих стандарда. Али зато нису предложене фирме, 

као што је Перутнина – Птуј – БиХ, које испуњавају већину тих стандарда и које 

запошљавају више од 500-600 радника и које далеко, по свим аспектима организације, 

одмичу од неких предложених фирми. Ја постављам питање Савјету министара и 

Министарству спољне трговине и економских односа БиХ: 

1. Да ли су тачне информације наведене у уводу овог питања? 
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2. Који су критеријуми за одабир фирми у којима ће се вршити мониторинг?  

3. Може ли Министарство или Савјет министара спријечити овакав начин одабира 

пословних субјеката јер је очигледно да је он вршен без било каквих 

критеријума и да ће, ако овај одабир остане до доласка експерата Европске 

комисије, бити нанесена велика штета привреди БиХ, а посебно сектору 

перадарства, јер ће бити створена доста лоша слика о том сектору, чиме ће се и 

онима који то не заслужују онемогућити излазак са својим производима на 

европско тржиште?”  

 

Дарко Бабаљ 

Питања постављена Савјету министара БиХ: 

1. Зашто Савјет министара БиХ до сада није дао сагласност за Правилник о 

унутрашњој организацији Агенције за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције? 

2. Коме је у интересу да опструише рад Агенције у времену када је корупција 

један од највећих проблема у БиХ? 

3. Да ли Савјет министара БиХ не зна или не жели да ради посао за који још увијек 

прима плату или је можда некоме у Савјету министара БиХ стало да Агенција за 

превенцију корупције и координацију борбе против корупције не почне да 

ради?” 

Младен Иванковић Лијановић 

Питање постављено Савјету министара БиХ – „Из којих странака су именовани 

садашњи министри и њихови замјеници у Савјету министара?” 

 

Младен Босић 

Питање постављено Предсједништву БиХ – „Зашто Предсједништво БиХ не извршава 

своје Уставом и Законом о Савјету министара дефинисане обавезе да предлаже 

Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ кандидате за предсједавајућег 

Савјета министара? Законом су дефинисани рокови у којима Предсједништво мора 

предложити кандидате и то без обавезе да кандидати унапријед обезбиједе 

скупштинску већину. На основу којих законских одредаба је своју дужност пребацило 

на неформалну и неинституционалну групу страначких лидера?”  

 

Борислав Бојић 

Питање постављено Колегијуму Представничког дома – „Када ће се симболи ентитета 

наћи у сали Парламентарне скупштине БиХ јер је то логика која произлази из Устава 

БиХ чл. I став 3?” 

 

Драго Калабић 

Питање постављено предсједавајућем Представничког дома и Радио-телевизији 

Федерације БиХ: „Ако је тачно да сте синоћ у дневнику Федералне телевизије, ја то 

нисам гледао, да будем искрен, казали да треба укинути Републику Српску, онда 

имамо проблем. Зато бих ја молио, ако је могуће, да ви дате одговор или да нам то да 

Федерална телевизија. У зависности од вашег одговора зависи и наша реакција, с 

обзиром да сте ви ту гдје сједите постављени и гласовима из Републике Српске и да 

себи такве изјаве не бисте смјели дозволити а најмање да их толеришу они који сједе у 
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овим клупама. Али ја не бих да прејудицирамо ствари, молио бих, ако је могуће, да ви 

на то одговорите или да сачекамо и онда да предузмемо адекватне мјере, да урадимо 

оно што морамо.”  

Напомена: Питање није упућено на адресу, јер није предато у писаној форми. Чека се 

да Драго Калабић достави питање. 

Денис Бећировић 

Питање постављено предсједнику Републике Српске – „На основу које је одредбе 

Дејтонског мировног споразума или Устава БиХ предсједник Републике Српске јавно 

изјавио да је његов главни град Београд?” 

 

Напомена: Питање није упућено на адресу, јер није предато у писаној форми. Чека се 

да Денис Бећировић достави питање. 

Нермина Ћемаловић 

Питање постављено Министарству спољне трговине и економских односа БиХ – „Да 

ли се накнада за обављање послова деташмана може третирати као такса и тиме бити 

ослобођена плаћања ПДВ-а?” 

Александра Пандуревић 

Питање постављено предсједавајућем Представничког дома – „Занима ме да ли су 

тачне информације које су се појавиле да сте приликом посјете Албанији о трошку 

Парламента заједно са собом водили и екипу Федералне телевизије? Ако је то тачно, 

занима ме зашто у том случају није позван и други ентитетски емитер Радио-телевизије 

РС-а или зашто нисте повели екипу БХТ-а?”  

 

Напомена: Питање није упућено на адресу, јер није предато у писаној форми. Чека се 

да Александра Пандуревић достави питање. 

Петар Кунић 

Питање постављено Тужилаштву БиХ – „Колико је Тужилаштво БиХ покренуло 

кривичних поступака за кривична дјела корупције и организованог криминала и 

кривичних поступака за врло често и еклатантно кршење Закона о јавним набавкама у 

2010. и 2011. години и епилог тих поступака?” 

 

Ад. 3. Изјашњавање Дома о утврђивању новог рока за достављање извјештаја о 

Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у 

институцијама Босне и Херцеговине 

 

 Предсједавајући је дао уводне напомене. Није било расправе. 

 Дом је једногласно, са 30 гласова „за“ (из Федерације БиХ 20, из Републике Српске 

10), а у складу са чланом 111. став (6) Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, утврдио нови рок за достављање извјештаја 

Уставноправне комисије о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о државној 

служби у институцијама Босне и Херцеговине, а то је 23. јануар 2012. 
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Ад. 4. Извјештај о раду Привремене заједничке комисије оба дома за спровођење 

пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и 

Финци против Босне и Херцеговине (материјал број: 01,02-50-14-1052/11, 

од 06. 12. 2011) 

 

 Након уводних напомена предсједавајућег, у расправи су учествовали: Шефик 

Џаферовић, Александра Пандуревић, Бериз Белкић, Милица Марковић, Младен 

Босић, Саша Магазиновић, Божо Љубић, Славко Јовичић, Весна Крстовић-Спремо, 

Мато Фрањичевић, Исмета Дервоз, Нермин Пурић, Петар Кунић, Звонко Јуришић, 

Нико Лозанчић, Душанка Мајкић, Младен Иванковић Лијановић, Милорад 

Живковић, Аднан Башић, Драго Калабић, Азра Хаџиахметовић, Емир Кабил, Салко 

Соколовић,  Бошко Томић, Данијела Мартиновић, Лазар Продановић, Нермина 

Заимовић-Узуновић, Дарко Бабаљ и Мирсад Мешић. 

 

 Дом је једногласно, са 30 гласова „за“ (из Федерације БиХ 20, из Републике Српске 

10), усвојио Извјештај о раду Привремене заједничке комисије оба дома за спровођење 

пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци 

против Босне и Херцеговине са закључцима садржаним у њему који гласе: 

1. Привремена комисија у досадашњем раду није постигла никакав степен 

сагласности који је потребан за предлагање амандмана на Устав Босне и 

Херцеговине; 

2. Дом  сматра да Привремена комисија  треба да настави да ради на проналажењу 

рјешења потребних за спровођење пресуде, у складу са сугестијама и одлукама 

домова Парламентарне скупштине БиХ.  

 

 Затим је Дом, са 29 гласова „за“ (из Федерације БиХ 19, из Републике Српске 10), без 

гласова ''против'' и два гласа „уздржан“, усвојио закључак Боже Љубића и Саше 

Магазиновића који гласи: 

 Рад Привремене заједничке комисије оба дома за спровођење пресуде 

Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Сејдић и Финци против 

Босне и Херцеговине треба да буде окончан најкасније до 12. марта 2012, те о 

резултатима рада треба да буде обавијештена Парламентарна скупштина БиХ. 

 

Ад. 5 – 71.  

 

 Први замјеник предсједавајућег Милорад Живковић дао је уводне напомене те 

предложио да се о свим извјештајима од тачке 5. до 71. води јединствена расправа,  што је 

Дом, без гласања, и прихватио. 

 У расправи су учествовали: Душанка Мајкић, Азра Хаџиахметовић, Емир Кабил, 

Александра Пандуревић, Бериз Белкић, Звонко Јуришић, Нико Лозанчић, Славко Јовичић, 

Шефик Џаферовић, Салко Соколовић, Бошко Томић, Данијела Мартиновић, Лазар 

Продановић, Нермина Заимовић-Узуновић, Дарко Бабаљ, Петар Кунић, Младен Иванковић 

Лијановић и Мирсад Мешић. 

 Дом се прво изјашњавао о томе да се 'у пакету' гласа о извјештајима из тачака 5 – 71. са 

Збирним мишљењем Комисије за финансије и буџет о ревизорским извјештајима 

финансијског пословања институција БиХ за 2010. годину и предлогом закључака 

садржаним у њему.  
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 Овај предлог усвојен је са 30 гласова „за“ (из Федерације БиХ 21, из Републике 

Српске девет), једним гласом „против“ и без гласова „уздржан“. 

 Након тога, Дом је са 30 гласова „за“ (из Федерације БиХ 21, из Републике Српске 

девет), једним гласом „против“ и без гласова „уздржан“ усвојио Збирно мишљење Комисије 

за финансије и буџет о ревизорским извјештајима финансијског пословања 

институција БиХ за 2010. годину, са предлогом закључака који гласе: 

1. Представнички дом усваја 50 ревизорских извјештаја о финансијском 

пословању институција БиХ за 2010. годину, чије је финансијско пословање 

оцијењено ревизорским „позитивним мишљењем“ и „позитивним мишљењем са 

истицањем предмета“, а који су таксативно наведени у овом мишљењу и 

Прилогу 1 Збирног мишљења. 

2. Представнички дом обавезује руководства 33 институције БиХ чије је 

финансијско пословање у 2010. години оцијењено ревизорским „позитивним 

мишљењем са истицањем предмета“ да предузму све потребне мјере из 

надлежности сваке институције посебно, како би се избјегле даље посљедице 

појава на које је ревизија скренула пажњу при истицању предмета у позитивном 

мишљењу, а посебно да материјалност таквих налаза ревизије евентуално не 

прерасте у будуће квалификације у наредном извјештају ревизије. 

3. Представнички дом усваја предложене закључке Комисије за 17 институција 

БиХ, садржане у појединачним комисијским мишљењима за сваку институцију 

БиХ, а чији су ревизорски извјештаји финансијског пословања за 2010. годину 

били предмет детаљне комисијске анализе - Прилог 2 Збирног мишљења. 

4. Представнички дом тражи од Савјета министара БиХ да до краја марта 2012. 

размотри ревизорске извјештаје за 2010. годину, уз обавезу сачињавања 

цјеловите информације о томе и њеног достављања Парламентарној скупштини 

БиХ, у року не дужем од 30 дана од датума разматрања.  

5. Представнички дом задужује Савјет министара БиХ да у најкраћем року изради 

процедуре за заједничке набавке, те да предузме што већи број заједничких 

набавки. 

6. Представнички дом задужује Савјет министара БиХ да до краја марта 2012. 

године утврди програме обуке запослених у институцијама БиХ за приоритетне 

области, односно гдје су примједбе ревизије биле најчешће. Приоритетне 

области су: 

6.1.  Доношење и примјена правилника о систему интерних контрола, изградња 

система  интерних контрола; 

6.2.  Јачање надзора и контролних поступака код категорија расхода гдје 

недостају системска или интерна правила потрошње; 

6.3. Примјена прописа из области јавних набавки; 

6.4. Планирање буџета, контрола над извршењем буџета; 

7. Представнички дом тражи од  Савјета министара БиХ да до краја марта 2012. 

сачини и достави цјеловиту информацију о реализацији закључака из 

комисијског Збирног мишљења о ревизорским извјештајима финансијског 

пословања институција БиХ за 2008, акт бр: 01/4-50-1-4-56/09, од 02. 11. 2009, 

усвојеног на 64. сједници Дома, одржаној 24.11, те 02. и 07. 12. 2009, који се 

односи на сачињавање Плана за израду недостајућих прописа, инструкција и 
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јединствених правила за буџетске кориснике, са утврђеним приоритетима, 

носиоцима обавеза и динамиком реализације у наведеним областима. 

8. Обавезује се Савјет министара БиХ да хитно, а најкасније у року од два мјесеца, 

пропише својим актом или предложи ПСБиХ доношење закона којим ће се 

прописати правила и процедуре који са формалног аспекта прописују права на 

потрошњу буџетских средстава за одређене намјене (набавка аутомобила и 

њихово коришћење, службена путовања, укључујући коришћење авио-превоза и 

хотелског смјештаја, трошкове репрезентације, набавка канцеларијског 

намјештаја и опреме, укључујући рачунарску опрему, трошкове поштанских, 

телефонских и интернет услуга и сл). 

9. Представнички дом тражи информацију од Тужилаштва БиХ о предузетим 

активностима на утврђивању кривичне одговорности надлежних лица у вези са 

садржајем ревизорских извјештаја финансијског пословања за 2009. и 2010. 

годину, за које је изражено ''мишљење са резервом'' (15 односно 17 извјештаја), 

а које је Канцеларија за ревизију доставила Тужилаштву БиХ. 

10. Представнички дом тражи од Савјета министара БиХ да, сагласно одредби 

члана 16. став (4) Закона о ревизији институција БиХ, свакој од сљедећих пет 

институција у буџетској 2012. години умањи буџет, тачније да се умањи за 10% 

буџет у сљедећим ставкама:  

- Министарству комуникација и транспорта БиХ на ставкама «трошкови 

репрезентације» и «трошкови горива и мазива»; 

- Дирекцији за цивилну авијацију БиХ на ставкама «трошкови репрезентације» 

и «набавка нових возила»; 

- Државној агенцији за истраге и заштиту на ставци «трошкови 

репрезентације»; 

- Канцеларији за законодавство на ставци «трошкови репрезентације»; 

- Управи БиХ за заштиту здравља биља на ставци «трошкови горива и 

мазива»; 

11. Уважавајући чињеницу да су сљедеће институције биле предложене за примјену 

корективних мјера умањења буџета од 10% и/или од 20% за буџетску 2009. 

годину, Представнички дом тражи од Савјета министара БиХ да, сагласно 

одредби члана 16. став (4) Закона о ревизији институција БиХ, свакој од 

сљедећих пет институција у буџетској 2012. години умањи буџет, тачније да се 

умањи за 20% буџет на сљедећим ставкама:  

- Министарству одбране БиХ на ставкама «трошкови репрезентације» и 

«трошкови горива и мазива»; 

- Министарству иностраних послова БиХ на ставци «трошкови 

репрезентације»; 

- Министарству за људска права и избјеглице БиХ на ставци «трошкови 

репрезентације»; 

- Институту за метрологију БиХ на ставци «трошкови горива и мазива»; 

- Управи БиХ за заштиту здравља биља на ставци «трошкови 

репрезентације». 

 Како би закључци 10. и 11. били реализовани у Буџету институција БиХ за 

2012. годину, Представнички дом захтијева да Савјет министара БиХ 

достави Представничком дому повратну информацију о наведеним 

умањењима буџета, не касније од датума разматрања Буџета институција 

БиХ за 2012. годину.  

12. Представнички дом тражи од Савјета министара БиХ да изради програм мјера 

штедње за све институције БиХ, посебно на сљедећим буџетским ставкама: 
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трошкови репрезентације, набавка аутомобила и употреба службених 

аутомобила, трошкови службених путовања укључујући коришћење авио-

превоза и хотелског смјештаја, набавка канцеларијског намјештаја и опреме, 

укључујући набавку рачунарске опреме, трошкове поштанских, телефонских и 

услуга интернета. Савјет министара БиХ дужан је да програм мјера штедње  у 

року од 30 дана достави Представничком дому  на потврђивање. 

13. Представнички дом тражи од Савјета министара БиХ да до датума разматрања 

Буџета институција БиХ за 2012. годину достави преглед аналитичких ставки 

буџета за 2012. годину за 17 институција БиХ, које су наведене у Прилогу 2 

Збирног мишљења, с посебном назнаком на ставке буџета које су умањене 

закључцима 10. и 11. овог збирног мишљења.  

 

Ад. 72. Предлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор четири 

члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање 

квалитета (предлог Заједничког колегијума оба дома, број: 01,02-50-12-18-

6,1/11, од 08. 12. 2011). 

 

Након уводних напомена предсједавајућег Дениса Бећировића, није било 

расправе у оквиру ове тачке дневног реда. 

Дом је једногласно, са 31 гласом „за“ (из Федерације БиХ 21, из Републике Српске 

10), усвојио Предлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за избор четири члана 

Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, те за 

чланове Привремене заједничке комисије именовао: Петра Кунића, Божу Љубића и 

Нермину Заимовић-Узуновић. 

 

            Сједница је завршена у 19.08 часова. 

 

              Саставни дио Записника је транскрипт 16. сједнице Представничког дома. 

 

 

              СЕКРЕТАР                                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ      

 ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА                    ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

          Бранка Тодоровић                                                       др Денис Бећировић  

 


