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ДОМ НАРОДА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПРЕДМЕТ. О б а в ј е ш т е њ е
Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 18. и 19. марта
2008. године одржао 23. и 24. сједницу Представничког дома. Обавјештавамо вас о актима који
су на сједницама разматрани, а у надлежности су и Дома народа.
I – 23. сједница Дома
На 23. сједници Представнички дом је разматрао:
1. Предлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и
Херцеговине, са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и безбједност;
2. Предлог закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенција за подршку
полицијској структури Босне и Херцеговине, са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану
и безбједност;
3. Предлог резолуције о спремности Босне и Херцеговине за НАТО интеграције (предлагачи
посланици: Милорад Живковић и Халид Гењац);
4. Давање сагласности за ратификацију:
a) Споразума између Савјета министара БиХ и влада осталих земаља учесница SEECP-a,
Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову у име Косова, у складу са
Резолуцијом Савјета безбједности Уједињених нација број 1244,
б) Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Мађарске
о успостављању Оквирног програма за финансијску сарадњу,
ц) Друге измјене и допуне Споразума о кредиту и финансирању од 23.11.2004.
године између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске
и Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Frankfurt am Mein ''KfW'' - Санација градских водовода и
канализационих система у Босни и Херцеговини.
Ад. – 1. и 2.
Представнички дом није усвојио извјештаје Заједничке комисије за одбрану и безбједност о Предлогу
закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуе БиХ и Предлогу закона о Дирекцији за
координацију полицијских тијела и агенцијама за подршку полицијској структури Босне и
Херцеговине. Дом је усвојио закључак којим је од Заједничке комисије затражио да изради нове
извјештаје у року не дужем од 48 сати и да при томе има у виду све расправе о извјештајима и
уложене амандмане. Расправу и одлучивање о новим извјештајима Представнички дом ће
обавити у року не дужем од 48 сати.
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Ад. – 3.
Представнички дом усвојио је Резолуцију о спремности Босне и Херцеговине за НАТО
интеграције, са измјенама и допунама које је усвојила Заједничка комисија за одбрану и
безбједност.
Ад. – 4.
Представнички дом дао је сагласност за ратификацију свих аката из ове тачке.
II – 24. сједница
На 24. сједници, уз остало, Представнички дом је разматрао:
1. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ (друго читање);
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и
Херцеговине (друго читање);
3. Предлог закона о измјенама Закона о учешћу припадника Оружаних снага Босне и
Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у
операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству (предлагач: Савјет
министара БиХ), са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и безбједност;
4. Предлог оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од
природних и других несрећа у БиХ (прво читање);
5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ (прво читање);
6. Извјештај Заједничке комисије о усаглашавању текста Закона о интерној ревизији
институција Босне и Херцеговине;
7. Одлука Предсједништва БиХ о утврђивању кандидата за генералске позиције у Оружаним
снагама Босне и Херцеговине (број: 01,02-03-110/08 од 23.01.2008. године) ради
потврђивања;
8. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини и о раду Комисије за
заштиту података за 2007. годину;
9. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2007. години;
10. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. години;
11. Именовање три члана у Заједничку комисију за усаглашавање Закона о измјенама и
допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине;
12. Предлог за допуну интерпарламентарних група пријатељства Парламентарне скупштине
БиХ (предлагач: Комисија за спољне послове Представничког дома).
Ад. – 1.
Због великог броја амандмана поднесених у пленарној фази на Предлог закона о измјенама и
допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, Дом је одгодио изјашњавање о Предлогу
закона, са задужењем Групи да покуша усагласити амандмане, а изјашњавање о Предлогу закона
обавиће се на сједници Дома која ће се одржати 3. априла 2008. године.
Ад. – 2.
Закон о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине усвојен
је са сљедећим амандманима:
Амандман 1.
Члан 4. Предлога закона брише се.
Амандман 2.
Члан 5. Предлога закона мијења се и гласи:
„У члану 9. ст. 2. иза броја „2.“ додаје се број „2а.“
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Ад. – 3.
Представнички дом није усвојио Извјештај Заједничке комисије за одбрану и безбједност о
Предлогу закона о измјенама Закона о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине,
полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке
миру и другим активностима у иностранству (предлагач: Савјет министара БиХ). Комисија је
задужена да достави нови извјештај.
Ад. – 4. и 5.
Дом је усвојио у првом читању:
• Предлог оквирног закона о заштити и спасавању људи и материјалних добара од
природних и других несрећа у БиХ и
• Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ.
За Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку биће отворена јавна
расправа.
Ад. – 6.
Представнички дом увојио је Извјештај Заједничке комисије о усаглашавању текста Закона о
интерној ревизији институција Босне и Херцеговине.
Ад. – 7.
Дом је потврдио Одлуку Предсједништва БиХ о утврђивању кандидата за генералске позиције у
Оружаним снагама Босне и Херцеговине (број:01,02-03-110/08 од 23.01.2008. године) у
предложеном тексту.
Ад. – 8.
Одгођено је изјашњавање о Извјештају о заштити личних података у Босни и Херцеговини и о
раду Комисије за заштиту података за 2007. годину, због одсуства представника подносиоца
Извјештаја.
Ад. – 9.
Дом је усвојио Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2007.
години, са закључцима које је предложила надлежна комисија, а који гласе:
1. Узимајући у обзир значај електроенергетског сектора Босне и Херцеговине и потребу
примјене нових директива и прописа Европске уније из области електричне енергије,
обавезује се Савјет министара БиХ да приступи измјенама и допунама постојећих закона,
и то: Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у БиХ, Закона
о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ и Закона о оснивању
независног оператера система за преносни систем у БиХ.
2. Предлаже се Независном оператеру система у Босни и Херцеговини да организује јавну
расправу о индикативном плану развоја производње електричне енергије за период од
2009. до 2018. године, како би сви учесници у електроенергетском сектору имали
могућност да изнесу своје ставове и мишљења.
Ад. – 10.
Дом је усвојио Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. години, са закључком
који је предложила надлежна комисија, који гласи:
Од Савјета министара БиХ тражи се да у року од 90 дана сачини нови предлог закона о јавним
набавкама БиХ, ради побољшања процедура јавних набавки и усаглашавања са текстом
директива Европске уније, а потом га достави у парламентарну процедуру.
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Ад. – 11.
У Заједничку комисију за усаглашавање Закона о измјенама и допунама Закона о путним
исправама Босне и Херцеговине именовани су: Ремзија Кадрић, Милица Марковић и Велимир
Јукић.
Ад. – 12.
Усвојен је Предлог за допуну интерпарламентарних група пријатељства Парламентарне
скупштине БиХ који је Дому доставила Комисија за спољне послове Представничког дома,
према којем:
- у 2. групу за западну Европу именовани су Милица Марковић и Винко Зорић;
- у 3. групу за средњу и источну Европу именован је Шефик Џаферовић;
- у 4. групу за Азију именован је Мирко Околић,
- у 5. групу за Африку и земље Блиског истока именована је Азра Алајбеговић и
- у 6. групу, за Сјеверну и Јужну Америку, Аустралију, Океанију и Јапан - умјесто Бериза
Белкића именована је Азра Хаџиахметовић.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
др Милорад Живковић

