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ДОМ НАРОДА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДМЕТ: О б а в ј е ш т е њ е
У сриједу, 4. марта 2009. године, одржана је 47. сједница Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. На сједници су, уз остале, разматрани материјали
који су у надлежности и Дома народа, како слиједи:
1. Предлог амандмана I на Устав БиХ (прво читање);
2. Изјашњавање о Предлогу закона о доуни Закона о царинској тарифи БиХ (друго читање);
3. Предлог закона о малољетним починиоцима кривичних дјела и кривичноправној
заштити дјеце и малољетника (друго читање);
4. Предлог закона о бесплатној правној помоћи (друго читање);
5. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима (друго читање);
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима
управе БиХ (друго читање);
7. Предлог закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине (друго читање);
8. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ (друго
читање);
9. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона
о превозу опасних материја (закон у првом читању);
10. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Мишљењу
Заједничке комисије за одбрану и безбједност о Предлогу закона о граничној контроли
(закон у првом читању);
11. Предлог државне стратегије за надзор над опојним дрогама, спречавање и сузбијање
злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини (предлагач: Савјет министара БиХ);
12. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2008. години
(подносилац: Државна регулаторна комисија за електричну енергију);
13. Информација о кривичним дјелима против достојанства личности и морала у БиХ, с
нагласком на кривична дјела кријумчарења и трговине људима у 2006. и 2007. години, и
првих девет мјесеци 2008. године;
14. Давање сагласности за ратификацију:
a) Споразума о војном гранту између Савјета министара БиХ и Владе Републике
Турске,
б) Билатералног споразума у области образовања између Савјета министара БиХ и
Владе Црне Горе,
ц) Споразума о преференцијалној трговини између Босне и Херцеговине и Исламске
Републике Иран,
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д) Меморандума о разумијевању о будућности здравствене мреже у Југоисточној
Европи у оквиру Процеса регионалне сарадње у Југоисточној Европи.
Ад. – 1.
Представнички дом је усвојио Амандман I на Устав Босне и Херцеговине у првом читању,
уз сљедећи закључак:
Овлашћује се Уставноправна комисија Дома да, у сарадњи са Уставноправном
комисијом Дома народа, спроведе јавну расправу о Амандману I на Устав БиХ у пет
градова Босне и Херцеговине (Сарајево, Бања Лука, Мостар, Брчко и Тузла).
Ад. – 2.
Представнички дом је усвојио Предлог закона о допуни Закона о царинској тарифи Босне и
Херцеговине у другом читању, са сљедећим амандманом:
„Савјет министара БиХ ће највише два пута у току календарске године поновити
утврђене квоте за ову тарифну ознаку, ако то буду тражиле фирме које имају капацитете за
прераду овог производа, инсталиране у Босни и Херцеговини и ако се производ о којем се ради не
може обезбиједити по прихватљивим цијенама на домаћем тржишту.“
Ад. – 3.
Предлог закона о малољетним починиоцима кривичних дјела и кривичноправној
заштити дјеце и малољетника у другом читању није добио ентитетску већину, па слиједи
усаглашавање у Колегијуму Дома као комисији.
Ад. – 4.
Предлог закона о бесплатној правној помоћи усвојен је у другом читању у предложеном
тексту.
Ад. – 5.
Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима у другом читању
није добио ентитетску већину. Након усаглашавања у Колегијуму као комисији, које је
спроведено одмах након гласања, у другом кругу гласања против Предлога закона гласале су
двије трећине из ентитета. Према томе, Предлог закона није усвојен.
Ад. – 6.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима
управе БиХ усвојен је у предложеном тексту.
Ад. – 7. и 8.
Одгођено је изјашњавање у другом читању о:
• Предлогу закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине и
• Предлогу закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ.
Ад. – 9.
Након усаглашавања у Колегијуму као комисији (није било сагласности), у другом кругу
гласања против Предлога закона о превозу опасних материја у првом читању гласало је више од
2/3 посланика из ентитета, па је тако Предлог закона одбијен.
Ад. – 10.
Након усаглашавања у Колегијуму као комисији, Дом није усвојио негативно мишљење
Заједничке комисије за одбрану и безбједност о Предлогу закона о граничној контроли (закон у
првом читању), те је Предлог закона поново враћен Комисији на разматрање и достављање
новог мишљења о принципима предложеног закона.
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Ад. – 11.
Представнички дом је усвојио Државну стратегију за надзор над опојним дрогама,
спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини, уз сљедећи
закључак:
1. Предлаже се да се планирају средства за реализацију Стратегије за 2009. годину.
2. Неопходно је нагласити која је институција задужена за реализацију Стратегије.
Ад. – 12.
Представнички дом је усвојио Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за
електричну енергију у 2008. години.
Ад. – 13.
Дом је увојио Информацију о кривичним дјелима против достојанства личности и
морала у БиХ, с нагласком на кривична дјела кријумчарења и трговине људима у 2006. и 2007.
години, и првих девет мјесеци 2008. године.
Ад. – 14.
Представнички дом је дао сагласност за ратификацију:
a) Споразума о војном гранту између Савјета министара БиХ и Владе Републике
Турске,
б) Билатералног споразума у области образовања између Савјета министара БиХ и
Владе Црне Горе,
ц) Споразума о преференцијалној трговини између Босне и Херцеговине и Исламске
Републике Иран,
д) Меморандума о разумијевању о будућности здравствене мреже у Југоисточној Европи
у оквиру Процеса регионалне сарадње у Југоисточној Европи.
Ради информисања, обавјештавам вас да је Представнички дом на 47. сједници
разматрао Информацију о активностима везаним за пријем БиХ у нестално чланство Савјета
безбједности Уједињених нација у мандату 2010 – 2011. године. Захтјев за разматрање
Информације поднио је посланик Златко Лагумџија, на 44. сједници Дома, након што је одбио
чланство у Координационом тиму за вођење кампање за нестално чланство Босне и
Херцеговине у Савјету безбједности Уједињених нација, у који га је раније предложио
Заједнички колегијум оба дома. Представнички дом је примио к знању Информацију и, на
предлог из расправе, уз остале, усвојио и сљедећи закључак:
„Представнички дом овлашћује Колегијум Дома да, у сарадњи са Колегијумом
Дома народа, у име Парламентарне скупштине БиХ одреди члана у Координациони тим за
вођење кампање за нестално чланство Босне и Херцеговине у Савјету безбједности
Уједињених нација за 2010 – 2011.“
С поштовањем,
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Бериз Белкић

