Broj/ Број: 01/а-50-1- 15-77/10
Sarajevo /Сарајево, 12. 05. 2010.

ДОМ НАРОДА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПРЕДМЕТ: О б а в ј е ш т е њ е

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је на 77. сједници, одржаној 12.
05. 2010. године, разматрао материјале који су у надлежности и Дома народа, о чему вас
обавјештавамо како слиједи:
1. Захтјев Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику за разматрање Предлога измјена и допуна Кодекса
понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, Предлог
број: 01,02-34-6-649/10 од 07. 05. 2010. године;
2. Предлог закона о ауторским и сродним правима, предлагач: Савјет министара
БиХ, закон број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање);
3. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права,
предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010.
године (друго читање);
4. Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине
у судским поступцима, предлагач: савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-59/10 од 25. 01. 2010. године (друго читање);
5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-7-11/10 од
28. 01. 2010. године (друго читање);
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких
партија, предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик
Џаферовић, закон број: 01-02-4-25/10 од 24. 03. 2010. године (друго читање);
7. Предлог закона о забрани свих фашистичких и неофашистичких организација и
употребе њихових симбола у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет
министара БиХ, закон број: 01,02-02-9-27/10 од 09. 04. 2010. године (прво
читање),
8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита
у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-025-28/10 од 14. 04. 2010. године (прво читање);
9. Предлог закона о Јавном предузећу за издавање службених гласила Босне и
Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-9-32/10 од
22. 04. 2010. године (прво читање);

10. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о
идентичном тексту Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних
радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу;
11. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о
идентичном тексту Закона о измјенама и допунама Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини;
12. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о
идентичном тексту Закона о измјенама и допунама Закона о политици
директних страних улагања у Босни и Херцеговини;
13. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање сагласности о
идентичном тексту Закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини;
14. Информација о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2009. годину,
материјал број: 01-09-515/10 од 02. 04. 2010. године;
15. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2009.
годину, материјал број: 01,02-29-523/10 од 06. 04. 2010. године;
16. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција Босне и
Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01-50-3-512/10 од 12. 04. 2010.
године;
17. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и
Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01,02-50-3-514/10 од 01. 04. 2010.
године;
18. Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске
структуре у Босни и Херцеговини за 2009. годину и План рада Независног
одбора као независног тијела полицијске структуре у Босни и Херцеговни за
2010. године, материјали број: 01,02-50-3-582/10 од 20. 04. 2010. године;
19. Изјашњавање о Иницијативи посланика Момчила Новаковића да се на сједници
Дома разматра тачка дневног реда: „Утврђивање смјерница за дјеловање
привремених делегација које у име Босне и Херцеговине учествују на
међународним скуповима'';
20. Давање сагласности за ратификацију:
a) Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске
инвестиционе банке – Кредит Инвестиционо-развојне банке Републике
Српске за мала и средња предузећа.
б) Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за
обнову и развој (ИБРД) – побољшање приступа финансијским пројектима
за мала и средња предузећа,
ц) Конвенције о забрани касетне муниције – Осло, 3. децембар 2008. године,
д) Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Србије о измјенама и
допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о
правној помоћи у грађанским и кривичним стварима.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Ад. - 1.
Представнички дом усвојио је Захтјев Заједничке комисије за људска права, права
дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику за разматрање Предлога измјена и
допуна Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника.

Након тога усвојио је и Измјене и допуне Кодекса понашања посланика и делегата
у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
Ад. - 2.
Дом је усвојио закључак који гласи:
„Одгађа се гласање о Предлогу закона о ауторским и сродним правима и
враћа се Уставноправној комисији на усаглашавање до наредне сједнице Дома.“
Ад. - 3.
Дом је усвојио закључак који гласи:
„Одгађа се гласање о Предлогу закона о колективном остваривању
ауторских и сродних права и враћа се Уставноправној комисији на усаглашавање
до наредне сједнице Дома.“
Ад. - 4.
Представнички дом усвојио је у другом читању Закон о примјени резултата
анализе дезоксирибонуклеинске киселине у судским поступцима са 18 амандмана који
гласе:
Амандман I
Члан 1. мијења се и гласи:
“Члан 1.
(Предмет)
Овим законом утврђују се услови и начин прикупљања и похрањивања трагова и
узорака намијењених за анализе молекула дезоксирибонуклеинске киселине (у даљем
тексту: ДНК), примјена резултата анализе молекула ДНК у кривичним и другим
судским поступцима, те рокови чувања и уклањања узорака и профила добијених
анализом ДНК.”
Амандман II
У члану 2. став (1) мијења се и гласи:
„(1) Изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
а) Анализа ДНК означава скуп примијењених биохемијских и молекуларно-генетичких
метода за издвајање молекуле ДНК из биолошког трага који може послужити као
узорак ДНК, умножавање одређених генетичких маркера из издвојених молекула ДНК,
електрофоретско раздвајање умножених фрагмената и секвенци ДНК, детекцију
раздвојених фрагмената и секвенци, утврђивање присутних варијанти алела на маркеру
ДНК или слиједа база у одређеној секвенци ДНК, односно анализираном биолошком
трагу.
б) Резултат анализе ДНК може бити профил ДНК, редослијед база у секвенци ДНК
или сваки други резултат анализе ДНК који се добије примјеном за то прописаних
форензично-генетичких метода.
ц) Профил ДНК је уређени низ нумеричких ознака које представљају алеле присутне на
анализираним генетичким локусима, који представља индивидуалну идентификациону
молекуларно-генетичку какатеристику лица чији је узорак ДНК предмет анализе ДНК.
д) Секвенца ДНК је редослијед база у анализираном фрагменту ДНК.

е) Генетички локус је тачно одређени дио молекула ДНК, тј. физички положај гена или
одабраног генетичког маркера на хромозому.
ф) Алел су модалитети истог гена или генетичког маркера с разликом у редослиједу
база у секвенци или дужини секвенци.
г) Биолошки траг је сваки онај биолошки материјал који се може довести у везу са
кривичним дјелом, из којег се може извршити анализа узорка ДНК.
х) Узорак ДНК је специфични узорак букалне слузнице, крви, длаке, ткива, тјелесних
течности и сваког биолошког трага узет за анализу ДНК из којег је могуће изолирати и
анализирати ДНК.
и) Идентификационо својство је својство на основу којег се може утврдити идентитет
неког лица.
ј) Идентификациони подаци за профил ДНК су информације у писаној или
електронској форми на основу којих се може установити биолошко и физичко
поријекло одређеног профила ДНК.
к) Спорни биолошки траг је траг непознатог индивидуалног поријекла, односно траг
који се може довести у везу са кривичним дјелом, извршиоцем и осталим субјектима, а
за који се у тренутку његовог прикупљања не зна од кога потиче.
л) Неоспорни биолошки траг је траг са тачно познатим индивидуалним поријеклом
трага, односно траг који је по прописаној процедури прикупљен од неког лица.”
Амандман III
У члану 3. став (1) на крају текста додају се ријечи: “издаје акредитације за форензичке
лабораторије за анализу ДНК.”
Амандман IV
У члану 5. у ставу (2) на крају текста додаје се реченица:
„Генетски подаци депоновани у базама података не могу се користити у сврху
прикупљањаа података о тјелесним и здравственим какактеристикама неког лица.“
Амандман V
У члану 7. став (1) тачка б) ријечи: „ и осуђених лица“ бришу се.
Иза тачке б) додаје се тачка ц) која гласи:
„ц) осуђених лица;“
Досадашње тачке ц) и д) постају тачке д) и е).
Амандман VI
У члану 9. став (1) тачка б) иза ријечи: „оштећеног“ додају се ријечи: „или другог лица
на којем је пронађен биолошки траг који је посљедица кривичног дјела''.
Овим се предвиђа могућност да се биолошки траг може пронаћи и на очевицу,
случајном пролазнику или чак лицу које је имало непосредни контакт са лицем или
предметом које се може довести у везу с извршењем кривичног дјела.
Амандман VII
У члану 15. на крају текста брише се тачка и додају ријечи: “и узорке изолиране ДНК
из којих је добијен резултат анализе ДНК“.
Амандман VIII
У члану 17. иза става (2) додаје се став (3) који гласи:
„(3) Рачунари у којима се налазе основни подаци базе података ДНК не смију бити
умрежени у рачунарским мрежама доступним јавности.“

Амандман IX
У члану18. став (1) иза ријечи: „лабораторијама“ додаје се зарез se и ријечи: „односно
аналитичарима ДНК који подлијежу тестирањима у оквиру програма за тестирање
валидности рада форензичких лабораторија ДНК и форензичких аналитичара ДНК
прописаним од стране Агенције.“
У ставу (2) тачка б), иза ријечи: „лабораторијама“, додаје се зарез и ријечиi: „односно
аналитичарима ДНК из тих лабораторија”. У истом ставу , иза тачке д) додаје се тачка
točka e) која гласи:
e) „Истаживачима, у научне сврхе након уклањања идентификационих ознака, у циљу
развоја база података за популациону статистику, усавршавања процедура везаних за
процес идентификације и контроле квалитета анализа ДНК на основу предходног
писменог одобрења директора Агенције.“

Амандман X
У члану 18. став (2) тачка а) иза ријечи: „ДНК“ додаје се ријеч: „референтним“.
Амандман XI
У члану 23. иза ријечи: „(СИПА)“, додају се ријечи: „ и Канцеларија за сарадњу са
Интерполом уколико је међународна правна помоћ затражена путем те канцеларије”.
Амандман XII
У члану 26. ријечи: „15 година“ замјењују се ријечима: „25 година“.
Амандман XIII
У члану 27. ријечи: „30 година“ замјењују се ријечима: „40 година“.
Амандман XIV
У члану 28. ријечи: „15 година“ замјењују се ријечима: „25 година“.
Амандман XV
Члан 29. мијења се и гласи:
„Члан 29.
(Уништавање узорака ДНК)
Уништавање узорака ДНК врши се истовремено са уклањањем профила ДНК на који
се узорак ДНК односи.”
Амандман XVI
Након члана 31. додају се нови чланови 32. и 33. који гласе:

„Члан 32.
(Рок за доношење подзаконских аката)
У року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, директор Агенције
донијеће правилнике којим ће се уредити начин прикупљања, паковања и узимања
материјала и узорака за потребе анализе ДНК у судском поступку, начин
успостављања и одржавања базе података, заштите података у складу са прописима о
заштити тајних и личних података и друге подзаконске акте потребне за спровођење
овог закона.“
„Члан 33.
(Накнадно уношење података у регистар ДНК осуђених лица)
У складу са условима који ће бити прописани кривичним законодавством у Босни и
Херцеговини, Агенција ће у регистар ДНК осуђених лица уносити профил лица које
буде правоснажно осуђено, а чији се профил не налази у бази података.”
Постојећи чланови 32. и 33. постају чланови 34. и 35.
Амандман XVII
У новом члану 34. ријечи: „Ступањем на снагу” замјењују се ријечима: “Даном почетка
примјене.“
Амандман XVIII
У новом члану 35. ријечи : „30.06.2010. године“ замјењују се ријечима:“ 31. 03. 2011.
године.“
Усвојен је и закључак произашао из расправе који гласи:
„Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи од
Министарства безбједности БиХ да, у контакту с Федералном управом полиције
утврди право кориштења дониране опреме и уколико је то држава Босна и
Херцеговина, да осигура пренос те опреме на Агенцију за форензичка испитивања
и вјештачења.“
Ад. - 5.
Представнички дом усвојио је закључак предложен у расправи који гласи:
„Одгађа се изјашњавање о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона
о раду у институцијама Босне и Херцеговине за 78. сједницу Дома и задужује
Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
да у духу расправе о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине анализира спорни Амандман XXIII
Уставноправне комисије те у сарадњи сa Министарством правде БиХ покуша
наћи компромисно рјешење како би се настали проблем разријешио.“
Ад. - 6.
Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија
усвојен је у другом читању.
Ад. - 7.

Представнички дом одбио је Предлог закона о забрани свих фашистичких и
неофашистичких организација и употребе њихових симбола у Босни и Херцеговини у
првом читању.
Ад. - 8.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног
испита у Босни и Херцеговини није добио потребну ентитетску већину, па слиједи
усаглашавање у Колегијуму као комисији.
Ад. - 9.
Предлог закона о Јавном предузећу за издавање службених гласила Босне и
Херцеговине одбијен је у првом читању.
Ад. - 10.
Представнички дом усвојио је Извјештај Заједничке комисије оба дома о
настојању за постизање сагласности о идентичном тексту Закона о радном времену,
обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском
превозу.
Ад. - 11.
Дом је усвојио Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање
сагласности о идентичном тексту Закона о измјенама и допунама Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини.
Ад. - 12.
Дом је усвојио Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за
постизање сагласности о идентичном тексту Закона о измјенама и допунама Закона о
политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини.
Ад. - 13.
Дом је усвојио Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за
постизање сагласности о идентичном тексту Закона о противминском дјеловању у
Босни и Херцеговини.
Ад. - 14.
Представнички дом примио је к знању Информацију о раду Тужилаштва Босне и
Херцеговине за 2009. годину и усвојио предлог из Мишљења Комисије који гласи:
„Предлаже се да Представнички дом и друге институције на које се односе
ове препоруке подрже наведене предлоге активности за ефикаснији рад
Тужилаштва БиХ у наредном периоду.“
Ад. - 15.
Представнички дом усвојио је Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за
електричну енергију за 2009. годину.
Ад. - 16.
Дом је усвојио Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција
Босне и Херцеговине за 2009. годину.

Ад. - 17.
Дом је одгодио расправу о Извјештају о раду Управног одбора Извознокредитне агенције Босне и Херцеговине за 2009. годину због одсуства подносиоца
Извјештаја.
Ад. - 18.
Представнички дом усвојио је Извјештај о раду Независног одбора као
независног тијела полицијске структуре у Босни и Херцеговини за 2009. годину и
План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре у Босни и
Херцеговини за 2010. годину.
Ад. - 19.
Дом је усвојио Иницијативу да се на сједници Дома разматра тачка дневног
реда: „Утврђивање смјерница за дјеловање привремених делегација које у име Босне и
Херцеговине учествују на међународним скуповима''
Ад.20.
Дoм je дао сагласност за ратификацију:
a) Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске
инвестиционе банке – Кредит Инвестиционо-развојне банке
Републике Српске за мала и средња предузећа,
b) Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке
за обнову и развој (ИБРД) – побољшање приступа финансијским
пројектима за мала и средња предузећа,
c) Конвенције о забрани касетне муниције – Осло, 3. децембар 2008.
године,
d) Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Србије о измјенама
и допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Србије и Црне
Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
Нико Лозанчић

