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ЗАПИСНИК
35. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 23. децембра 2004. године
Сједница је почела у 11,10 часова.
Сједницом је предсједавао Горан Милојевић, предсједавајући Дома народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
На сједници је било 13 делегата.
Делегат Хасан Ченгић је оправдао изостанак.
Осим делегата, на сједници Дома народа били су: представници Савјета министара,
представници међународних организација и представници средстава јавног информисања.
Дом народа усвојио је сљедећи допуњени
ДНЕВНИ РЕД
1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
2. Усвајање записника са 34. сједнице Дома народа
3. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о увозу и извозу оружја и војне
опреме – друго читање
4. Извјештај Заједничке комисије о настојању за постизање споразума о идентичном
тексту Закона о оснивању Извозно-кредитне агенције БиХ (ИГА)
5. Захтјев Савјета министара за разматрање Приједлога закона о порезу на промет
производа и услуга по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника
6. Закључак у вези преговора о границама и промету људи и роба између Босне и
Херцеговине, Републике Хрватске и Србије и Црне Горе – делегат Томислав Лимов
7. Аутентично тумачење члана 29. став 2. Закона о слободним зонама у Босни и
Херцеговини
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Прије преласка на дневни ред делегат Бошко Шиљеговић изабран је за члана Заједничке
комисије за усаглашавање текста Приједлога закона о порезу на додатну вриједност (ПДВ)
умјесто делегата Надета Радовића.
Ад-1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
Одговора на делегатска питања није било.
Делегат Томислав Лимов је поставио сљедеће питање Савјету министара:
1. Колико, када и гдје на подручју Босне и Херцеговине је у току 2004. године извршено
разбојничких крађа, односно отмица новца приликом транспорта или у објектима
банака, осигуравајућих друштава, кладионица и других субјеката.
2. Којим банкама, осигуравајућим друштвима, кладионицама и другим правним
субјектима у Босни и Херцеговини је и у којим количинама од стране разбојника отет
новац у 2004.години.
3. Које осигуравајуче фирме су обезбјеђивале, односно биле у пратњи транспорта новца
приликом разбојничких отмица
4. Колико је новца врачено и колико је криминалаца, носитеља разбојничких отмица
новца до сада процесуирано и какве су им казне изречене од стране мјеродавних
судова
5. Је ли и каква је одговорност до сада утврђена за запослене субјеката чији је новац
отиман од стране разбојника и је ли и на који начин утврђена одговорност
запосленика који су као обезбјеђење требали спријечити разбојнике отмичаре?
Ад-2. Записник са 34. сједнице Дома народа
Записник 34. сједнице Дома народа једногласно је усвојен уз исправку делегата Османа Брке
да је задовољан што је добио одговор, али самим одговором није задовољан.
Ад-3. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о увозу и извозу оружја и војне
опреме – друго читање
У расправи није нико учествовао.
Дом народа једногласно је усвојио у другом читању Приједлог закона о измјенама и
допунама закона о увозу и извозу оружја и војне опреме са сљедечим амандманима:
Амандман 1.
У члану 13.а.тачка б) мијења се и гласи:
“б). Министарство објављује И ажурира “Листу производа” у “Службеном гласнику БиХ.”.
Амандман 2.
У члану 13.а.тачкац). мијења се и гласи:
“ц). Технологија подразумјева специфичну информацију неопходну за развој, производњу И
употребу производа двојне намјене, која може бити у облику техничке помоћи (услуге
консултација И може укључити трансфер техничких података) или техничких података
(детаљни планови, производни нацрти И спецификације написане или забиљежене на другим
медијима И направама као што су диск, трака, РОМ-реад онлy меморy).”
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Амандман 3.
У члану 13.а. тачка д). мијења се и гласи:
“д). Увозом, у смислу овог закона, сматра се улазак производа двојне намјене и технологија
на територији Босне иХерцеговине у складу са законом о царинској политици Босне и
Херцеговине.”
Амандман 4.
У члану 13.а.тачка е). мијења се и гласи:
“е). Транзитом, у смислу овог закона, сматра се трансфер производа и технологија двојне
намјене кроз територију Босне и Херцеговине, у складу са Законом о царинској политици
Босне и Херцеговине.”
Амандман 5.
У члану 13.а. тачка ф). мијења се и гласи:
“ф). Извозом, у смислу овог закона, сматра се процедура извоза и поновног извоза
производа двојне намјене прописана Законом о царинској политици Босне и Херцеговине.”
Амандман 6.
Тачка 9. члана 13.б., брише се.
Амандман 7.
Члан 13.е. мијења се и гласи:
“У циљу провођења режима контроле увоза, извоза и транзита оружја, војне опреме и роба
двојне намјене, а у складу са чл. 6., 7. и 13.б., Министарство вањских послова ће објављивати
ажурирану Листу земаља под ембаргом Вијећа сигурности УН-а, ОСЦЕ-а и Комисије
Европске уније.”
С обзиром да је Закон усвојен у различитом тексту у односу на Представнички дом, Дом
народа именовао је сљедеће делегате за чланове Заједничке комисије за настојање
постизања споразума о идентичном тексту Закона:
-

Мустафа Памук
Бранко Зрно
Винко Радовановић

Ад-4. Извјештај Заједничке комисије о настојању за постизање споразума о идентичном
тексту Закона о оснивању Извозно-кредитне агенције БиХ (ИГА)
У расправи није нико учествовао.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању
споразума о идентичном тексту Закона о оснивању Извозно-кредитне агенције БиХ (ИГА)
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Ад-5. Захтјев Савјета министара за разматрање Приједлога закона о порезу на промет
производа и услуга по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника
У расправи су учествовали: Велимир Јукић, Горан Милојевић, Томислав Лимов и Мустафа
Памук.
Дом народа једногласно је усвојио Захтјев Савјета министара за разматрање Приједлога
закона о порезу на промет производа и услуга по хитном поступку, у складу са чланом 99.
Пословника са сљедећим закључцима:
1. Рокови за разматрање Приједлога закона о порезу на промет производа и услуга и
Приједлога закона о акцизама у Босни и Херцеговини у Дому народа скраћују се како
слиједи:
- Надлежна комисија завршит ће комисијску фазу по приједлозима закона 28.
децембра 2004. године и Дому подњети Извјештај
-

Сједница Дома заказат ће се за 29. децембар 2004. године, на којој ће се
разматрати приједлози ових закона.

2. Амандмани на приједлог закона, који се подносе по члану 89. Пословника могу се
подносити до почетка сједнице Дома
3. Задужује се надлежна комисија да своје активности координира са надлежном
комисијом Представничког дома, а секретар дома да са секретаром Представничког
дома координира сједнице домова, које би се одржале исти дан
Дом народа такође је усвојио сљедеће закључке:
-

Дом народа Парламентарне Скупштине БиХ одбацује сваку одговорност за
кашњење у доношењу Закона о акцизама у Босни и Херцеговини и Закона о
порезу на промет производа и услуга будући да је Савјет министара БиХ
законе доставило касно, те се нису могли уклопити у пословничке рокове за
њихово усвајање и доношење.

-

Дом народа Парламентарне Скупштине БиХ нарочито сматра непримјереним
начин комуницирања појединих чланова Савјета министара с ОХР-ом путем
писма у којем се неистинито и криво информише ОХР, те се одговорност за
кашњење у доношењу Закона о акцизама у Босни и Херцеговини и Закона о
порезу на промет производа и услуга пребацује на Парламентарну скупштину
БиХ, односно Дом народа.

-

Дом народа Парламентарне Скупштине БиХ сматра да је овог пута изостала
потребна комуникација између Савјета министара и Парламентарне скупштине
БиХ, којом би се отклонили сви евидентни пропусти и неспоразуми везани за
рокове доношења наведених закона. На тај начин, по овом питању, не би било
потребе за комуницирањем појединих чланова Савјета министара са ОХР-ом, а
нарочито не би било потребе за позивање Високог представника да наметне
Закон о акцизама у Босни и Херцеговини и Закон о порезу на промет
производа и услуга.
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-

Колегиј Дома народа и Колегиј Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ договорили су динамику свих корака парламентарне
процедуре и усклађено дјеловање оба дома, како би укупна процедура била
завршена и закони усвојени до краја децембра 20004.

Ад-6. Закључак у вези преговора о границама и промету људи и роба између Босне и
Херцеговине, Републике Хрватске и Србије и Црне Горе
У расправи су учествовали Ђоко Пајић и Томислав Лимов.
Дом народа једногласно је усвојио сљедећи Закључак у вези преговора о границама и
промету људи и роба између Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Србије и Црне
Горе:
Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине тражи од Предсједништва БиХ
и Вијећа министара БиХ да у року од 60 дана припреме и доставе Информацију о
досадашњем тијеку и резултатима активности на утврђивању државне граничне црте и
ријешавању питања пограничног промета људи и роба између Босне и Херцеговине,
Републике Хрватске и Државне заједнице Србије и Црне Горе.
Ад-7. Аутентично тумачење члана 29. став 2. Закона о слободним зонама у Босни и
Херцеговини
У расправи није нико учествовао.
Дом народа једногласно је усвојио Аутентично тумачење члана 29. став 2. Закона о
слободним зонама у Босни и Херцеговини
Сједница је завршена у 11,55 часова.
Саставни дио овог записника је неауторизовани транскрипт сједнице.

СЕКРЕТАР
ДОМА НАРОДА
Јадранко Томић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
Горан Милојевић

