Број/Broj: 01/а -50-1-15-75/10
Сарајево/Sarajevo, 8. априла 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 75. сједници, одржаној 7.
априла 2010. године, разматрао материјале који су у надлежности и Дома народа, о чему вас
обавјештавамо како слиједи:
1. Предлог закона о заштити ознака географског поријекла, предлагач: Савјет
министара БиХ, закон број: 01,02-02 -3-18/10 од 03. 02. 2010. године (друго
читање);
2. Предлог закона о заштити топографије интегрисаног кола, предлагач: Савјет
министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-16/10 од 03. 02. 2010. године (друго
читање);
3. Предлог закона о индустријском дизајну, предлагач: Савјет министара БиХ,
закон број: 01,02-02-2-15/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
4. Предлог закона о жигу, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-025-14/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
5. Предлог закона о патенту, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,0202-2- 17/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
6. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине,
предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић,
закон број: 01-02-9-20/10 од 10. 02. 2010. године (друго читање);
7. Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању сагласности о идентичном
тексту Закона о дувану Босне и Херцеговине;
8. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу
закона о измјени и допуни Закона о царинској политици Босне и Херцеговине,
предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-1/10 од 06. 01. 2010.
године (закон у другом читању);
9. Извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2009. годину, материјал
Савјета министара БиХ, број: 01,02-50-3-360/10 од 22. 02. 2010. године;
10. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника Босне и Херцеговине за период
октобар – децембар 2009. године, материјал парламентарног војног повјереника,
број: 01,02-50-3-411/10 од 04. 03. 2010. године;
11. Расправа о закључцима Савјета Европске уније за опште и спољне послове о Босни и
Херцеговини и операцији АЛТЕА (ЕУФОР), предлог Комисије за спољне послове,
закључак са материјалом број: 01,02,03/11-05-39/10 од 23. 03. 2010. године;
12. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу
закључка број 2 Комисије за спољне послове са 74. сједнице Дома, одржане 24. 03.

2010. године, поводом расправе о Извјештају о активностима Савјета Европе у 2009.
години;
13. Давање сагласности за ратификацију:
a) Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и
Владе Руске Федерације,
б) Споразума о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на
Мајни, и Босне и Херецговине – Прикупљање и третман отпадних вода,
Бихаћ,
ц) Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за
обнову и развој за пројекат Маховљанска петља,
д) Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о
превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају,
е) Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије о
међусобној правној помоћи у кривичним стварима,
ф) Споразум о зајму (Пројекат побољшања животних услова на селу)
између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни
развој,
г) Меморандума о разумијевању између савезног министра одбране и
спорта Републике Аустрије, Савјета министара БиХ, Владе Републике
Хрватске, Владе Краљевине Данске, Министарства иностраних послова
Републике Француске, Владе Републике Мађарске, Владе Републике
Македоније, Владе Краљевине Холандије, Владе Краљевине Норвешке,
Владе Републике Пољске, Владе Швајцарске Конфедерације, Владе
Републике Турске, Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и
Сјеверне Ирске и Владе Сједињених Америчких Држава, у вези са
сарадњом у раду Центра за обуку за операције подршке миру у Босни и
Херцеговини.
Ад. 1.
Представнички дом усвојио је Закон о заштити ознака географског поријекла у
другом читању са четири амандмана који гласе:
Амандман I
У Предлогу закона о заштити ознака географског поријекла у члану 78. став (6) мијења
се и гласи:
„(6) У поступку осигурања доказа, према одредбама овог члана, примјењују се
одговарајуће одредбе закона о парничном поступку, а које се односе на привремене
мјере, осим ако је овим законом другачије одређено.“
Амандман II
У члану 85. став (1) мијења се и гласи:
„(1) На царински поступак у вези с робом којом се повређују права из овог закона
примјењују се на одговарајући начин остали царински прописи.“
Амандман III
Иза члана 91. додаје се нови члан 92. и гласи:
„Члан 92.

(Јединствена примјена одредаба о Комисији за жалбе у Закону о патенту, Закону о
жигу и Закону о индустријском дизајну)
Одредбе чл. 69. и 70. овог закона и одговарајуће одредбе Закона о патенту, Закона о
жигу и Закона о индустријском дизајну, којима се уређује Комисија за жалбе
Института, примјењују се на начин да се формира једна комисија за жалбе.“
Амандман IV
Досадашњи члан 92. постаје члан 93.
Ад.2.
Представнички дом усвојио је у другом читању Закон о заштити топографије
интегрисаног кола.
Ад.3.
Закон о индустријском дизајну усвојен је у другом читању са шест амандмана
који гласе:
Амандман I
У Предлогу закона о индустријском дизајну у члану 86. став (6) мијења се и гласи:
„(6) У поступку осигурања доказа, према одредбама овог члана, примјењују се
одговарајуће одредбе закона о парничном поступку, а које се односе на привремене
мјере, осим ако је овим законом другачије одређено.”
Амандман II
У члану 96. став (1) мијења се и гласи:
„(1) На царински поступак у вези с робом којом се повређују права из овог закона
примјењују се на одговарајући начин остали царински прописи.“
Амандман III
Иза члана 102. додаје се нови члан 103. и гласи:
„Члан 103.
(Јединствена примјена одредаба о Комисији за жалбе у Закону о патенту, Закону о
заштити ознака географског поријекла и Закону о жигу)
Одредбе чл. 77. и 78. овог закона и одговарајуће одредбе Закона о патенту, Закона о
заштити ознака географског поријекла и Закона о жигу, којима се уређује Комисија за
жалбе Института, примјењују се на начин да се формира једна комисија за жалбе."
Амандман IV
Досадашњи члан 103. постаје члан 104.
Амандман V
У члану 16. став (2) брише се.
Амандман VI
У члану 73. Предлога закона у ставу (8) ријечи : “уз плаћање таксе и плаћање
поступка” бришу се.

У истом члану став (9) брише се.
У истом члану став (12) мијења се и гласи:
“(12) Рјешење о проглашењу рјешења о признању индустријског дизајна ништавним
које је коначно у управном поступку Институт ће објавити у службеном гласилу. У
случају да је покренут управни спор, Суд може на предлог тужиоца донијети рјешење
да се коначно рјешење не објављује до одлуке у управном спору.”
Ад. 4.
Закон о жигу усвојен је у другом читању са четири амандмана који гласе:
Амандман I
У Предлогу закона о жигу у члану 87. став (6) мијења се и гласи:
"(6) У поступку осигурања доказа, према одредбама овог члана, примјењују се
одговарајуће одредбе закона о парничном поступку, а које се односе на привремене
мјере, осим ако је овим законом другачије одређено.“
Амандман II
У члану 97. став (1) мијења се и гласи:
"(1) На царински поступак у вези с робом којом се повређују права из овог закона
примјењују се на одговарајући начин остали царински прописи."
Амандман III
Иза члана 103. додаје се нови члан 104. који гласи:
"Члан 104.
(Јединствена примјена одредаба о Комисији за жалбе у Закону о патенту, Закону о
заштити ознака географског поријекла и Закону о индустријском дизајну)

Одредбе чл. 78. и 79. овог закона и одговарајуће одредбе Закона о патенту, Закона о
заштити ознака географског поријекла и Закона о индустријском дизајну, којима се
уређује Комисија за жалбе Института, примјењују се на начин да се формира једна
комисија за жалбе."
Амандман IV
Додавањем новог члана 104. садашњи члан 104. постаје члан 105.
Ад. 5.
Представнички дом усвојио је Закон о патенту са седам амандмана који гласе:
Амандман I
У Предлогу закона о патенту у члану 107. став (8) мијења се и гласи:
„(8) У поступку за изрицање привремене мјере примјењују се одредбе закона о
парничном поступку, ако овим законом није другачије одређено. Поступак у вези са
изрицањем привремене мјере је хитан.“
Амандман II
У члану 108. став (5) мијења се и гласи:

„(5) У поступку осигурања доказа, према одредбама овог члана, примјењују се одредбе
закона о парничном поступку, а које се односе на судске мјере осигурања, осим ако је
овим законом другачије одређено. Поступак осигурања доказа је хитан.“
Амандман III
У члану 116. став (1) мијења се и гласи:
„(1) На царински поступак у вези с робом којом се повређују права из овог закона
примјењују се на одговарајући начин остали царински прописи.“
Амандман IV
У члану 118. став (2) мијења се и гласи:
„(2) Пријаве патената које су Институту поднесене прије 27. фебруара 2002. године, а
по којима поступак није окончан, биће одбијене, односно одбачене у дијелу у којем се
захтијева заштита материја или смјеса у лијечењу људи или животиња. Коришћење
материја или смјеса за производњу лијека за људе или животиње не представља
повреду патента за изум те материје или смјесе ако је пријава за признање патента за
тај проналазак поднесена до 27. фебруара 2002. године.“
Амандман V
Иза члана 122. додаје се нови члан 123. који гласи:
"Члан 123.
(Јединствена примјена одредаба о Комисији за жалбе у Закону о жигу, Закону о
индустријском дизајну и Закону о ознакама географског поријекла)
Одредбе чл. 99. и 100. овог закона и одговарајуће одредбе Закона о жигу, Закона о
индустријском дизајну и Закона о ознакама географског поријекла, којима се уређује
Комисија за жалбе Института, примјењују се на начин да се формира једна комисија за
жалбе."
Амандман VI
Додавањем новог члана 123. садашњи члан 123. постаје члан 124.
Амандман VII
У члану 32. став (8) мијења се и гласи: „Ако подносилац не поступи по позиву
Института из члана 6. овог закона, пријава патента којој је утврђен датум подношења
сматраће се повученом, о чему се доноси посебан закључак о обустављању поступка.“
Ад. 6.
Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине усвојен је у
другом читању са осам амандмана који гласе:
Амандман I
Члан 32, који гласи: „У члану 16.14 у ставу 5. ријечи: „30 минута“ замјењују се
ријечима: 60 минута“ брише се.
Амандман II

Члан 33, који гласи: „У члану 16.15 у ставу 1. ријечи: „ у трајању од највише 60
минута седмично“ бришу се.
Амандман III
У члану 12. Предлога закона, став 1. који се односи на измјену става 3. у члану 2.19
Закона брише се.
Амандман IV
У члану 13. Предлога закона, став 2. који се односи на увођење новог става 10. у члану
3.15 Закона брише се.
Амандман V
У члану 35. Предлога закона, у ставу 1. иза ријечи: “... и јавним површинама“ додају се
ријечи: „осим на мјестима предвиђеним за плакатирање и оглашавање“.
Амандман VI
У члану 10. Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине додаје се нови став 2. који гласи:
„2. У истом члану и у истом ставу додаје се нова реченица која гласи:
„Састав изборне комисије ће, у правилу, одражавати равноправну заступљеност
полова.“
Амандман VII
У члану 27. Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине додаје се нови став 1. који гласи:
„1. У члану 7.2 у истом ставу додаје се нова реченица која гласи:
„Централна изборна комисија забраниће истицање, штампање и растурање огласа,
плаката, постера и других материјала, који се користе у сврху изборне кампање
политичких партија, коалиција, листи независних кандидата или независних
кандидата, на којима се жене или мушкарци представљају на стереотипан и увредљив
или понижавајући начин и наложити политичкој партији, коалицији, листи независних
кандидата или независном кандидату да постављене материјале уклони. Одлука
Централне изборне комисије је коначна у управном поступку, али се против ње може
покренути управни спор.“
Амандман VIII
У члану 32. Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине додаје се нови став 1. који гласи:
„У члану 16.14 у ставу 3. додаје се нова реченица која гласи:
„Забрањено је вођење изборне кампање путем електронских и принтаних медија која је
стереотипног и увредљивог садржаја у односу на мушкарце и/или жене или која
подстиче стереотипно и увредљиво понашање на основу пола или понижавајући однос
према припадницима различитих полова.“
Ад. 7.
Представнички дом усвојио је Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању
сагласности о идентичном тексту Закона о дувану Босне и Херцеговине.

Ад. 8.
Представнички дом је, након што није постигнута сагласност у Колегијуму као комисији,
у другом кругу гласања усвојио Закон о царинској политици Босне и Херцеговине, у
другом читању.
Ад. 9.
Представнички дом усвојио је Извјештај о раду Савјета министара Босне и
Херцеговине за 2009. годину, са мишљењима комисија Представничког дома и заједничких
комисија оба дома.
Усвојени су сљедећи закључци произашли из расправе:
„1. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ изражава
незадовољство чињеницом да Савјет министара БиХ није реализовао више од 150
закључака овог дома, те због тога тражи од Савјета министара БиХ да у
најкраћем року приступи њиховој реализацији“.
2. Обавезује се Представнички дом да на наредној сједници именује
вршиоца дужности директора Агенције за превенцију корупције и координацију
борбе против корупције, који ће те послове обављати до именовања директора.“
Ад. 10.
Дом је усвојио Извјештај о раду парламентарног војног повјереника Босне и
Херцеговине за период октобар – децембар 2009.
Ад. 11.
Представнички дом усвојио је закључак Комисије за спољне послове који гласи:
„Предлаже се Представничком дому да ове документе прими к знању и да
позове све надлежне институције на испуњавање обавеза наведених у тим
документима.“
Ад. 12.
Након што није постигнута сагласност у Колегијуму као комисији, Представнички
дом у другом кругу гласања није усвојио закључак број 2 Комисије за спољне послове са 74.
сједнице Дома, одржане 24. 03. 2010. године, поводом расправе о Извјештају о активностима
Савјета Европе у 2009. години који гласи:
„Представнички дом тражи од Савјета министара БиХ да изради акциони план
по којем би се оперативно, на јасан начин, уредило питање испуњавања обавеза и
препорука из Извјештаја о функционисању демократских институција БиХ,
Резолуције 1701 (2010) и Препоруке 1894 (2010).“
Ад. 13.
Прeдставнички дом дао је сагласност за ратификацију:
a) Споразума о вездушном саобраћају између Савјета министара БиХ и
Владе Руске Федерације,
б) Споразума о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на
Мајни, и Босне и Херецговине – Прикупљање и третман отпадних
вода, Бихаћ,
ц) Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за
обнову и развој за пројекат Маховљанска петља,

д)

Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о
превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају,
е) Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије о
међусобној правној помоћи у кривичним стварима,
ф) Споразума о зајму (Пројекат побољшања животних услова на селу)
између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни
развој,
г) Меморандума о разумијевању између савезног министра одбране и
спорта Републике Аустрије, Савјета министара БиХ, Владе Републике
Хрватске, Владе Краљевине Данске, Министарства иностраних
послова Републике Француске, Владе Републике Мађарске, Владе
Републике Македоније, Владе Краљевине Холандије, Владе Краљевине
Норвешке, Владе Републике Пољске, Владе Швајцарске
Конфедерације, Владе Републике Турске, Владе Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске и Владе Сједињених
Америчких Држава, у вези са сарадњом у раду Центра за обуку за
операције подршке миру у Босни и Херцеговини.
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