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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПРЕДМЕТ: Обавјештење
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, на 19. сједници, одржаној 23.7.2008. године,
разматрао је сљедеће:
1. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, по хитном поступку у складу сс
чланом 122. Пословника Дома народа;
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама БиХ
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
3. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и
Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима БиХ (друго
читање), предлагач Савјет министара БиХ;
5. Предлог закона о допунама Закона о управним споровима (прво читање), предлагач:
Савјет министара БиХ;
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија (прво
читање), предлагачи: делегати Илија Филиповић, Младен Иванић и Алма Чоло;
7. Предлог закона о престанку важења Закона о флашираним питким водама БиХ (прво
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
8. Захтјев Заједничке комисије за административне послове за разматрање Предлога одлуке
о измјенама Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
9. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о Фискалном
савјету БиХ;
10. Извјештај о раду Централне изборне комисије БиХ за 2007. годину;
11. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији у 2006. години
сљедећих институција:
a. Министараства одбране БиХ
b. Министарства финансија и трезора БиХ.
12. Годишња
платформа
о
обавјештајно-безбједносној
политици,
подносилац:
Предсједништво БиХ;
13. Именовање омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине
(Предлог листе Ад хоц комисије за именовање три омбдусмена у Институцију
омбудсмена за људска права БиХ);
14. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и
Републике Турске о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак
и имовину;
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15. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити европских дивљих врста и
природних станишта;
16. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине
и БАWАГ
П.С.К. БАНК ФУР АРБЕИТ УНД WИРТСЦХАФТ УНД
ОСТЕРРЕИЦХИСЦХЕ ПОСТСПАРКАССЕ АКТИЕНГЕСЕЛЛСЦХАФТ – Пројекат
набавке медицинске опреме за Кантоналну болницу 'Сафет Мујић' Мостар;
17. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине
и БАWАГ
П.С.К. БАНК ФУР АРБЕИТ УНД WИРТСЦХАФТ УНД
ОСТЕРРЕИЦХИСЦХЕ ПОСТСПАРКАССЕ АКТИЕНГЕСЕЛЛСЦХАФТ – Пројекат
набавке медицинске опреме за Дом здравља Мостар;
18. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине
и БАWАГ П.С.К. БАНК ФУР АРБЕИТ УНД WИРТСЦХАФТ УНД
ОСТЕРРЕИЦХИСЦХЕ ПОСТСПАРКАССЕ АКТИЕНГЕСЕЛЛСЦХАФТ за Пројекат
набавке медицинске опреме за Клиничку болницу Мостар;
19. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између Савјета
министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту у примарној здравственој заштити
на Балкану;
20. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између Савјета
министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту за младе и здравље на Балкану;
21. Давање сагласности за ратификацију Програма финансијске сарадње између Савјета
министара БиХ и Министараства индустрије, туризма и трговине Краљевине Шпаније;
22. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе
Републике Македоније о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа;
23. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и
Краљевине Норвешке о финансирању реконструкције и обнове фасаде зграде
Парламентарне скупштине БиХ;
24. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и
Банк Аустриа Цредитансталт АГ – пројекат изградње водоснабдјевања у општини Србац.

Ад. 1.
Дом народа једногласно је усвојио по хитном поступку Закон о измјенама и допунама
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ
Ад. 2.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о
удружењима и фондацијама БиХ у идентичном тексту као и Представнички дом.
Ад. 3.
Дом народа једногласно је усвојио Оквирни Закон о средњем стручном образовању и
обуци у Босни и Херцеговини са 8.амандмана који су идентични амандманима у
Представничком дом.
Амандман 1.
У члану 2. у ставу (2) ријечи и заграда: „/војна, полицијска, вјерска/“ бришу се, а
остали дио текста остаје непромијењен.
Амандман 2.
У члану 6. у ставу (1) ријечи и заграда: „/војна, полицијска, вјерска/“ бришу се, а
остали дио текста остаје непромијењен.
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Амандман 3.
У члану 9. ставу (3) мијења се и гласи:
„(3) Дио наставног плана и програма за сваки стручни предмет на приједлог стручног
актива утврђује наставничко вијеће школе, а одобрава надлежни министар.“
Амандман 4.
У члану 10 у ставу (1) на крају текста брише се тачка и додају ријечи: „и надлежно
тијело за образовање унутар својих надлежности.“
У члану 10. у ставу (2) ријеч „нарочито“ брише се, а иза ријечи: „Агенција за
образовање“ додаје се текст: „у сарадњи с надлежним министарствима“.
Амандман 5.
У члану 15. у ставу (1) везник: „и“ брише се, а испред ријечи: „директор школе“
додаје се ријеч: „равна“
Амандман 6.
У члану 20. у ставу (1) ријеч „благовременог“ брише се, а на крају текста брише се
тачка и додају ријечи: „уз сагласност надлежног министарства.“
Амандман 7.
У члану 21. ст. (1) и (2) мијењају се и гласе:
„(1) Школе могу организовати обуку одраслих у склопу својих регистрованих дјелатности уз
сагласност надлежних образовних власти. Надлежни министар доноси наставни план и
програм за образовање и обуку одраслих.“
(2) Полазницима обуке за одрасле наплаћује се накнада за обуку. Висину накнаде утврђује и
доноси школски одбор уз сагласност надлежног министарства за образовање.“
Амандман 8.
У члану 24. ријечи: „у ентитетима, кантонима“ замјењују се ријечима „ентитету
Републици Српској, кантонима у Федерацији БиХ“.
Ад. 4.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о
полицијским службеницима Босне и Херцеговине у идентичном тексту као и Представнички
дом.
Ад. 5
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о допунама
Закона о управним споровима
Ад. 6.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и
допунама Закона о финансирању политичких партија
Ад. 7.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о престанку
важења Закона о флашираним питким водама БиХ
Дома народа такође је усвојио и сљедећи закључак:
„С обзиром да наступа вријеме годишњих одмора, амандманска фаза на Предлоге
закона који су на данашњој сједници усвојени у првом читању, продужује се до 01.
септембра 2008. године.“
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Ад. 8.
Дом народа једногласно је усвојио по хитном поступку Одлуку о измјенама Одлуке о
организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
Ад. 9.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање
текста о Предлогу закона о Фискалном савјету БиХ
Ад. 10.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај о раду Централне изборне комисије БиХ
за 2007. годину са сљедећим закључком:
„Сви надлежни органи дужни су предузети све активности из своје надлежности ради
реализације препоруке Централне изборне комисије БиХ, наведене у Извјештају Комисије у
дијелу „Закључна разматрања и препоруке“, те о томе обавјести Дом народа“.
Ад. 11.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Канцеларије за ревизију институција
БиХ о извршеној ревизији у 2006. години сљедећих институција:
a. Министараства одбране БиХ
b. Министарства финансија и трезора БиХ.
Ад. 12.
Дом народа већином галсова усвојио је Годишњу платформу о обавјештајнобезбједносној политици, подносилац: Предсједништво БиХ са сљедећим закључком:
“Дом народа изражава незадовољство квалитетом Годишње Платформе о
обавјештајно - безбједносној политици, и тражи од органа који учествују у доношењу овог
документа, да на вријеме припреме Годишњу платформу о обавјештајно - безбједносној
политици за 2009 годину те уваже примједбе изнесене у дискусији на 19. сједници Дома
народа”
Ад. 13.
Дом народа је за омбдусмене у Институцији омбдусмена за људска права Босне и
Херцеговине изабрао:
1. Љубомира Сандића из реда српског народа
2. Иву Брадвицу из реда хрватског народа и
3. Јасминку Џумхур из реда бошњачког народа
Ад. 14.-24.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију споразума из ових тачака
дневног реда.
С поштовањем,
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
др Младен Иванић

