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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ДОМ НАРОДА

Број: 02-50-1-16-18/08
Сарајево:17.06.2008. године
ЗАПИСНИК
са 18. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 17.06.2008.године
Сједница је почела у 16,55 часова.
Сједницом је предсједавао
Парламентарне скупштине БиХ.

Сулејман

Тихић,

предсједавајући

Дома

народа

Сједници је присуствовало 11 делегата.
Делегати Хазим Ранчић, Слободан Шараба, Божо Рајић и Зоран Копривица оправдали
су одсуство.
Осим делегата, на сједници Дома народа били су представници: Савјета министара
БиХ, међународних организација и средстава јавног информисања.
Дом народа усвојио је сљедећи измијењени
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.

Одгвори на делегатска питања и делегатска питања;
Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (друго читање), предлагач:
Савјет министара БиХ;
3.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју (друго
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
4.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана БиХ (друго
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
5.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту
држављана БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
6.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ (друго
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
7. Предлог закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (друго
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
8. Предлог закона о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену
података БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
9.
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у БиХ
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
10. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и
Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама БиХ
(прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
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12.

Предлог закона о граничној контроли, са Мишљењем Заједничке комисије за одбрану
и безбједност (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
13. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о измјенама и
допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине;
14. Именовање три члана у Комисију за усаглашавање текста Предлога закона о
Фискалном савјету БиХ;
15. Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора (кандидатску ранглисту доставила Комисија за избор генералног ревизора и замјеника генералног
ревизора);
16. Именовање три делегата из Дома народа у Ад-хок комисију за спровођење процедуре за
именовање:
a. Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине,
b. Одбора за жалбе грађана као независног тијела полицијске структуре
Босне и Херцеговине.
17. Разматрање извјештаја о раду за 2007. годину заједничких комисија оба дома:
a. Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
b. Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
c. Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику,
d. Заједничке комисије за административне послове,
e. Заједничке комисије за европске интеграције,
f. Заједничке комисије за економске реформе и развој.
18.
Давање сагласности за ратификацију Стразбуршког споразума о међународној
класификацији патената, закљученог 24. марта 1971., а измијењеног 28. септембра
1979. године;
19.
Давање сагласности за ратификацију Европске конвенције о незастаријевању злочина
против човјечности и ратних злочина, Стразбур, 25. јануара 1974.године;
20.
Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити нематеријалне културне
баштине (УНЕСЦО), Париз, 17. октобра 2003. године;
21.
Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и
Владе Републике Македоније о сарадњи у борби против тероризма, организованог
криминала, нелегалне трговине наркотицима, психотропним супстанцама и
прекусорима, илегалне миграције и осталих кривичних дјела;
22.
Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и
Владе Републике Македоније о реадмисији лица која незаконито бораве;
23.
Давање сагласности за ратификацију Оквирног споразума између БиХ и Комисије
Европских заједница о правилима сарадње која се односе на финансијску помоћ ЕЗ-а
Босни и Херцеговини у оквиру реализације помоћи кроз инструменте претприступне
помоћи (ИПА);
24.
Давање сагласности за ратификацију Двогодишњег споразума о сарадњи (BCA)
између БиХ и Регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације за Европу
2008/2009;
25.
Давање сагласности за ратификацију Одлуке о ратификацији Будимпештанског
споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка
патентирања, Будимпешта, 28. априла 1977, измијењеног 26. септембра 1980.
године;
26.
Давање сагласности за ратификацију Протокола који се односи на Мадридски
споразум о међународној регистрацији жигова, Мадрид, 27. јуна 1989.године;
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27.
28.
29.
30.
31.

Давање сагласности за ратификацију Међународне конвенције о заштити умјетника
извођача, произвођача фонограма и радиодифузних организација, Рим, 26. октобра
1961.године;
Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити произвођача фонограма
од недозвољеног умножавања њихових фонограма, Женева, 29. октобра 1971.године;
Давање сагласности за ратификацију Статута, Општих принципа и Процедуралних
правила Комисије Codex Alimentarius;
Давање сагласности за ратификацију Европске социјалне повеље (ревидиране),
Стразбур, 3. мај 1996.године;
Иницијатива за рјешавање питања децертификованих полицајаца у Босни и
Херцеговини, предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе,
имиграцију, избјеглице, азил и етику.

Ад.1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
Одговор на делегатско питање добили су: Илија Филиповић, на питање постављено на
15. и 16. сједници, Адем Ибрахимпашић, на питање постављено на 14. сједници, Младен
Иванић, на питање постављено на 15. сједници, Душанка Мајкић, на питање постављено на
15. сједници, i Иво Миро Јовић, на питање постављено на 11. сједници Дома народа.
Делегат Илија Филиповић изјаснио се да је дјелимично задовољан одговором на
питање постављено на 15 сједници, a да није задовољан одговором на питање постављено на
16. сједници Дома.
Делегат Адем Ибрахимпашић констатовао је да је, с обзиром на новонасталу
ситуацију и потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању, одговор на
постављено питање беспредметан.
Делегат Младен Иванић изјаснио се да није задовољан добијеним одговором те је
обновио своје питање.
Делегати Душанка Мајкић и Иво Миро Јовић изјаснили су се да нису задовољни
добијеним одговорима.
Делегат Сулејман Тихић изјаснио се да је дјелимично задовољан добијеним
одговором на питање постављено на 15. сједници Дома.
Делегат Душанка Мајкић поставила је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„У члану 6. Закона о Савјету министара БиХ стоји:
„Укупни састав Савјета министара БиХ ће у току цијелог мандата бити у потпуности
у складу са Уставом Босне и Херцеговине, нарочито његовим чл. V 4. (б) и IX 3., те ће се у
складу с тим у саставу Савјета министара БиХ обезбиједити једнака заступљеност
конститутивних народа Босне и Херцеговине.“
У члану 8. истог закона стоји :
„ Осим министра који је одговоран за рад министарства у цјелини и замјеника
министра, са правима и дужностима из претходног члана овог закона, свако министарство
има и секретара министарства, који обавља послове и задатке утврђене Законом о државној
служби у институцијама Босне и Херцеговине и чије именовање се врши у складу са
одредбама тог закона и уз уважавање принципа садржаних у члану 6. овог закона.“
Министарство безбједности БиХ и Министарство правде БиХ су једина два
министарства у Савјету министара БиХ у којима министар, замјеник министра и секретар не
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потичу из сва три конститутивна народа. У оба министарства заступљени су по један
представник хрватског народа и по два представника из бошњачког народа. Дакле, нема
представника српског народа.
С обзиром на евидентну дискриминацију српског народа у ова два министарства,
молим Савјет министара БиХ да ми одговори на сљедећа питања:
1. Када ће бити извршен национални баланс на наведеним позицијама у Министарству
безбједности БиХ и Министарству правде БиХ?
2. Какав је национални састав у свих 12 организационих јединица у Министарству
безбједности БиХ? Навести све називе радних мјеста, те квалификациону и
националну структуру по радним мјестима.
3. Какав је национални састав у свих девет организационих јединица у Министарству
правде БиХ? Навести све називе радних мјеста, те квалификациону и националну
структуру по радним мјестима.“
Делегат Младен Иванић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„Представнички дом задужио је Савјет министара БиХ да до 15.02.2008. године
припреми информацију о ефектима увођења двије стопе ПДВ-а. Зашто информација касни и
када ће бити готова? Да ли је Савјет министара БиХ за израду програма заштите социјално
угрожених категорија становништва или је за увођење двије стопе ПДВ-а?“
Ад. 2. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (друго читање),
предлагач: Савјет министара БиХ
Није било дискусије о овој тачки дневног реда.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о лијековима и медицинским средствима са осам
амандмана који су идентични амандманима усвојеним у Представничком дому.
Амандман I
У члану 2. иза тачке 32) додаје се нова тачка 33) која гласи: „КОНТРОЛНА
ЛАБОРАТОРИЈА АГЕНЦИЈЕ, као организациони дио Агенције за лијекове и медицинска
средства Босне и Херцеговине је лабораторија надлежна за испитивање и контролу
квалитета лијекова и оцјену документације о квалитету лијека (фармацеутско-хемијскобиолошко-микробиолошка).“
Амандман II
У члану 2. досадашња тачка 33), која постаје тачка 34), мијења се и гласи:
„ОВЛАШЋЕНА ЛАБОРАТОРИЈА је лабораторија ангажована од Агенције за лијекове и
медицинска средства Босне и Херцеговине, у складу са овим законом, за послове
специфичних анализа, а која се налази у мрежи Службених контролних лабораторија за
лијекове (OMCL Official Medicine Control Laboratories), или лабораторија овлашћена од
Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за послове испитивања
лијекова у току процеса развоја и/или производње лијека а прије подношења захтјева за
производњу или промет лијека, или лабораторија овлашћена, односно призната од Агенције
за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за послове контроле квалитета сваке
серије произведеног, односно увезеног лијека.“
Постојећа тачка 34. постаје тачка 35, а остале тачке овог члана од 35. до 56. мијењају
редослијед и постају тачке од 35. до 57.
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Амандман III
У члану 9. став (2) иза ријечи „средства“ брише се интерпункцијски знак и ријечи:
„или послове контроле лијекова“, а преостали текст остаје исти.
Амандман IV
У члану 17. став (5) иза ријечи: „најмање пет година“ ставља се тачка а преостали дио
текста брише се.
Амандман V
У члану 58. став (5) тачка 1) мијења се и гласи:
„Да има обезбијеђен одговарајући простор, опрему и кадар за производњу, испитивање и
контролу квалитета у складу са обимом и захтјевима производног поступка или потписане
одговарајуће уговоре којима дијелове производног процеса и анализе повјерава трећој
страни, те услове за складиштење и отпрему лијекова.“
У ставу (9) иза ријечи „надзора“ додаје се текст: „те услове за уговорену производњу
и контролу“, а остали дио текста остаје непромијењен.
Амандман VI
У члану 65. став (1) тачка 2) мијења се и гласи: „имати закључен уговор са
лабораторијом за лијекове, у складу са одредбама члана 79. овог закона.“
Амандман VII
Члан 79. мијења се и гласи:
Врсте контрола квалитета лијекова
(1) Контрола квалитета лијекова коју обавља Контролна лабораторија Агенције је:
1) редовна контрола квалитета свих лијекова који су у промету у БиХ и која се обавља
најмање једном у пет година;
2) контрола квалитета прве серије лијека прије стављања у промет и приликом обнове и
варијација које захтијевају контроле квалитета;
3) контрола квалитета сваке серије произведеног, односно увезеног лијека и супстанце;
4) ванредна контрола квалитета, односно контрола квалитета лијека која се спроводи на
захтјев Агенције у току прибављања дозволе за стављање лијека у промет или након
њеног прибављања;
5) посебна контрола квалитета, односно контрола квалитета сваке серије ризичних и
других специфичних категорија лијекова.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, контролу квалитета лијека из става (1) тачка 3) може
спровести лабораторија овлашћена, односно призната од Агенције за лијекове и
медицинска средства Босне и Херцеговине.
(3) У случају када контролу квалитета лијека предвиђену ставом (1) тачка 3) овог члана
спроводи Контролна лабораторија Агенције, произвођач/увозник дужан је прије
стављања у промет доставити Агенцији узорак, а рок за спровођење такве контроле је 30
дана.
(4) У случају када контролу квалитета лијека предвиђену ставом (1) тачка 3) овог члана
спроводи овлашћена, односно призната лабораторија, произвођач/увозник дужан је прије
стављања у промет Агенцији доставити узорак и налаз оизвршене контроле.
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(5) На предлог директора Агенције, Стручни савјет детаљно прописује начин и обим
спровођења контроле квалитета из става (1), припремљене од Контролне лабораторије
Агенције.
Амандман VIII
У члану 140. став (10) у посљедној реченици дио текста иза ријечи „отпремнину“
мијења се и гласи: „у висини износа шестомјесечне плате. Висина поменуте отпремнине
повећава се на 12 мјесеци за државне службенике који имају најмање 15 година радног
стажа.“
Ад. 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о
јединственом матичном броју са једним амандманом:
Амандман I
У члану 255. иза става (2) додаје се став (3), који гласи:
„У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, орган који води централну
евиденцију у складу са задатком којим се уређује област централне евиденције и размјене
података у БиХ доноси прописе о:
a. заштити података о централној евиденцији, у складу са Законом којим се уређује
заштита података у БиХ;
b. начину доставе података;
c. начину размјене података између органа који воде централну евиденцију и надлежних
органа“.
Будући да је Закон усвојен у различитом тексту у односу на Представнички дом, Дом народа
именовао је сљедеће делегате за чланове Заједничке комисије за постизање споразума о
идентичном тексту Закона: Алму Чоло, Иву Миру Јовића и Драгу Љубичића.
Ад. 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана БиХ
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о личној
карти држављана БиХ у идентичном тексту као и Представнички дом.
Ад.5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту
држављана БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и
боравишту држављана Босне и Херцеговине у идентичном тексту као и Представнички дом.
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Ад. 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовао је Младен Иванић.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном
поступку са 15 амандмана који су идентични амандманима усвојеним у Представничком дому.
Амандман I
Члан 1. брише се.
Амандман II
У члану 3. ријеч „сваки“ брише се.
Амандман III
У члану 8. став (3) брише се.
Досадашњи ст. (5) и (6) постају ст. (6) и (7)
Амандман IV
У члану 11. став (2) у новој тачки г) иза ријечи: „у складу са чланом 197.“ додају се
ријечи: „и о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелима, у складу са
чланом 392.“
Амандман V
У члану 14. став (2) мијења се и гласи:
„У члану 47. став (3) ријечи: бранилац осумњиченог, односно оптуженог има“ замјењује се
ријечима: „осумњичени, оптужени, односно бранилац имају“.
Амандман VI
У члану 24. у првом реду иза ријечи: „и ако то учине“ додају се ријечи: „у присуству
браниоца“.
Амандман VII
Члан 29. мијења се и гласи :
„Ако препознавање није могуће у складу са ставом (3) овог члана, препознавање ће се
извршити на основу препознавања фотографија тог лица или предмета постављених међу
фотографијама свједоку непознатих лица или предмета исте врсте.“
Амандман VIII
У члану 38. став (4) иза ријечи :“ако се“ додају се ријечи :“осумњичени или“.
Амандман IX
У члану 39. став (2) мијења се и гласи :
„У члану 132. став (1) тачка д) мијења се и гласи: „у ванредним околностима, ако се ради о
кривичном дјелу за које се може изрећи казна затвора десет година или тежа казна, а које је
посебно тешко с обзиром на начин извршења или посљедице кривичног дјела, ако би
пуштање на слободу резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда“.
Амандман X
У члану 44. став (8) ријеч „Савјет“ брише се.
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Амандман XI
У члану 66. став (1) у тачки д) иза ријечи: „за имовинскоправни захтјев“ додају се
ријечи: “и одузимање имовинске користи прибављене кривичним дјелом“.
Амандман XII
У члану 67. став (6) у тачки а) иза ријечи: “за имовинскоправни захтјев“ додају се
зарез и ријечи: „одузимање имовинске користи прибављене кривичним дјелом“.
Амандман XIII
У члану 73. у трећем реду испред ријечи „захтјев“ додаје се ријеч „оправдан“, а на
крају текста бришу се наводници и додаје нова реченица, која гласи: „О оправданости
захтјева одлучује судија, односно предсједник Савјета.“
Амандман XIV
Члан 103. брише се.
Амандман XV
Члан 110. брише се.
Ад. 7. Предлог закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
(друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Алма Чоло,
Илија Филиповић, Младен Иванић, Адем Ибрахимпашић, Бранко Зрно, Рудо Видовић, Иво
Миро Јовић и Драган Вранкић, министар финансија и трезора БиХ.
Дом народа је, са девет гласова „за“, једним „против“ и једним „уздржаним“ гласом,
усвојио Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине са 18 амандмана
који су идентични амандманима усвојеним у Представничком дому.
Амандман I
У члану 1. (Предмет) став (1) на крају реченице ставља се запета и додаје текст који
гласи: "изузев плата и накнада судија, тужилаца и одређених категорија стручног особља у
правосудним институцијама, које се уређују посебним законом."
Амандман II
ГЛАВА I - УСТАВНИ СУД И ПРАВОСУЂЕ, са члановима 8. и 9. брише се.
Главе II до IX у другом дијелу Предлога закона постају главе I доVIII.
Чланови 10. до 65. Предлога закона постају чланови 8. до 63.
Амандман III
Члан 10. Предлога закона мијења се и гласи:
(1)
Платни
Радно мјесто
разред
А1
Секретар дома у Парламентарној скупштини БиХ и секретар
Заједничке службе Парламентарне скупштине БиХ
А2
Савјетник предсједавајућег и замјеника предсједавајућег дома
ПСБиХ

Коефицијент
6,50
4,50
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Амандман IV
Члан 11. Предлога закона брише се.
Сходно амандманима на чл. 10. и 11. Предлога закона, у цијелом Закону брише се
текст који се односи на посланике и делегате, што ће бити учињено приликом
номотехничке обраде Закона.
Амандман V
Члан 12. мијења се и гласи:
Платни
разред
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5

Радно мјесто
Стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Стручни савјетник
Шеф одјела
Руководећи државни
службеници (секретар
парламентарне комисије,
помоћник секретара
дома, помоћник
секретара Заједничке
службе, руководилац
сектора, интерни
ревизор)

нулти
2,10
2,35
2,73
3,25

1
2,17
2,40
2,80
3,35

Коефицијенти
2
3
4
2,20 2,25 2,28
2,45 2,50 2,53
2,90 3,00 3,10
3,50 3,70 3,90

4,20

4,35

4,50

4,65

4,80

5
2,33
2,60
3,20
4,10

6
2,37
2,70
3,28
4,25

4,95

5,05

Амандман VI
У члану 13. мијењају се коефицијенти у сљедећим платним разредима:
- Платни разред А2- „Предсједавајући Савјета министара“, коефицијент од „9,50“ мијења се
и гласи „9,00“,
- Платни разред А3- „Замјеник предсједавајућег Савјета министара“, коефицијент од „9,00“
мијења се и гласи „8,80“,
-У платном разреду А5, коефицијент „8,00“ мијења се и гласи „8,20“.
Остали коефицијенти у члану 13. остају исти.
Амандман VII
У члану 13. Предлога закона, у платном разреду А6, иза ријечи: ''директор Дирекције
за европске интеграције'' ставља се запета и додају ријечи: „директор Дирекције за
економско планирање“.
Амандман VIII
1.У члану 13. платни разред А10 „Шеф кабинета предсједавајућег Савјета министара
БиХ, шеф кабинета члана Предсједништва БиХ, коефицијент 4,96, мијења се и гласи: Платни
разред А8 „Шеф кабинета предсједавајућег Савјета министара БиХ, шеф кабинета члана
Предсједништва БиХ коефицијент 6,1“.
2. Платни разреди А8 у Предлогу закона постаје А9, платни разред А9 постаје платни разред
А10, платни разред А10 постаје А11.
3. У истом члану платни разред А12 мијења се и гласи: „Савјетник предсједавајућег Савјета
министара БиХ, савјетник члана Предсједништва БиХ, коефицијент 4,50 (умјесто 4,08)“.
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Амандман IX
У члану 14. платни разреди Б1, Б2, Б3, Б4 и Б6 и припадајући коефицијенти усклађују
се са платним разредима и коефицијентима запослених на истим или сличним позицијама из
члана 12. овог закона. Такође, у платном разреду Б4 додају се ријечи: „шеф групе у УИО“.
У истом члану, у платном разреду Б5, иза ријечи: „секретар управне организације“ додају се
ријечи: „руководилац основне организационе јединице Предсједништва БиХ, шеф одсјека у
УИО“, аналогно члану 25. овог закона, под Б5.
У истом члану, у платном разреду Б8, бришу се ријечи: „Генерални секретар
Предсједништва БиХ“, додаје се нови платни разред Б9 са називом радног мјеста:
„Генерални секретар Предсједништва БиХ и коефицијентом 6,50“.
Амандман X
У члану 22. став (1) тачка а) постојећи број: „30%“ мијења се и гласи: „35%“.
Амандман XI
У члану 24., у табеларном приказу, врше се измјене у сљедећим платним разредима:
- Спајају се платни разреди А1 и А2, а постојећи коефицијенти смањују се и износе 8,40.
Овом измјеном врши се помјерање платних разреда којих сада треба да буде укупно осам.
Амандман XII
У члану 25., платни разреди Б1, Б2, Б3, Б4 и Б6 и припадајући коефицијенти
усклађују се са платним разредима и коефицијентима запослених на истим или сличним
позицијама из члана 12. овог закона.
Амандман XIII
У члану 29. став (1) тачка б) алинеја 1) број ''30%'' замјењује се бројем ''40%'', број
''25%'' замјењује се бројем ''30%''.
Амандман XIV
У члану 40. додаје се став (4), који гласи:
„Савјет министара БиХ дужан је једном годишње да достави списак лица која користе права
из става (3) овог члана Парламентарној скупштини БиХ."
Амандман XV
У члану 45. став (2) иза ријечи у загради "маћеха" додају се ријечи: "усвојилац и
хранилац".
Амандман XVI
У члану 48. став (1) иза ријечи: "проведено на раду" ставља се тачка, а преостали дио
текста брише се.
Амандман XVII
У члану 62. став (1) тачке б) и ц) бришу се.
У истом члану у ставу (2) умјесто: "2011. године" треба да стоји: "2009. године".
Амандман XVIII
У члану 63. (Престанак важења ранијих закона и прописа), подтачка а) брише се, а
подтачке б), ц), д), е), ф), г), х) и ј) постају подтачке а), б), ц), д), е), ф), г) и х).
Иза тачке х) додају се нове тачке и) и ј), које гласе:
"и) члан 43. став 4. Закона о комуникацијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 33/02 и 31/03),
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ј) чл. 50., 51., 52., 53., 54. и 55. Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ“, бр.12/04)."
Дом народа такође је усвојио сљедеће закључке:
„Обавезује се Савјет министара БиХ да у року од 60 дана изради Предлог закона о
платама и накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине
и достави га у парламентарну процедуру“.
„Дом народа Парламентарне скупштине БиХ обавезује Савјет министара БиХ да, у
року од шест мјесеци од почетка примјене Закона о платама и накнадама у институцијама
БиХ, направи детаљну анализу и сачини Предлог измјена и допуна наведеног закона у оним
случајевима код којих се установи да је дошло до пропуста код одређивања елемената плата
и накнада и упути га Парламентарној скупштини на разматрање и усвајање“.
Ад. 8. Предлог закона о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и
размјену података БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о Агенцији за идентификационе документе,
евиденцију и размјену података БиХ у идентичном тексту као и Представнички дом.
Ад. 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у
БиХ (друго читање) предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о полагању
правосудног испита у БиХ у идентичном тексту као и Представнички дом.
Ад.10. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и
Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовала је Душанка Мајкић.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог оквирног закона о
средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини.
Ад. 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама
БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и
допунама Закона о удружењима и фондацијама.
Ад.12. Предлог закона о граничној контроли, са Мишљењем Заједничке комисије за
одбрану и безбједност (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су : Бранко Зрно, Душанка Мајкић
и Алма Чоло.
Дом народа није усвојио Мишљење Заједничке комисије за одбрану и безбједност, те
је задужио Комисију да поново размотри Предлог закона и достави ново мишљење о
принципима.
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Ад.13. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о
измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Заједничке комисије о усаглашавању
текста Закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и
Херцеговине.
Ад.14. Именовање три члана у Комисију за усаглашавање текста Предлога закона о
Фискалном савјету БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је именовао Душанку Мајкић, Руду Видовића и Хилму
Неимарлију у Заједничку комисију за усаглашавање текста Закона о Фискалном савјету БиХ.
Ад.15. Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора (кандидатску
ранг-листу доставила Комисија за избор генералног ревизора и замјеника
генералног ревизора)
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Иво Миро Јовић, Душанка
Мајкић, Адем Ибрахимпашић, Алма Чоло, Бранко Зрно, Хилмо Неимарлија, Младен
Иванић, Сулејман Тихић и Илија Филиповић.
Дом народа једногласно је за генералног ревизора именовао Миленка Шегу из
хрватског народа.
За замјеника генералног ревизора из бошњачког народа прво се гласало о првом
кандидату на ранг- листи Џеваду Некићу.
У првом кругу гласања, Дом народа је, са седам гласова „за“, три гласа „против“ и
једним „уздржаним“ гласом, због непостојања ентитетске већине, приступио усаглашавању.
С обзиром да није постигнута сагласност, приступило се другом кругу гласања те је са
седам гласова „за“ и четири гласа „против“,од којих је један глас „против“ из Федерације а
три гласа „против“ из РС-а, што значи да 2/3 делегата из Републике Српске није било против.
Џевад Некић именован је за замјеника генералног ревизора из бошњачког народа.
За замјеника генералног ревизора из српског народа прво је проведено гласање о
првом кандидату на ранг-листи Драгану Кулини, којег Дом народа, са четири гласа „за“ и
седам „против“, није именовао.
Приступило се гласању о другом кандидату са ранг листе Божани Трнинић.
Дом народа је, са седам гласова „за“, три гласа „против“ и једним „уздржаним“
гласом, именовао Божану Трнинић за замјеника генералног ревизора из српског народа.
Ад.16. Именовање три делегата из Дома народа у Ад-хок комисију за спровођење
процедуре за именовање:
а. Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ,
б. Одбора за жалбе грађана као независног тијела полицијске структуре БиХ.
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
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Дом народа именовао је Хазима Ранчића, Бранка Зрну и Младена Иванића у у Адхок комисију за спровођење процедуре за именовање:
а. Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ,
б. Одбора за жалбе грађана као независног тијела полицијске структуре БиХ.
Ад.17. Разматрање извјештаја о раду за 2007. годину заједничких комисија оба дома:
a. Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
б. Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над
радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
ц. Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе,
имиграцију, избјеглице, азил и етику,
д. Заједничке комисије за административне послове,
е. Заједничке комисије за европске интеграције,
ф. Заједничке комисије за економске реформе и развој.
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио извјештаје о раду за 2007. годину наведених
заједничких комисија оба дома.
Ад.18. Давање сагласности за ратификацију Стразбуршког споразума о међународној
класификацији патената, закљученог 24. марта 1971., а измијењеног 28.
септембра 1979. године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Стразбуршког споразума о
међународној класификацији патената, закљученог 24. марта 1971., а измијењеног 28.
септембра 1979.године.
Ад.19. Давање сагласности за ратификацију Европске конвенције о незастаријевању
злочина против човјечности и ратних злочина, Стразбур, 25. јануар 1974.године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Европске конвенције о
незастаријевању злочина против човјечности и ратних злочина, Стразбур, 25. јануар
1974.године.
Ад.20. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити нематеријалне
културне баштине (УНЕСЦО), Париз, 17. октобра 2003.године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију ратификацију Конвенције о
заштити нематеријалне културне баштине (УНЕСЦО),Париз, 17. октобра 2003.године.
Ад. 21. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ
и Владе Републике Македоније о сарадњи у борби против тероризма,
организованог криминала, нелегалне трговине наркотицима, психотропним
супстанцама и прекусорима, илегалне миграције и осталих кривичних дјела
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума између Савјета
министара БиХ и Владе Републике Македоније о сарадњи у борби против тероризма,
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организованог криминала, нелегалне трговине наркотицима, психотропним супстанцама и
прекусорима, илегалне миграције и осталих кривичних дјела.
Ад. 22. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ
и Владе Републике Македоније о реадмисији лица која незаконито бораве
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума између Савјета
министара БиХ и Владе Републике Македоније о реадмисији лица која незаконито бораве.
Ад.23. Давање сагласности за ратификацију Оквирног споразума између БиХ и
Комисије Европских заједница о правилима сарадње која се односе на
финансијску помоћ ЕЗ-а Босни и Херцеговини у оквиру реализације помоћи кроз
инструменте претприступне помоћи (ИПА)
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Оквирног споразума
између БиХ и Комисије Европских заједница о правилима сарадње која се односе на
финансијску помоћ ЕЗ-а Босни и Херцеговини у оквиру реализације помоћи кроз
инструменте претприступне помоћи (ИПА).
Ад.24. Давање сагласности за ратификацију Двогодишњег споразума о сарадњи (BCA)
између БиХ и Регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације
за Европу 2008/2009.
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Двогодишњег споразума о
сарадњи (BCA) између БиХ и Регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације за
Европу 2008/2009.
Ад.25.Давање сагласности за ратификацију Одлуке о ратификацији Будимпештанског
споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради
поступка патентирања, Будимпешта, 28. априла 1977., измијењеног 26.
септембра 1980. године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Будимпештанског
споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка
патентирања, Будимпешта, 28. априла 1977., измијењеног 26. септембра 1980.године.
Ад.26. Давање сагласности за ратификацију Протокола који се односи на Мадридски
споразум о међународној регистрацији жигова, Мадрид, 27. јуна 1989. године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Протокола који се односи
на Мадридски споразум о међународној регистрацији жигова, Мадрид, 27. јуна 1989.године.
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Ад.27. Давање сагласности за ратификацију Међународне конвенције о заштити
умјетника извођача, произвођача фонограма и радиодифузних организација,
Рим, 26. октобра 1961. године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Међународне конвенције о
заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и радиодифузних организација, Рим,
26. октобра 1961.године.
Ад.28. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити произвођача
фонограма од недозвољеног умножавања њихових фонограма, Женева, 29.
октобра 1971. године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Конвенције о заштити
произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њихових фонограма, Женева, 29.
октобра 1971.године.
Ад.29. Давање сагласности за ратификацију Статута, Општих принципа и
Процедуралних правила Комисије Codex Alimentarius
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Статута, Општих принципа
и Процедуралних правила Комисије Codex Alimentarius.
Ад.30. Давање сагласности за ратификацију Европске социјалне повеље (ревидиране),
Стразбур, 3. маја 1996. године
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Европске социјалне
повеље (ревидиране), Стразбур, 3. маја 1996.године.
Ад.31. Иницијатива за рјешавање питања децертификованих полицајаца у Босни и
Херцеговини, предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета,
младе, имиграцију,избјеглице, азил и етику
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Иницијативу за рјешавање питања
децертификованих полицајаца у Босни и Херцеговини чији је предлагач Заједничка комисија
за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику, којом предлаже
Савјету министара БиХ хитно рјешавање питања децертификованих полицајаца у Босни и
Херцеговини.
Сједница је завршена у 20,15 часова.
Саставни дио овог записника је неауторизовани транскрипт 18. сједнице Дома народа.
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