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ЗАПИСНИК
16. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 16.04.2008.године
Сједница је почела у 14.10 часова.
Сједницом је предсједавао Младен Иванић, први замјеник предсједавајућег Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ.
На 16. сједници било је присутно 14 делегата.
Делегат Сулејман Тихић оправдао је одсуство.
Осим делегата, на сједници Дома народа били су представници Савјета министара БиХ,
међународних организација и средстава јавног информисања.
Након дискусије у којој је учествовао Слободан Шараба, Дом народа једногласно је усвојио сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
2. Усвајање Записника са 15. сједнице Дома народа;
3. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о независним и
надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу
са чланом 122. Пословника Дома народа;
4. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о Дирекцији за
координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и
Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
5. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама
Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122.
Пословника Дома народа;
6. Предлог закона о кретању и боравку странаца и азилу (друго читање), предлагач: Савјет
министара БиХ;
7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Служби за послове са странцима (друго
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти
Босне и Херцеговине (прво читање), предлагачи делегати: Илија Филиповић, Младен Иванић
и Алма Чоло;
9. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (прво читање), предлагач: Савјет
министара БиХ;
10. Предлог закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање),
предлагач: Савјет министара БиХ;
11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју (прво
читање), предлагач: Савјет министара БиХ;

________________________________________________________________________________________________________________________
______

Trg BiH 1, Sarajevo / Трг БиХ 1, Сарајево, Tel/Тел: (+387 33) 28 44 54, Fax: (+387 33) 65 43 57

2

12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и
Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана
Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
14. Предлог закона о Фискалном савјету у Босни и Херцеговини, прво читање, предлагач: Савјет
министара БиХ;
15. Давање сагласности за ратификацију Одлуке о ратификацији „eSEE“ Агенда плус за развој
информационог друштва у Југоисточној Европи – СЕЕ 2007-2011;
16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између држава чланица Сјеверноатлантског
уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових
снага, Додатног протокола Споразуму између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и
осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном положају њихових снага и
Даљег додатног протокола Споразуму између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и
осталих држава које учествују у Партнерсву за мир о правном положају њихових снага.
Ад.1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
Одговор на делегатско питанје постављено на 14. сједници Дома народа добио је делегат
Слободан Шараба, који ће се на наредној сједници изјаснити да ли је делегат задовољан добијеним
одговором.
Делегат Душанка Мајкић поставила је сљедеће питање Колегијуму оба дома Парламентарне
скупштине БиХ:
„ Као што смо обавјештени из медија, по налогу Тужилаштва БиХ, јуче су припадници
државне Агенције за истраге и заштиту изузели одређену документацију о пословању БХРТ. Како
смо обавјештени, СИПА је по налогу тужиоца за општи криминал, међународну сарадњу и тероризам
изузела одређену документацију а у вези са ревизорским извјештајима за 2005. и 2006. годину обе
институције.
Заједнички Колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ једногласно је подржао
иницијативу Представничког дома и постигао сагласност да се на заједничкој сједници оба дома
Парламнетарне скупштине одржи Дискусија на тему „ Пословање Јавног РТВ сервиса БиХ и мјере за
превладавање стања утврђеног ревизорским извјештајима о финансијском пословању Јавног РТВ
сервиса БиХ за 2005. и 2006. годину“.
Сједница оба дома Парламентарне скупштине планирана је да се одржи крајем марта или
почетком априла, с тим да ће се тачан термин накнадно утврдити.
С обзиром на алармантно стање у овом јавном сервису, молим Колегијум да ме обавјести када
ће се одржати ова сједница“
Делегат Илија Филиповић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„С обзиром да је за проведбу Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини,
као иза координацију и развој високог образовања у Босни и Херцеговини одговорно министарство
цивилних послова БиХ, а што је дужно чинити уз консултације с другим надлежним министарствима,
питам :
1. Зашто се имплементација наведног закона проводи без сарадње
са
кантоналим/жупанијским министарствима, будући да је одредбом чланка III. 4. б) Устава Федерације
БиХ „ утврђиванје образовне политике, уклјучујући доношење прописа о образовању и осигурање
образовања“ прописано као искључива надлежност кантона/жупанија, а не Федерације БиХ?
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2. Зашто се у процесу имплементације наведеног Закона, поглавито у настојању утемељеља
најважнијег тијела државне Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитете, у поступак
предлагања кандидата за чланове Управног одбора ове Агенције, као самосталне управне
организације, Одлуком ресорног министра од 27. вељаче 2008. године уклјуче министарство
образовања и науке ФБиХ, чије надлежности у области високог образовања, не познаје нити Устав
нити Оквирни закон о високом образовању у БиХ?
3. Хоће ли и када ресорни министар због већ наведених разлога повући споменуту Одлуку о
утврђивању критерија за избор и именовање чланова Управног одбора Агенције за развој високог
образовања и осигурање квалитете, јер су на четири мјеста у три точке споменуте Одлуке ( У точ. V,
VI. и VII.) заборављени или намјерно изостављени кантони/жупаније, а наведен оба ентитета или
федерално министарство образовања, што нема уставног нити законског упоришта?
4. У оспораваној Одлуци о утврђивању и критеријима за избор и именовање Управног
одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, дјелује збуњујуће текст, на
крају точке V. : „ Министарство просвјете и културе Републике Српске ће у укупном броју
предложених кандидата укључити и кандидате Одјељења заобразовање Брчко Дистрикта БиХ“ иако
је јасно дефиниран правни положај овог Дистрикта, цитирани текст отвора двојбу : је ли Брчко,
Дистрикт БиХ или Дистрикт РС?
5. Зашто се игнорирају захтјеви Свеучилишта у Мостару и других свеучилишта у БиХ,
презентирани ресорном министарству, да се на темељу њихових примједби, на Вијећу министара
утврде Измјене и допуне Оквирног закона о високом образовању у БиХ и доставе Парламентарној
скупштини БиХ на разматрање и усвајање“?
Делегат Слободан Шараба поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„ Шта ће предузети Министарство безбједности на рјешавању проблематике смањења
времена чекања приликом преласка државне границе између БиХ (Републике Српске) и Црне Горе на
граничном прелазу Ситница.“?

Ад. 2. Усвајање Записника са 15. сједнице Дома народа
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Записник 15. сједнице Дома народа.

Ад. 3. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о
независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине по
хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Хазим Ранчић, Зоран Копривица,
Душанка Мајкић, Алма Чоло, Божо Рајић, Младен Иванић, Бранко Зрно, министар безбједности БиХ
Тарик Садовић, Адем Ибрахимпашић, Драго Љубичић, Хилмо Неимарлија, Рудо Видовић, Слободан
Шараба и Иво Миро Јовић.
Са 10 гласова „за“ и четири гласа „против“ усвојен је Захтјев за разматрање Предлога закона
по хитном поступку, након чега је са 10 гласова „за“ и четири гласа „против“ усвојен и Закон о
независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине.
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Ад. 4. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о
Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку
полицијској структури Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу
са чланом 122. Пословника Дома народа.
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Хазим Ранчић, Зоран Копривица,
Душанка Мајкић, Алма Чоло, Божо Рајић, Младен Иванић, Бранко Зрно, министар безбједности БиХ
Тарик Садовић, Адем Ибрахимпашић, Драго Љубичић, Хилмо Неимарлија, Рудо Видовић, Слободан
Шараба, Иво Миро Јовић и представник Представничког дома, Бериз Белкић.
Са 10 гласова „за“ и четири гласа „против“ усвојен је Захтјев за разматрање Предлога закона
по хитном поступку, након чега је са 10 гласова „за“ и четири гласа „против“ усвојен и Закон о
Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури
Босне и Херцеговине.
Ад. 5. Захтјев Представничког дома ПСБиХ за разматрање Предлога закона о
измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном
поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, предсједавајући
Представничког дома ПСБиХ, Милорад Живковић и Илија Филиповић.
Са 12 гласова „за“ и једним гласом „против“ усвојен је Захтјев за разматрање Предлога закона по
хитном поступку, након чега је са 12 гласова „за“ и једним гласом „против“ усвојен и Закон о
измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине са сљедећим закључком:
„Дом народа ПСБиХ тражи од Централне изборне комисије да изради пречишћени текст
Изборног закона и достави Парламентарној скупштини БиХ на разматрање и усвајање“.
Ад. 6. Предлог закона о кретању и боравку странаца и азилу (друго читање), предлагач:
Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Делегат Алма Чоло је обновила амандман који са четири гласа „за“, четири гласа „против“ и
три „уздржана“ гласа није усвојен.
Након изјашњавања о амандману Алме Чоло, Дом народа једногласно је усвојио Закон о
кретању и боравку странаца и азилу у идентичном тексту као и на Представничком дому.
Ад. 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Служби за послове са
странцима (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 Служби за послове
са странцима у идентичном тексту као и на Представничком дому.
Ад. 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у
институцијама власти Босне и Херцеговине (прво читање), предлагачи делегати:
Илија Филиповић, Младен Иванић и Алма Чоло
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: Душанка Мајкић, Иво Миро Јовић,
Илија Филиповић, Алма Чоло и Зоран Копривица.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине са иницијативама које је
предложила Интерресорна радна група као и Извјештај о раду Интерресорне радне групе.
Дом народа једногласно је усвојио и сљедећи закључак:
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„Дом народа тражи од Савјета министара БиХ да у најкраћем року формира нову
интерресорну радну групу за израду новог Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ у
којој ће бити представници Министарства правде БиХ, Централне изборне комисије БиХ и
Парламентарне скупштине БиХ.
Из Дома народа ПСБиХ у интерресорну радну групу именовани су: Младен Иванић, Алма Чоло и
Илија Филиповић.“

Ад. 9. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (прво читање),
предлагач: Савјет министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовала је Душанка Мајкић.
Дома народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о лијековима и
медицинским средствима.
Ад. 10. Предлог закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
(прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
У дискусији о овој тачки дневног реда учествовали су: министар финансија и трезора БиХ
Драган Вранкић, Младен Иванић, Божо Рајић и Алма Чоло.
Дома народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине.
Ад. 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју
(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 јединственом матичном броју.
Ад. 12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана
Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дома народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине.
Ад. 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту
држављана Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара
БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дома народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине.
Ад. 14. Предлог закона о Фискалном савјету у Босни и Херцеговини (прво читање)
предлагач: Савјет министара БиХ
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дома народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о Фискалном савјету у
Босни и Херцеговини.
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Ад. 15. Давање сагласности за ратификацију Одлуке о ратификацији „eSEE“ Агенда
плус за развој информационог друштва у Југоисточној Европи – СЕЕ 2007.-2011.
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Одлуке о ратификацији „eSEE“
Агенда плус за развој информационог друштва у Југоисточној Европи – СЕЕ 2007-2011.
Ад. 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између држава чланица
Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за
мир о правном положају њихових снага, Додатног протокола Споразуму између
држава чланица Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у
Партнерству за мир о правном положају њихових снага и Даљег додатног
протокола Споразуму између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и
осталих држава које учествују у Партнерсву за мир о правном положају њихових
снага.
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију Споразума између држава чланица
Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном
положају њихових снага, Додатног протокола Споразуму између
држава чланица
Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерству за мир о правном
положају њихових снага и Даљег додатног протокола Споразуму између држава чланица
Сјеверноатлантског уговора и осталих држава које учествују у Партнерсву за мир о правном
положају њихових снага.

Сједница је завршена у 17.40 часова.
Саставни дио овога Записника чини неауторизовани транскрипт 16. сједнице Дома народа.
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