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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПРЕДМЕТ: Обавјештење
Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 15. сједници, одржаној 7.4.2008.,
разматрао је сљедеће:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Предлог закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и
Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
Предлог оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних
или других несрећа у БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ, (прво читање),
предлагач: Савјет министара БиХ;
Предлог Закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Представнички дом;
Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о измјенама и
допунама Закона о путним исправама БиХ;
Извјештај о усаглашавању текста Закључка о оснивању Привремене заједничке комисије за
утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ положене на рачуне домицилних банака и
филијала у БиХ;
Одлука Предсједништва БиХ о утврђивању кандидата за генералске позиције у Оружаним
снагама Босне и Херцеговине (број: 01,02-03-110/08 од 23.1.2008), ради потврђивања;
Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2007. години;
Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и влада осталих
земаља учесница СЕЕЦП-а, Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову, у име
Косова, у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН-а број 1244 о аранжманима земље
домаћина за Секретаријат Савјета за регионалну сарадњу;
Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе
Републике Мађарске о успостављању Оквирног програма за финансијску сарадњу;
Давање сагласности за ратификацију Друге измјене и допуне Споразума о кредиту и
финансирању од 23. новембра 2004. године између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и
Херцеговине, Републике Српске и Кредитансталт фур Wиедерауфбау – Франкфурт ан Меин
„КФW“ – Санација градских водовода и канализационих система у Босни и Херцеговини.
Предлог одлуке о измјени Одлуке о избору чланова Заједничких комисија оба дома
Парламентарне скупштине БиХ.

Ад. 1.
Дом народа једногласно је усвојио Закон о измјенама и допунама Закон о употреби и заштити назива
Босне и Херцеговине у предложеном тексту.
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 постизања споразума о идентичном
тексту Закона:
Зоран Копривица,
Иво Миро Јовић и
Хазим Ранчић
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Ад. 2.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог оквирног закона о заштити и спашавању
људи и материјалних добара од природних или других несрећа у БиХ.
Ад. 3.
Дом народа једногласно је усвојио у првом читању Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
кривичном поступку БиХ.
Дом народа такође је усвојио закључак да се одржи јавна расправа о Предлогу закона о измјенама и
допунама Закона о кривичном поступку БиХ.
Ад. 4.
Дом народа вечином гласова усвојио је Извјештај надлежне комисије која није прихватила принципе
Предлога Закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима
Босне и Херцеговине чији је предлагач Представнички дом, те је самим тим Предлог закона одбијен.
Ад. 5.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста Закона о
измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине.
Ад. 6.
Дом народа вечином гласова је усвојио Извјештај о усаглашавању текста Закључка о оснивању
Привремене заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ положене на
рачун домицилних банака и филијала у БиХ.
Ад. 7.
Дом народа једногласно је потврдио Одлуку Предсједништва БиХ о утврђивању Кандидата за
генералске позиције у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (број: 01,02-03-110/08, од 23.1.2008.)
у предложеном тексту.
Ад. 8.
Дом народа једногласно је усвојио Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну
енергију у 2007. години са сљедећим закључком
„Дом народа Парламентарне скупштине БиХ тражи од Савјета министара БиХ да убрза процедуру
именовања чланова Државне регулаторне комисије за електричну енергију којим је истекао мандат,
како би иста радила пуним капацитетом“.
Ад. 9, 10. и 11.
Дом народа једногласно је дао сагласност за ратификацију споразума из ових тачака дневног реда.
Ад. 12.
Дом народа једногласно је прихватио оставку др. Младена Иванића на чланство у Заједничкој
безбједносно обавјештајној комисији за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
те донио одлуку да се Драго Љубичић именује за члана у Заједничкој безбједносно обавјештајној
комисији за надзор над радом Обавјештајно- безбједносне агенције БиХ.
С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
Сулејман Тихић, дипл. јурист.

