Број/Broj: 01/а-50-1-15-79/10
Сарајево/Sarajevo, 16. 06. 2010.
ЗАПИСНИК
са 79. сједнице Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 16. 06. 2010. године
Сједница је почела у 10 часова. Присуствовало је 37 посланика.
Оправдано су одсуствовали: Мехмед Суљкановић, Жељко Кузмановић,
Шемсудин Мехмедовић, Златко Лагумџија и Саво Ерић.
Из Савјета министара БиХ сједници су присуствовали: министар правде БиХ
Бариша Чолак и генерални секретар Савјета министара БиХ Звонимир Кутлеша.
Из међународних организација сједницу су пратили представници: Делегације
Европске уније у БиХ, ОХР-а, ОЕБС-а, ЕУСР-а, УСАИД ПСП, британске амбасаде,
Центара цивилних иницијатива.
Сједницу су пратили и представник Извозно-кредитне агенције Босне и
Херцеговине и чланови Централне изборне комисије БиХ ради разматрања материјала
из надлежности ових институција, као и припадници Оружаних снага БиХ: Милан
Цицовић, Станко Ђаковић и Семир Мустајбеговић.
Прије расправе о предложеном дневном реду, предсједавајући Нико Лозанчић
је, у складу са чланом 80. став (2) Пословника, у оквиру претходних питања,
информисао Дом да је Колегијум као комисија постигао сагласност о Предлогу закона
о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине те је
закон усвојен у другом читању са амандманима из Извјештаја и Измјеном Извјештаја
Уставноправне комисије који гласе:
Амандман I
У члану 1. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама
Босне и Херцеговине став 4. мијења се и гласи:
„4. Закључивањем уговора о раду између послодавца и запосленика заснива се радни
однос, у складу са чланом 12. овог закона.“
Амандман II
У члану 2. став 2. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у
институцијама Босне и Херцеговине брише се.
Амандман III
Члан 6. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне
и Херцеговине брише се.

Досадашњи чланови од 7. до 27. постају чланови од 6. до 26. Предлога закона о
измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман IV
У члану 7, који је постао члан 6. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, став 1. брише се, а у ставу 2. испред ријечи
„Иза“ додају се ријечи: „У члану 19.“
Амандман V
У члану 12, који је постао члан 11. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, ријечи: „је дужан“ замјењују се ријечју
''може''.
Амандман VI
У члану 14, који је постао члан 13. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 2. ријечи: ,,може прогласити’’
мијења се ријечју „проглашава“.
Амандман VII
У члану 16, који је постао члан 15. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 4. тачка е) мијења се и гласи:
,,е) трошкове додатног стручног образовања и усавршавања за обављање радних
задатака на одговарајућем стандарду,“.
Амандман VIII
У члану 16, који је постао члан 15. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 4. у тачки ј) број „30“ замјењује се
бројем „42“.
Амандман IX
У члану 16, који је постао члан 15. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама БиХ, ставови 2. и 5. бришу се.
Досадашњи став 3. постаје став 2, а став 4. постаје став 3.
Амандман X
У члану 17, који је постао члан 16. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама БиХ, у новом члану 53а. додаје се нови став 3. који гласи:
„3. У случају да запосленик није радио због оправданог случаја предвиђеног законом
или актом послодавца, те због тога не може бити оцијењен у складу са ставом 1. овог
члана, у обзир ће се узети резултати рада запосленика које је остварио у периоду од
шест мјесеци прије његовог одласка на оправдано одсуство с посла. Одредбе овог става
не могу се примијенити на штету запосленика који је оправдано одсуствовао с посла.“

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.
Амандман XI
Члан 18, који је постао члан 17. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду
у институцијама Босне и Херцеговине, мијења се и гласи: Члан 54. мијења се и гласи:
„Члан 54.
1. С лицем одређеног степена школске спреме, односно нивоа образовања и занимања,
које први пут заснива радни однос, послодавац може закључити уговор о раду на
одређено вријеме у својству приправника у складу са законом и колективним
уговором, подзаконским аком који доноси Савјет министара за пријем приправника
високе школске спреме и планом послодавца за остале запослене.
2. Права, обавезе и одговорности које се односе на запосленика, прописани одредбама
овог закона, односе се и на приправника а утврђују се уговором о раду између
послодавца и приправника.“
Амандман XII
У члану 18, који је постао члан 17. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у члану 54. додаје се став 3. који гласи:
„3. Уговор о раду са приправником закључује се на одређено вријеме, и то са
приправником високе и више школске спреме на једну годину, а са приправнком
средње школске спреме на шест мјесеци.“
Амандман XIII
У члану 21, који је постао члан 20. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 1. који прописује измјену члана 61.
став 6. иза ријечи: „и става 6.“ додају се ријечи: овог члана“.
Амандман XIV
У члану 23, који је постао члан 22. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 1. у тачки б) алинеја 1. мијења се
и гласи:
''- суспензија са радног мјеста и обустављање исплате плате у периоду од најмање два
до највише 30 дана;“
Амандман XV
У члану 23, који је постао члан 22. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у члану 62. у тачки б) алинеја 2. број:
,,40%“ мијења се бројем: ,,30%“.
Амандман XVI
У члану 25. став 1. у тачки е) ријеч „не“ брише се.
У члану 25. став 1. у тачки ф) алинеје 1. и 9. бришу се.

Амандман XVII
У члану 25, који је постао члан 24. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, којим се мијења члан 71. у ставу 1. у тачки
ф) алинеја 2. ријечи:
''ако запосленик не поштује радну дисциплину предвиђену овим законом и уговором о
раду, односно ако је његово понашање такво да не може наставити радити код
послодавца'' и у алинеји 3: ''ако запосленик долази на посао под дејством алкохола или
опојних дрога, опија се у вријеме рада или користи опојне дроге;“ бришу се.
Амандман XVIII
У члану 25, који је постао члан 24. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у ставу 3. ријечи: „Рјешење обавезно
садржи правни основ за давање отказа, образложење и поуку о правном лијеку. Ово
рјешење је коначно. Запосленик који није задовољан рјешењем има право да покрене
радни спор пред надлежним судом за заштиту својих права у року од 15 дана од дана
достављања рјешења“ бришу се.
Амандман XIX
Члан 27, који је постао члан 26. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду
у институцијама Босне и Херцеговине, брише се.
Чланови 28, 29, 30. и 31. постају чланови 26, 27, 28. и 29. Предлога закона о измјенама
и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман XX
Члан 31, који је постао члан 29. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, брише се.
Досадашњи чланови 32. и 33. постају чланови 29. и 30. Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман XXI
У члану 33, који је постао члан 30. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама БиХ, у ставу 1, у новом члану 86а. у ставу 2. ријечи: „супротно
основама из члана 6. овог закона,“ бришу се, а на крају реченице умјесто тачке ставља
се запета и додају се ријечи: „по некој од основа из члана 6. овог закона.“
У члану 33, који је постао члан 30. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама БиХ, у ставу 1, у новом члану 86д. у ставу 2. ријечи: „дозвољена
дискриминација заснована“ замјењују се ријечима: „дозвољен неједнак третман
заснован“.
У члану 33, који је постао члан 30. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама БиХ, у ставу 1, у новом члану 86е. ставови 3. и 4. мијењају се и
гласе:
„3. Сексуално узмемиравање у смислу става 1. овог члана јесте сваки нежељени облик
вербалног, невербалног или физичког понашања полне природе којим се жели

повриједити достојанство лица или групе лица, или којим се постиже такво дјеловање,
нарочито кад то понашање ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће,
понижавајуће или увредљиво окружење.
4. Насиље на основу пола представља било које дјело којим се наноси или може
нанијети физичка, психичка, сексуална или економска штета или патња, као и пријетња
таквим дјеловањем која спутава лице или групу лица да ужива у својим људским
правима и слободама и јавној или приватној сфери живота.“
Амандман XXII
Члан 34, који је постао члан 31. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о раду
у институцијама Босне и Херцеговине, брише се.
Досадашњи чланови 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. и 47. постају чланови
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. и 43. Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.
Амандман XXIII
„У члану 45, који је постао члан 42. Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
раду у институцијама Босне и Херцеговине, у новом члану 104. додаје се нови став 2.
који гласи:
2. У случају да закони и други прописи ентитета и Брчко Дистрикта на различит начин
регулишу питање права по основу породиљског одсуства, Савјет министара Босне и
Херцеговине ће својом одлуком уредити ово питање на јединствен начин, и то тако
што ће се примјењивати рјешења оног нивоа власти у Босни и Херцеговини која су
најповољнија за кориснице овог права. Средства потребна за ово обезбиједиће се у
буџету институција Босне и Херцеговине.“
Након што је кратко упознао Дом са измјенама и допунама дневног реда,
предсједавајући је отворио расправу о дневном реду. У расправи су учествовали:
Ремзија Кадрић, Момчило Новаковић, Шефик Џаферовић, Бакир Изетбеговић, Денис
Бећировић и Бранко Докић.
Посланици Клуба СДА предложили су да се у дневни ред наредне сједнице
Дома уврсти тачка која би гласила: Информација Савјета министара БиХ о
проблемима жираната у БиХ, са предлогом мјера које треба предузети како би дуг
отплаћивали главни дужници, са посебном анализом легислативе која се односи на
ову област и могућношћу побољшања закона.
Денис Бећировић предложио је да се у дневни ред наредне сједнице уврсти
тачка која би гласила: Извјештај о раду Савјета министара БиХ за период од јануара
2007. до јуна 2010. године (посланик је овај предлог преиначио у иницијативу, у
оквиру посланичких питања).
Бранко Докић тражио је од Колегијума Дома да се реализује његова
иницијатива усвојена на наставку 64. сједнице, одржаном 7. децембра 2009. године, а
која гласи: „Да Предсједништво Босне и Херцеговине Представничком дому

Парламентарне скупштине БиХ поднесе писмени и усмени извјештај о односима са
сусједним државама“.
Винко Зорић поднио је иницијативу да Дом упути честитку Боћарском клубу
Груде из Груда поводом освојеног Купа европских нација у боћању.
С обзиром да се ниједном иницијативом није тражило уврштавање нове тачке
на 79. сједницу Дома, Дом се о њима није изјашњавао.
Предсједавајући је констатовао да 79. сједница Представничког дома има сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 78. сједнице Представничког дома;
2. Посланичка питања:
а) Коментари на добијене одговоре,
б) Нова посланичка питања;
3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о граничној контроли по хитном поступку, у складу са чланом
127. Пословника, закон број: 01,02-02-6-40/10 од 04. 06. 2010. године;
4. Предлог закона о ауторским и сродним правима, предлагач: Савјет министара
БиХ, закон број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање),
одгођено изјашњавање на 78. сједници Дома;
5. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права,
предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010.
године (друго читање), одгођено изјашњавање на 78. сједници Дома;
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података,
предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-8-19/10 од 04. 02. 2010.
године, с Извјештајем Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајнобезбједносне агенције БиХ;
7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита
у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број:01,02-025-28/10 од 14. 04. 2010. године (друго читање);
8. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и
Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДП-а, закон број: 01-02-5-31/10 од
21. 04. 2010. године (друго читање);
9. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о
Предлогу закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у
Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара, закон број:01,02-02-4-12/10
од 28. 01. 2010. године (закон у другом читању);
10. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о
Предлогу ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII
Дејтонског мировног споразума (друго читање);
11. Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и
Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДА, закон број: 01-02-8-36/10 од
21. 05. 2010. године (прво читање);

12. Предлог закона о измјени и допуни Закона о сукобу интереса у институцијама
власти Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Мартин Рагуж, закон број:
01-02-9-35-1/10 од 14. 05. 2010. године (прво читање);
13. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године, предлагач: Привремена комисија, закон број: 01-029-37/10 од 24. 05. 2010. године (прво читање);
14. Предлог закона о измјенама Закона о државној служби у институцијама Босне и
Херцеговине, предлагач: посланик Лазар Продановић, закон број: 01-02-9-34/10
од 13. 05. 2010. године, с Мишљењем Уставноправне комисије;
15. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и
Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01,02-50-3-514/10 од 01. 04. 2010.
године, расправа одгођена на 78. сједници;
16. Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне комисије
БиХ за 2009. годину, материјал број:01,02-50-3-578/10 од 19. 04. 2010. године;
17. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2009. години,
материјал број: 01,02-04-635/10 од 30. 04. 2010. године;
18. Информација о утврђивању одговорности унутар Канцеларије за разматрање
жалби БиХ због неспровођења одредаба позитивних прописа у вези с редовном
процедуром ротације на челној позицији Канцеларије, с предлогом Савјета
министара БиХ за разрјешење Амира Пилава дужности члана Канцеларије за
разматрање жалби БиХ, материјал број: 01,02-50-3-631/10 од 29. 04. 2010.
године;
19. Изјашњавање о Иницијативи посланика Момчила Новаковића за уврштавање у
дневни ред сједнице Дома тачке: „Одговорност чланова Предсједништва Босне
и Херцеговине за вођење спољне политике БиХ у свјетлу посљедњих изјава
појединих чланова“;
20. Предлог Комисије за спољне послове у вези с реализацијом Иницијативе
посланика Момчила Новаковића, усвојене на 77. сједници Дома, која гласи:
„Утврђивање смјерница за дјеловање привременим делегацијама које у име
Босне и Херецговине учествују на међународним скуповима“;
21. Предлог за именовање чланова из Представничког дома у Интерресорну радну
групу која би радила на измјени (акт Министарства правде БиХ):
a. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ
б. Закона о Савјету министара БиХ
ц. Закона о државној служби у институцијама БиХ
д. Закона о ревизији интитуција БиХ
е. Закона о управи
ф. Закона о јавним набавкама БиХ;
22. Давање сагласности за отказивање:
a. Европске конвенције о заштити археолошке баштине, усвојене у
Лондону 6. маја 1969. године;
23. Давање сагласности за ратификацију:
a. Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике
Француске о сарадњи у области унутрашње безбједности,

б. Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за
обнову и развој – Пројекат гасификације Средњобосанског кантона,
ц. Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу
прекограничних водотока и међународних језера из 1992. године,
д. Уговора између Босне и Херцеговине и Свете Столице о
душебрижништву католичких вјерника, припадника Оружаних снага
Босне и Херцеговине.
Ад. 1. Усвајање Записника са 78. сједнице Представничког дома
Предсједавајући је констатовао да су сви посланици добили Записник.
Записник са 78. сједнице усвојен је са 29 гласова „за“ (из Федерације БиХ 18, из
Републике Српске 11), једним гласом „против“ и без гласова ''уздржан''.
Ад. 2. Посланичка питања:
a) Коментари на добијене одговоре
б) Нова посланичка питања
Предсједавајући Лозанчић констатовао је да су од прошле до ове сједнице
одговоре на постављена питања добили:
 Милорад Живковић – од Савјета министара БиХ на питање постављено на 64.
сједници Дома и Граничне полиције на питање постављено на 77. сједници
Дома,
 Бајазит Јашаревић, Мирко Околић и Азра Алајбеговић – од Савјета
министара БиХ на питања постављена на 76. сједници Дома,
 Шефик Џаферовић, Сеад Јамакосмановић и Шемсудин Мехмедовић – од
Савјета министара БиХ на питања постављена на 74. сједници Дома,
 Адем Хускић – од Савјета министара БиХ на питања постављена на 74. и 75.
сједници Дома и од Федералне управе за инспекцијске послове на питање
постављено на 76. сједници Дома,
 Хусеин Нанић – од Савјета министара БиХ на питања постављена на 74. и 75.
сједници Дома и од Министарства правде БиХ на питање постављено на 77.
сједници Дома,
 Халид Гењац – од Централне изборне комисије БиХ на питање постављено на
77. сједници Дома,
 Мирјана Малић - од Централне изборне комисије БиХ на питање постављено
на 78. сједници Дома,
 Рифат Долић - од Савјета министара БиХ на питање постављено и иницијативу
упућену на 74. сједници Дома и од Федералног правобранилаштва на
иницијативу упућену на 77. сједници Дома,
 Ремзија Кадрић – од Савјета министара БиХ на питање постављено на 74.
сједници Дома и од Владе Републике Српске на питања постављена на 74. и 76.
сједници,
 Жељко Кузмановић - од Савјета министара БиХ на питање постављено на 75.
сједници Дома (два одговора),
 Сефер Халиловић - од Савјета министара БиХ на питање постављено на 71.
сједници,
 Нико Лозанчић – од Граничне полиције БиХ на питање постављено на 77.
сједници,



Лазар Продановић - од Управе за индиректно опорезивање на питање
постављено на 77. сједници Дома

a) Коментари на добијене одговоре
Одговоре су коментарисали: Мирко Околић, Шефик Џаферовић, Мирјана
Малић, Ремзија Кадрић, Хусеин Нанић, Лазар Продановић, Милорад Живковић.
У оквиру коментара, питања су поновили:
Мирко Околић
Питање упућено Савјету министара БиХ: Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ, на 68. сједници, одржаној 30. 12. 2009. године, усвојио је мој предлог
закључка под бројем 01-50-15-68/09, односно под бројем 01-02-4-120/09 од 30. 12.
2009. године који гласи: „Задужује се Савјет министара БиХ да у року од 30 дана
Парламентарној скупштини БиХ достави уговоре о закупу пословних простора које
користе институције БиХ који су на снази, као и претходне уговоре који су везани за
садашње уговоре“. Питам Колегијум Представничког дома да ли су добили поменуте
уговоре, те ако нису, да моје посланичко питање прослиједе Савјету министара БиХ од
којег тражим одговоре:
1. Зашто до сада (рок био 30. 01. 2010. године) нисмо добили одговор по усвојеном
закључку?
2. Када ће доставити поменуте уговоре по усвојеном закључку?
Шефик Џаферовић
Питање упућено Савјету министара БиХ - Почетком ове године на територији
Босне и Херцеговине, на подручју општине Бијељина постављена су званична
обиљежја Републике Србије, званични натпис општине Богатић. Интересује ме ко је то
урадио и на основу чега. Шта су учинили органи БиХ да се ти натписи уклоне?
Посебно шта је урадила Гранична полиција БиХ, те Министарство иностраних послова
БиХ и МУПРС? Какве су биле реакције органа Општине Бијељина?
Захтијевам да Савјет министара ово стави на дневни ред своје сједнице, да нам
се у Парламентарну скупштину БиХ достави информација и да о томе поведемо
расправу.
Милорад Живковић
1. Питање упућено Савјету министара БиХ и Влади Федерације БиХ – Савјет
министара БиХ је на 121. сједници, одржаној 20. 05. 2010. године, утврдио
одговор на моје посланичко питање о ефектима пренесених надлежности са
ентитета на институцију БиХ, постављено на 64. сједници, одржаној 24. 11.
2009. године. С обзиром на дужи временски период који је протекао од
постављања питања па до добијања одговора, очекивао сам свеобухватнију
аналитичку информацију а добио збир коментара појединачних институција.
Нисам добио процјену ефекта пренесених надлежности у смислу колико су се
показале оправданим, функционалним и да ли има више смисла да су оне на
нивоу БиХ или да су на нивоу ентитета. С тим у вези тражим од Савјета

министара да ми достави јединствену информацију - а као модел израде
информације и начин примјене методологије израде предлажем информацију о
ефектима преноса уставних надлежности ентитета на институције БиХ коју је
направила Влада Републике Српске у априлу 2009. године, гдје се на веома
прегледан начин дефинише надлежност, начин преноса, тренутни статус и да ли
је пренос дао жељени ефекат, као и то да ли је та надлежност у складу са
анализом функционалнија на нивоу БиХ или ентитета. Истовремено молим и
Владу Федерације БиХ да ме информише и достави исту информацију, ако
постоји, јер се пренос надлежности тиче оба државотворна ентитета и нивоа
заједничких институција.
Од Савјета министара БиХ тражим да, након сачињеног прегледа свих
пренесених надлежности до сада, према стандардима РИА-е, сачини цјеловит
извјештај о ефектима пренесених надлежности, односно сматрам да техничке
претпоставке за процјену нормативног, регулаторног и институционалног
ефекта (користи) који је услиједио као посљедица преноса надлежности
ентитета на ниво БиХ захтијевају увођење институционалне анализе
регулаторне користи РИА-e (Regulatory impact analysis) у оквиру постојећих
капацитета као метода системског и досљедног испитивања трошкова, користи
и потенцијалних ефеката закона и прописа (прије и након доношења), те
пружање информација о истим надлежним органима и јавности. Подсјећам да
су 22 земље чланице ОЕЦД-а, Организације за економску сарадњу и развој,
увеле РИА-у у своје законодавне системе до 2001. године. У јуну 2001.
Европска комисија је такође званично прихватила РИА.

б) Нова посланичка питања
Постављена су нова посланичка питања како слиједи:
Милорад Живковић:
1. Питање упућено Министарству комуникација и транспорта БиХ - У којој је
фази додјела ИМПЦ кода „Поштама Српске“ и тражим да што хитније
информишете Међународни биро Свјетског поштанског савеза о организовању
јавних поштанских оператера у БиХ и њиховим надлежностима, њиховом
начину представљања, као и сагласности за додјелу ИМПЦ кода „Поштама
Српске“.
Сматрам да захтјев за додјелу кода није илегалан и нема политичку димензију,
већ произлази из Закона о поштама и другим важећим актима из ове области у
БиХ.
Шефик Џаферовић
Питања упућена Савјету министара БиХ:
1. У којој фази је успостављање државних полицијских структура у БиХ, посебно
када су у питању Агенција за школовање и стручно усавршавање полицијских
кадрова и Агенција за подршку полицијским структурама у БиХ? Да ли су тачне

информације да Агенција за школовање и стручно усавршавање полицијских
кадрова, поред већ постојећих простора у Сарајеву и Бањој Луци, намјерава
градити сопствене?
2. Шта је учинио Савјет министара БиХ како би се судијама и тужиоцима у БиХ
који раде ван свог мјеста пребивалишта исплаћивала накнада трошкова
становања и одвојеног живота?
Адем Хускић
Питање упућено Министарству правде БиХ - Шта намјеравате предузети с
циљем осигурања правне сигурности грађана БиХ при њиховом изласку ван граница
наше земље, како би се избјегла хапшења за наводне инкриминације из ратног или чак
пријератног периода у другим земљама?
Садик Бахтић
1. Питање упућено предсједавајућем Савјета министара БиХ - Уважени
предсједавајући, желим да ми одговорите зашто сте током Ваше службене
посјете Израелу посјетили Представништво РС-а, а нисте Амбасаду Босне и
Херцеговине у Тел Авиву?
2. Питање упућено Министарству правде БиХ, Министарству одбране БиХ,
Министарству иностраних послова БиХ - Шта сте предузели и шта планирате
предузети да Мирсад Салкић из Бихаћа, припадник Оружаних снага БиХ, буде
пуштен на слободу након што је ухапшен у Србији због наводног ратног
злочина који је починио у Хрватској?
3. Питање упућено Министарству одбране БиХ - Шта сте предузели против
одговорних за скандал у Стоцу, гдје су бх. војници, приликом откривања
споменика погинулим припадницима ХВО-а, постројавани уз хрватску химну
„Лијепа наша“?
Мирко Околић
1. Иницијатива упућена Колегијуму Представничког дома - Ја сам поднио
иницијативу за стављање на дневни ред тачке "Разматрање информације групе
грађана о основаности поступања правосудних органа БиХ у погледу
процесуирања ратних злочина у вријеме трагичног ратног сукоба на територији
БиХ", запримљене 9. јуна прошле године. Та иницијатива је прошла комисијску
процедуру и процедуру у Дому, односно усвојена је у Дому и као таква може се
уврстити у дневни ред. Међутим, обављене су одређене припреме, што је
сасвим разумљиво, за стављање на дневни ред ове тачке и ја сам увидом у
документацију и остало закључио да су испуњени сви услови и тражим да се
она стави на дневни ред, односно да се стави у процедуру одмах како би што
прије била уврштена у дневни ред. Мислим да не треба ништа писмено да
прилажем, да је довољно да се то констатује из записника и да се упути у
процедуру.

2. Иницијатива упућена Колегијуму Представничког дома – Иницијатива за
стављање на дневни ред сједнице тачке: "Информација о склопљеним
уговорима о закупу пословних простора које користе институције БиХ који су
на снази, као и претходних уговора који су везани за садашње уговоре".
Весна Шаин
Питање упућено Тужилаштву БиХ - Шта је до сада урађено на процесуирању
ратног злочина који се десио на Васкрс 25. и 26. априла '92. године, када су регуларне
снаге Хрватске војске, "Ријечка бригада", ХВО и "Зелене беретке" у дервентском
насељу Чардак мучки убили у њиховим домовима 37 лица српске националности, међу
којима је било и жена и дјеце?
Сефер Халиловић
Питања упућена Централној банци БиХ:
1. Колико износи плата, зарада, хонорар и друге накнаде које примају гувернер,
вицегувернер, чланови Управног вијећа, главни интерни ревизор, службеници,
посредници, кореспонденти и остало особље Централне банке Босне и
Херцеговине?
2. Која независна ревизорска кућа је у 2009. години обавила ревизију
финансијског пословања Централне банке БиХ и колико су плаћене услуге
ревизије?
Хусеин Нанић
Питање упућено Влади Федерације БиХ односно Федералном министарству
енергије, рударства и индустрије - Влада Федерације БиХ, односно ресорно
министарство промовисало је пројекат улагања у енергетски сектор у Федерацији БиХ.
Између осталог планира се изградња хидроелектране на Унцу у Унско-санском
кантону. Постављам питање министру - Да ли је испоштована сва потребна процедура
у смислу добијања потребних дозвола и мишљења локалне заједнице општине Бихаћ и
Унско-санског кантона?
Азра Алајбеговић
Питање упућено Ректорској конференцији БиХ - Колико универзитета у БиХ је
потписало протокол о међусобној сарадњи којим је омогућен ангажман наставника и
сарадника појединих факултета на факултетима других универзитета изван матичног, с
обзиром на императив мобилности наставника и сарадника који је инкорпориран у
циљеве болоњског процеса?
Нермина Заимовић-Узуновић
Питања упућена Министарству безбједности БиХ:
1. Да ли је списак организација које се називају терористичким прослијеђен
УН? Ако јесте, ко га је послао и уз чију сагласност?

2. Зашто се Министарство није огласило у вези са невладином организацијом
"Жене женама", када се чињенице у вези с овом организацијом могу лако
провјерити?
Рифат Долић
1. Питање упућено Савјету министара БиХ - Када је Савјет министара БиХ
разматрао посљедњу информацију о стању заштите од пожара у БиХ, какво је
стање у овој области с обзиром на долазак љетне сезоне и појачане опасности од
пожара и јесу ли и какве се превентивне мјере заштите од пожара предузимају?
2. Питање упућено министру цивилних послова БиХ – Како БиХ извршава обавезе
у спровођењу дијела реформи у високом образовању које се односе на болоњски
процес и каква је оцјена спремности високошколских установа у БиХ за
најављено цертификовање у 2011. и 2012. години?
3. Колегијуму Представничког дома - Молим руководство Дома да пошаље
ургенцију Министарству цивилних послова БиХ да ми доставе одговор на
питање упућено на 70. сједници Дома, које гласи: „Ко је поименично у
посљедње двије године, закључно са 20. јануаром 2010. године, на Бихаћком
универзитету добио избор у звања доцент, ванредни професор, професор и
емеритус? Колико дуго су прије тога изборници носили претходно звање и које
године и гдје су одбранили докторску дисертацију?“
Славко Јовичић
Питање упућено Савјету министара БиХ – Да ли је објављен и реализован
тендер за куповину пословног простора за смјештај Јавног предузећа „Службени лист
БиХ“ и ако јесте, тражим детаљну информацију о спроведеној процедури, цијени
квадрата и да ли се ради о закупу или о куповини трајног простора?
Денис Бећировић
1. Иницијатива упућена Колегијуму Представничког дома - На основу члана 8.
Пословника Представничког дома, достављам иницијативу да се у дневни
ред 80. или 81. сједнице уврсти нова тачка дневног реда: „Извјештај о раду
Савјета министара БиХ у периоду од јануара 2007. до јуна 2010. године“.
2. Питања упућена Савјету министара БиХ:
1. Шта сте конкретно учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010.
године с циљем хармонизације прописа којима се регулише слобода
кретања робе, услуга и капитала?
2. Шта сте конкретно учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010.
године с циљем успостављања закона и институционалног оквира за
слободну конкуренцију и заштиту потрошача?
3. Шта сте конкретно учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010.
године с циљем уклањања административних препрека за домаћа и
страна улагања и смањење трошкова оснивања компанија?
4. Шта сте конкретно учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010.
године с циљем поједностављења пореског система?

5. Шта сте конкретно учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010.
године с циљем спровођења реформи и ефикасније борбе против
корупције?
6. Шта сте конкретно учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010.
године с циљем јачања конкурентности економије?
7. Шта сте конкретно учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010.
године с циљем унапређења имиџа земље у свијету?
8. Да ли је Савјет министара БиХ санкционисао било које одговорно лице
на државном нивоу због неуспјеха актуелне власти да обезбиједи
либерализацију визног режима за грађане БиХ?
3. Питања упућена министру финансија и трезора БиХ:
1. Колики је тренутни страни дуг Босне и Херцеговине?
2. Колико је Босна и Херцеговина била задужена:
а) до 1995. године?
б) од 1995. до 2006. године?
ц) од 2006. до 2010. године?
4. Питање упућено министру цивилних послова БиХ -Шта сте конкретно
учинили у периоду од јануара 2007. до јуна 2010. године с циљем ефикасније
заштите повјерилаца и креирања услова за већу доступност банкарских
кредита?
Денис Бећировић тражио је да се записнички констатује да је изразио
незадовољство што сједници не присуствује нити један члан Савјета министара БиХ, а
то је, по његовом мишљењу, у супротности са Пословником Представничког дома, с
обзиром да, у складу са чланом 152. и 153. Пословника. посланици могу постављати питања
на која траже усмени одговор, што на данашњој сједници нису били у могућности да учине.

Ад. 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама
и допунама Закона о граничној контроли по хитном поступку, у складу са
чланом 127. Пословника, закон број: 01,02-02-6-40/10 од 04.06. 2010. године
Предсједавајући Лозанчић дао је уводне напомене, након чега је у расправи
учествовао Бериз Белкић.
Захтјев за разматрање Предлога закона по хитном поступку, у складу са чланом
127. Пословника, усвојен је са 29 гласова „за“ (из Федерације БиХ 19, из Републике
Српске 10), без гласова „против“ и три гласа „уздржан“.
Са 30 гласова „за“ (из Федерације БиХ 18, из Републике Српске 12), без гласова
„против“ и једним гласом „уздржан“, Представнички дом усвојио је Закон о измјенама
и допунама Закона о граничној контроли по хитном поступку.
Ад. 4. и Ад. 5.
Предсједавајући је подсјетио да је на 78. сједници Дома, одржаној 25.05. 2010.
усвојен закључак којим се задужује Уставноправна комисија да Предлог закона о

ауторским и сродним правима и Предлог закона о колективном остваривању ауторских
и сродних права поново размотри, у правцу тражења компромисних рјешења, а у
складу са расправом обављеном на 77. и 78. сједници Дома. Рекао је и то да је
Уставноправна комисија доставила Обавјештење у којем наводи да су на оба
предложена закона поднесена 33 амандмана који представљају предлоге
компромисних рјешења, те је Комисија одлучила да формира радну групу састављену
од три члана Комисије, представника Института за интелектуално власништво БиХ и
представника колективних организација за заштиту ауторских права, чији би задатак
био да до наредне сједнице Уставноправне комисије, заказане за 28. 05. 2010. године,
усагласи компромисне амандмане како би Уставноправна комисија до наредне
сједнице Дома, планиране за 30. 06. 2010. године, сачинила допуну извјештаја о оба
закона у складу са закључком Дома. Уставноправна комисија је предложила Дому да
одгоди изјашњавање о ова два закона до наредне сједнице Представничког дома.
Није било расправе.
Предсједавајући је ставио на гласање овај предлог.
Представнички дом је једногласно, са 32 гласа „за“ (из Федерације БиХ 20, из
Републике Српске 12), прихватио предлог Уставноправне комисије и одгодио
изјашњавање о Предлогу закона о ауторским и сродним правима до наредне сједнице
Дома.
Представнички дом је једногласно, са 32 гласа „за“ (из Федерације БиХ 20, из
Републике Српске 12), прихватио предлог Уставноправне комисије и одгодио
изјашњавање о Предлогу закона о колективном остваривању ауторских и сродних
права до наредне сједнице Дома.
Ад. 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података,
предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-8-19/10 од 04. 02.
2010. године, с Извјештајем Заједничке комисије за надзор над радом
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ
Предсједавајући је дао кратке уводне напомене. У расправи су учествовали
Бериз Белкић и Мирко Околић.
Представнички дом, са 10 гласова „за“ (из Федерације БиХ два, из Републике
Српске осам), 20 гласова „против“ и два гласа „уздржан“, није прихватио негативан
Извјештај заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне
агенције БиХ, па се Предлог закона враћа Заједничкој комисији ради достављања новог
извјештаја Дому.
Ад. 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног
испита у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара БиХ, закон
број:01,02-02-5-28/10 од 14. 04. 2010. године (друго читање)
Предсједавајући Нико Лозначић дао је уводне напомене и подсјетио да Драго
Калабић у пленарној фази поново брани један амандман који гласи:
Амандман I
Члан 6. брише се.

У расправи су учествовали: Шефик Џаферовић, Бериз Белкић и министар
правде БиХ Бариша Чолак.
Дом се прво изјашњавао о Амандману Драге Калабића.
Амандман I није усвојен -„за“10 (из Републике Српске), „против“ 18, четири
„уздржанa“.
Затим се Дом изјашњавао о Предлогу закона. “За” је гласао 21 посланик (из
Федерације БиХ 19, из Републике Српске два), седам “против” а четири су била
“уздржана”. С обзиром да није било потребне ентитетске већине, Колегијум као
комисија ће у року од три дана покушати постићи сагласност, о чему ће Дом бити
обавијештен.
Ад. 8. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и
Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДП-а, закон број: 01-02-531/10 од 21. 04. 2010. године (друго читање)
Након уводних напомена Нике Лозанчића у расправи су учествовали Денис
Бећировић и Шефик Џаферовић.
„За“ Предлог закона гласала су 22 посланика (из Федерације БиХ 20, из
Републике Српске два), 10 је гласало „против“ а нико није био „уздржан“. С обзиром
да није било потребне ентитетске већине, Колегијум као комисија ће у року од три
дана покушати постићи сагласност, о чему ће Дом бити обавијештен.
Ад. 9. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о
Предлогу закона о промоцији малих и средњих предузећа и
предузетништва у Босни и Херцеговини, предлагач: Савјет министара,
закон број:01,02-02-4-12/10 од 28. 01. 2010. године (закон у другом читању)
Предсједавајући Нико Лозанчић дао је кратке уводне напомене, након чега није
било расправе у оквиру ове тачке дневног реда.
У другом кругу гласања, Дом је, са 22 гласа „за“ (из Федерације БиХ 20, из
Републике Српске два), 10 „против“ (из Републике Српске) и без гласова „уздржан“,
одбио Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у
Босни и Херцеговини у другом читању.
Ад. 10. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о
Предлогу ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење
Анекса VII Дејтонског мировног споразума (друго читање)
Предсједавајући Нико Лозанчић дао је кратке уводне напомене, након чега није
било расправе у оквиру ове тачке дневног реда.
У другом кругу гласања, Дом је, са 23 гласа „за“ (из Федерације БиХ 20, из
Републике Српске три), без гласова „против“ и девет гласова „уздржан“, усвојио
Ревидирану стратегију Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског
мировног споразума у другом читању.

Ад. 11. Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и
Херцеговине, предлагачи: посланици Клуба СДА, закон број: 01-02-8-36/10
од 21. 05. 2010. године (прво читање)
Нико Лозанчић дао је уводне напомене. Није било расправе.
''За'' је гласао 31 посланик (из Федерације БиХ 20, из Републике Српске 11),
нико није гласао ''против'' а један посланик је био ''уздржан'', те је Дом усвојио
Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и
Херцеговине у првом читању.
Ад. 12. Предлог закона о измјени и допуни Закона о сукобу интереса у
институцијама власти Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Мартин
Рагуж, закон број: 01-02-9-35-1/10 од 14. 05. 2010. године (прво читање)
Предсједавајући Нико Лозанчић дао је уводне напомене. У расправи су
учествовали: Шефик Џаферовић, Бериз Белкић, Хусеин Нанић, Милорад Живковић,
Селим Бешлагић, Момчило Новаковић, Денис Бећировић и Славко Јовичић.
Колегијум Дома предложио је закључак који гласи:
„С циљем припреме Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
сукобу интереса у институцијама власти БиХ, иницирамо формирање
интерресорне радне групе у којој ће бити представници институција које су
припремале Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спречавању сукоба
интереса у институцијама власти БиХ (Парламентарна скупштина БиХ, Савјет
министара БиХ и Централна изборна комисија БиХ) - одбијен на 70. сједници
Дома, одржаној 21. 01. 2010. године.
Током рада интерресорна радна група користиће мишљења Венецијанске
комисије.“
Дом се прво изјашњавао о Предлогу закона. Дом је, са 13 гласова „за“ (из Федерације
БиХ три, из Републике Српске 10), 18 „против“ и једним гласом „уздржан“, одбио
Предлог закона о измјени и допуни Закона о сукобу интереса у институцијама власти
Босне и Херцеговине у првом читању.
Затим је Дом, са 29 гласова „за“ (из Федерације БиХ 17, из Републике Српске
12), без гласова „против“ и два гласа „уздржан“, усвојио закључак Колегијума Дома.
Ад. 13. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2011. године, предлагач: Привремена комисија, закон број:
01-02-9-37/10 од 24. 05. 2010. године (прво читање)
Први замјеник предсједавајућег Бериз Белкић дао је уводне напомене. У
расправи су учествовали: Бранко Докић, Екрем Ајановић, Момчило Новаковић,
Велимир Јукић, Ремзија Кадрић, Азра Хаџиахметовић, Садик Бахтић, Бакир
Изетбеговић, Шефик Џаферовић, Милорад Живковић, Адем Хускић, Милица
Марковић, Бериз Белкић, Халид Гењац, Драго Калабић, Мирко Околић, Славко
Јовичић и Хусеин Нанић.

„За“ Предлог закона гласала су 23 посланика (из Федерације БиХ 13, из
Републике Српске 10), седам је било „против“ а један посланик је био „уздржан“.
Први замјеник предсједавајућег констатовао је да је Предлог закона усвојен у првом
читању.
Ад. 14. Предлог закона о измјенама Закона о државној служби у институцијама
Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Лазар Продановић, закон број:
01-02-9-34/10 од 13. 05. 2010. године, с Мишљењем Уставноправне комисије
Након уводних напомена Нике Лозанчића, у расправи су учествовали: Шефик
Џаферовић, Милорад Живковић, Екрем Ајановић, Адем Хускић, Момчило Новаковић,
Драго Калабић, Азра Хаџиахметовић, Бакир Изетбеговић, Салко Соколовић, Бериз
Белкић и Хусеин Нанић.
“За” Мишљење Уставноправне комисије гласало је 20 посланика (из
Федерације БиХ 16, из Републике Српске четири), осам „против“ и четири
„уздржана“. С обзиром да није било потребне ентитетске већине, Колегијум као
комисија ће у року од три дана покушати постићи сагласност, о чему ће Дом бити
обавијештен.
Ад. 15. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и
Херцеговине за 2009. годину, материјал број: 01,02-50-3-514/10 од 01. 04.
2010. године, одгођена расправа на 78. сједници
Нико Лозанчић дао је кратке уводне напомене. У расправи су учествовали:
Славко Јовичић, Хусеин Нанић, Халид Гењац, Велимир Јукић и предсједник Управног
одбора Извозно-кредитне агенције БиХ Миломир Драганић.
Дом је, са 19 гласова “„за“ (из Федерације БиХ 14, из Републике Српске пет),
једним гласом „против“ и једним гласом „уздржан“ усвојио Извјештај о раду Управног
одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за 2009. годину, с Мишљењем
Комисије за спољну трговину и царине.
Ад. 16. Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне
комисије БиХ за 2009. годину, материјал број:01,02-50-3-578/10
од 19. 04. 2010.
Нико Лозанчић дао је уводне напомене. У расправи су учествовали Рифат
Долић и Шефик Џаферовић.
Дом је, са 27 гласова “„за“ (из Федерације БиХ 15, из Републике Српске 12), без
гласова „против“ и пет гласова „уздржан“, усвојио Извјештај о спровођењу закона у
надлежности Централне изборне комисије БиХ за 2009. годину.
Ад. 17. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2009. години,
материјал број: 01,02-04-635/10 од 30. 04. 2010. године
Након уводних напомена предсједавајућег у расправи су учествовали: Шефик
Џаферовић, Адем Хускић и Денис Бећировић.

У току расправе, закључке су предложили Шефик Џаферовић и Денис
Бећировић.
Дом се прво изјашњавао о Информацији, те је са 23 гласа „за“ (из Федерације
БиХ 14, из Републике Српске девет), шест гласова „против“ и три гласа „уздржан“
примио к знању Информацију о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2009.
години и усвојио закључак из Мишљења Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ који гласи:
„Задужује се Савјет министара БиХ да, с циљем побољшања постојећих
законских рјешења, што прије упути у парламентарну процедуру предлоге закона
наведене у дијелу Информације који се односи на мјере и радње у првих шест
мјесеци 2010. године, а то се прије свега односи на: Предлог закона о измјенама и
допунама Закона о кривичном поступку, Предлог закона о измјенама и допунама
Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога, Предлог закона о
измјенама и допунама Закона о граничној контроли, те Предлог закона о
измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту.“
Затим је Дом, са 29 гласова „за“ (из Федерације БиХ 18, из Републике Српске
11), једним гласом „против“ и два гласа „уздржан“, усвојио закључак Шефика
Џаферовића који гласи:
„Задужује се Савјет министара БиХ да о свим областима обухваћеним
Информацијом о стању безбједности у БиХ у којима је дошло до погоршања
стања, у односу на ранији период, изради посебну информацију. Посебном
информацијом потребно је детаљно указати на разлоге погоршања, као и на
предлог мјера с циљем побољшања стања.“
На крају се Дом изјашњавао о предлогу закључака Дениса Бећировића који
гласе:
1. Представнички дом закључује да ће у дневни ред 80. сједнице уврстити
тачку која се односи на Информацију о акцији „Свјетлост“ изведеној у
Маочи (02. 02. 2010. године)
2. Представнички дом закључује да ће, у случају да надлежно
министарство не достави информацију, на 80. сједници покренути
питање одговорности министра безбједности БиХ.
Са 24 гласа „за“ (из Федерације БиХ 13, из Републике Српске 11), пет гласова
„против“ и два гласа „уздржан“, Представнички дом је усвојио закључак број 1.
Са 15 гласова „за“ (из Федерације БиХ пет, из Републике Српске 10), 13
гласова „против“ и три гласа „уздржан“, закључак број 2 није добио потребну
ентитетску већину, па ће Колегијум као комисија у року од три дана покушати
постићи сагласност, о чему ће Дом бити обавијештен.
Ад. 18. Информација о утврђивању одговорности унутар Канцеларије за
разматрање жалби БиХ због неспровођења одредаба позитивних прописа у
вези с редовном процедуром ротације на челној позицији Канцеалрије са

предлогом Савјета министара БиХ за разрјешење Амира Пилава дужности
члана Канцеларије за разматрање жалби БиХ, материјал број:01,02-50-3631/10 од 29. 04. 2010. године
Нико Лозанчић дао је уводне напомене. У расправи су учествовали: Селим
Бешлагић, Шефик Џаферовић, Хусеин Нанић, Славко Јовичић, Момчило Новаковић,
Салко Соколовић, Милорад Живковић, Денис Бећировић, Бакир Изетбеговић, Драго
Калабић, Мирко Околић и Азра Хаџиахметовић.
У току расправе, Азра Хаџиахметовић предложила је закључке који гласе:
1. Одбија се Информација Савјета министара о утврђивању одговорности
унутар Канцеларије за разматрање жалби.
2. Од Савјета министара БиХ тражимо информацију о одговорности у вези с
неименовањем чланова Канцеларије за разматрање жалби у периоду од 25.
09. 2006. до 26. 03. 2009. године, за које је вријеме др Амир Пилав био
именован за привременог предсједавајућег Канцеларије за разматрање
жалби.
3. Од Савјета министара БиХ тражимо информацију о спорним одредбама
Правилника којима се регулише да „Савјет министара БиХ може
разријешити предсједавајућег Канцеларије за разматрање жалби на
писмени захтјев посланика у ПСБиХ, члана Савјета министара БиХ или
члана Канцеларије за разматрање жалби“. (члан 5. ст. (1) и (2)
Правилника)
4. ПСБиХ „изражава незадовољство због непрофесионалног и крајње
неодговорног и тенденциозног односа“ према предсједавајућем
Канцеларије за разматрање жалби у поступку доношења и примјене
Правилника о унутрашњој организацији Канцеларије за разматрање
жалби.
Са 11 гласова „за“ (из Федерације БиХ два, из Републике Српске девет), 19
гласова „против“ и једним гласом „уздржан“, Представнички дом није примио к знању
Информацију о утврђивању одговорности у Канцеларији за разматрање жалби БиХ
због неспровођења одредаба позитивних прописа у вези с редовном процедуром
ротације на челној позицији Канцеларије, те је одбио предлог Савјета министара БиХ
да се Амир Пилав разријеши дужности члана Канцеларије за разматрање жалби БиХ.
Затим се Дом изјашњавао о закључцима Азре Хаџиахметовић како слиједи:
О закључку број 1 Дом се није изјашњавао.
Закључци 2, 3. и 4, са 18 гласова „за“ (из Федерације БиХ 16, из Републике
Српске два), 13 гласова „против“ и једним гласом „уздржан“, нису добили потребну
ентитетску већину, па ће Колегијум као комисија у року од три дана покушати
постићи сагласност, о чему ће Дом бити обавијештен.
Ад. 19. Изјашњавање о Иницијативи посланика Момчила Новаковића за
уврштавање у дневни ред сједнице Дома тачке: „Одговорност чланова
Предсједништва Босне и Херцеговине за вођење спољне политике БиХ у

свјетлу посљедњих изјава појединих чланова“
Након уводних напомена првог замјеника предсједавајућег Бериза Белкића, у
расправи су учествовали: Момчило Новаковић, Хусеин Нанић, Денис Бећировић,
Бранко Докић, Милорад Живковић и Милица Марковић.
Са 12 гласова „за“ (из Федерације БиХ два, из Републике Српске 10), 17 гласова
„против“ и три гласа „уздржан“, Представнички дом није усвојио Иницијативу
Момчила Новаковића.
Ад. 20. Предлог Комисије за спољне послове у вези са реализацијом Иницијативе
посланика Момчила Новаковића, усвојене на 77. сједници Дома, која
гласи: „Утврђивање смјерница за дјеловање привременим делегацијама
које, у име Босне и Херецговине, учествују на међународним скуповима“
Након уводних напомена Бериза Белкића у расправи су учествовали: Славко
Матић, Момчило Новаковић, Мирко Околић, Милорад Живковић, Адем Хускић,
Лазар Продановић и Славко Јовичић.
У току расправе закључке су предложили Момчило Новаковић и Милорад
Живковић.
Предлог закључка Момчила Новаковића гласи:
„Приликом именовања привремене делегације, Колегијум Дома заједно са
делегацијом утврђује ставове о питањима која су на дневном реду међународног
скупа за који је делегација привремено делегирана.“
Момчило Новаковић одустао је од свог предлога закључка, тако да се Дом
изјашњавао о предлогу закључка Милорада Живковића који гласи:
„До регулисања питања формирања, рада и наступа привремених
делегација ПСБиХ у Пословнику, делегације имају обавезу да одрже састанак кад
год је потребно усагласити начин заједничког дјеловања о питањима која су на
дневном реду међународног скупа.“
Дом је, са 31 гласом „за“ (из Федерације БиХ 19, из Републике Српске 12), без
гласова „против“ и једним гласом „уздржан“, усвојио наведени закључак.
Ад. 21. Предлог за именовање чланова из Представничког дома у Интерресорну
радну групу која би радила на измјени (акт Министарства правде БиХ):
a. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ
б. Закона о Савјету министара БиХ
ц. Закона о државној служби у институцијама БиХ
д. Закона о ревизији интитуција БиХ
е. Закона о управи
ф. Закона о јавним набавкама БиХ
Први замјеник предсједавајућег Бериз Белкић дао је кратке уводне напомене,
након чега није било расправе у оквиру ове тачке дневног реда.

Дом је, са 25 гласова „за“ (из Федерације БиХ 15, из Републике Српске 10),
једним гласом „против“ и пет гласова „уздржан“, именовао чланове Интерресорне
радне групе како слиједи:
a) Велимира Јукића - за Закон о министарствима и другим органима управе
БиХ и Закон о Савјету министара БиХ,
б) Жељка Кузмановића - за Закон о државној служби у институцијама БиХ и
Закон о управи
ц) Садика Бахтића - за Закон о ревизији институција БиХ и Закон о јавним
набавкама БиХ.
Ад. 22. Давање сагласности за отказивање:
a) Европске конвенције о заштити археолошке баштине, усвојене у
Лондону 6. маја 1969. године
Бериз Белкић рекао је да је надлежна Комисија за спољне послове дала позитивно
мишљење за отказивање Еврпске конвенције, након чега није било расправе.
Дом је, са 31 гласом ''за'' (из Федерације БиХ 19, из Републике Српске 12), без гласова
„против“ и једним гласом „уздржан“, дао сагласност за отказивање Европске конвенције о
заштити археолошке баштине, усвојене у Лондону 6. маја 1969. године.
Ад. 23. Давање сагласности за ратификацију:
а. Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике
Француске о сарадњи у области унутрашње безбједности,
б. Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за
обнову и развој – Пројекат гасификације Средњобосанског кантона,
ц. Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу
прекограничних водотока и међународних језера из 1992. године,
д. Уговора између Босне и Херцеговине и Свете Столице о
душебрижништву католичких вјерника, припадника Оружаних
снага Босне и Херцеговине
Бериз Белкић подсјетио је да је надлежна Комисија за спољне послове дала
позитивно мишљење о споразумима, након чега није било расправе.
Дом је, са 31 гласом ''за'' (из Федерације БиХ 19, из Републике Српске 12), без гласова
„против“ и једним гласом „уздржан“, дао сагласност за ратификацију аката од подтачке а)
до подтачке д).
Тиме је реализован дневни ред.
Сједница је завршена у 19.27 часова.
Саставни дио Записника је транскрипт 79. сједнице Представничког дома.
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