BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
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Број: 02-50-1-16-14/08
Сарајево: 20.3.2008. године
ЗАПИСНИК
са 14. сједнице Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
одржане 20. 03. 2008. године
Сједница је почела у 15.30 часова.
Сједници је предсједавао Сулејман Тихић, предсједавајући Дома народа Парламентарне
скупштине БиХ.
На 14. сједници било је присутно 14 делегата.
Делегат Хилмо Неимарлија оправдао је одсуство.
Осим делегата, сједници Дома народа присуствовали су представници Савјета министара
БиХ, међународних организација и средстава јавног информисања.
Дом народа једногласно је усвојио сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
2. Усвајање записника са наставка 11, 12. и 13. сједнице Дома народа;
3. Предлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и
Херцеговине са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и безбједност, друго
читање;
4. Предлог закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за
подршку полицијској структури БиХ са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и
безбједност, друго читање.
Ад. - 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
Одговоре на делегатска питања добили су: Иво Миро Јовић, одговор на питање
постављено на 11. сједници, Зоран Копривица, одговор на питање постављено на 10
сједници, и Хазим Ранчић, одговор на питање постављено на 10. сједници Дома народа.
Делегати Иво Миро Јовић и Зоран Копривица изјаснили су се да су задовољни
одговорома.
Делегат Хазим Ранчић изјаснио се да је само дјелимично задовољан добијеним
одговором од Савјета министара БиХ.
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Делегат Адем Ибрахимпашић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„Када ће се у парламентарну процедуру вратити Предлог закона о измјенама и
допунама Закона о царинској тарифи и Закон о акцизама?“
Делегат Зоран Копривица поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ и
Канцеларији за ветеринарство:
„Шта се предузима на нивоу државе и Канцеларије за ветеринарство по питању
спречавања епидемије бруцелозе, јер је евидентно да ова епидемија све више узима маха, да
се свакодневно откривају нова жаришта. Постоји ли државна стратегија за борбу против
бруцелозе, те да ли Босна и Херцеговина у овом тренутку има потенцијале неопходне за спас
пољопривреде и села пред овом великом пријетњом са несагледивим посљедицама“?
Питање Савјету министара БиХ:
„Предлажем да Савјет министара БиХ путем Министарства за економске односе, а
у сарадњи са Агенцијом за унапређење извоза из БиХ и Агенцијом за заштиту
биља БиХ, хитно одржи састанак са ентитетским министарствима пољопривреде,
о теми организованог узгоја љековитог биља на 30-ак локација у БиХ, гдје за то
постоје најбољи природни услови, те да се средства за ову инвестицију обезбиједе
путем повољних кредита ЕУ одмах након потписивања Споразума о
стабилизацији и придруживања. Тако би се обезбиједио организован откуп и
пласман свих произведених количина љековитог биља на тржиште ЕУ, преко
двије наведене државне агенције - Агенције за унапређење извоза из БиХ и
Агенције за заштиту биља.''

Такође је поставио питање колегијумима оба дома Парламентарне скупштине БиХ
„Један од закључака на пленарној сједници Парламентарне скупштине БиХ, одржаној
средином 2007. године, био је да се у скорије вријеме одржи посебна сједница оба дома
Парламентарне скупштине БиХ са представницима медија у БиХ, на којој би се разматрало
стање у области информисања јавности, слободе штампе, слободе приступа информацијама,
злоупотребе слободе штампе и извјештавања, те друга актуелна питања из ове области која
се прије свега односе на поштовање етичког кодекса извјештавања, објективног извјештавња
јавности о актуелним питањима, те питање одговорности политичара и новинара за
објективно информисање јавности. Сматрам да је опште стање у области информисања
крајње некоректно, а у неким случајевима извјештавање јавности појединих електронских и
принтаних медија је чак и безобзирно.
Предлажем да се ради превазилажења хаоса у овој области закључак о одржавању
поменуте пленарне сједнице што прије испоштује а да се на сједницу позову представници
свих водећих медија у БиХ, представници међународних институција акредитованих у БиХ
и представници ентитетских министрастава.
Општи утисак је да је постојеће стање у области информисања јако лоше и да у
знатној мјери компликује укупно стање у БиХ. Један овакав скуп сигурно би покренуо многа
питања, те показао начине и путеве за превазилажење свеопштег хаоса у БиХ. Циљ нам је
заједнички – успостављање ефикасног, објективног, праведног и транспарентног система
информисања који би довео до убрзаног пута БиХ ка евроатлантским интеграцијама.
Предлажем и алтернативну варијанту, одржавање оваквог скупа у организацији ОХР –а и
ОЕБС – а.“
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Делегат Слободан Шараба поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ:
„Када ће Савјет министара Босне и Херцеговине разматрати извјештај о раду
Комисије за границе и када ће га доставити Парламентарној скупштини БиХ?“
Делегат Хазим Ранчић поставио је сљедеће питање Савјету министара БиХ која су
допуна на питање које је поставио на 10. сједници Дома народа, одржаној 04. 12. 2007.
године:
1.
2.

„Које активности Савјет министара БиХ предузима на закључивању уговора о
граници са сусједним земљама Србијом и Црном Гором?
Које активности предузима Гранична полиција и остали надлежни органи на
запречавању мјеста погодних за шверц људи, робе и осталих криминалних
активности?“

Ад. - 2. Усвајање записника са наставка 11, 12. и 13. сједнице Дома народа
Дискусија о овој тачки дневног реда није вођена.
Дом народа једногласно је усвојио Записник са наставка11. као и записнике са 12. и 13.
сједнице Дома народа.
Ад. -3. и 4. Предлог закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре
Босне и Херцеговине са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и
безбједност, друго читање, и Предлог закона о Дирекцији за координацију
полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ
са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и безбједност, друго читање
С обзиром да је Представнички дом обуставио процедуру, Предсједавајући Дома
народа обавијестио је Дом, да се такође обуставља процедура разматрања Предлога закона о
независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине и Предлога
закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку
полицијској структури БиХ.
Сједница је завршена у 16.10 часова.
Саставни дио овог записника чини неауторизовани транскрипт 14. сједнице Дома
народа.

СЕКРЕТАР
ДОМА НАРОДА
Марин Вукоја, с.р

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
Сулејман Тихић, дипл. јурист, с.р

